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Predsedovala: Miran Goslar,
predsednik republiškega zbora, in
Lojzka Stropnik,
podpredsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9.15.
Predsednik Miran Goslar: Vsem lep pozdrav! Pričenjam 24. sejo
republiškega zbora, ki sem jo sklical na podlagi 168. člena ustave SR Slovenije
in 54. člena poslovnika republiškega zbora.
Za današnjo sejo so svojo odsotnost opravičili: Franci Kuhar, Mirko
Žlender, Janez Verbič, Jože Deberšek, Benjamin Božiček, Zdenko Roter, Miha
Prosen, Miran Cvenk, Franc Bart, France Hočevar, Milan Vižintin, Vinko
Hafner in Maks Jamšek.
V smislu 312. člena poslovnika skupščine vas obveščam, da so bili v enakem
besedilu sprejeti naslednji predpisi:
V republiškem in gospodarskem zboru: predlog zakona o spremembi zakona
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, predlog zakona
o določitvi začasnih obveznosti elektrogospodarskih podjetij za zagotovitev
sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971, predlog
zakona o določitvi gospodarskih obveznosti uporabnikov družbenih sredstev za
zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971,
predlog zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili.
V republiškem in prosvetno-kulturnem zboru: predlog zakona o delavskih
univerzah, o izobraževalnih centrih in drugih organizacijah, ki se poleg šol
ukvarjajo z izobraževanjem, predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji agronomski šoli v Mariboru in predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji tehnični
šoli v Mariboru.
V republiškem in socialno-zdravstvenem zboru: predlog zakona o socialnih
zavodih.
V republiškem zboru in enotnemu zboru delovnih skupnosti: predlog zakona
o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za
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usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov, predlog zakona o ukrepih
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, predlog zakona
o dopolnitvi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje raziskovalnih dejavnosti in predlog zakona o spremembah zakona o proračunu
SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 23. seje republiškega zbora;
2. teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki;
3. osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu;
4. zaposlovanje delavcev v tujini;
5. problematika izvajanja davčne politike;
6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku
za uporabo mestnega zemljišča;
7. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in
oddajanju stavbnega zemljišča;
8. osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini;
9. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih;
10. osnutek zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim
obrtnikom;
11. zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij
za leto 1970 in zaključni račun odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega
dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev;
12. sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotnih osnovah meril
za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov;
13. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971;
14. predlog zakona o glasbenih šolah;
15. osnutek zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke;
16. predlog zakona o strokovnih naslovih (usklajevanje s prosvetnokulturnim zborom);
17. predlog odloka o odstopu pravic SR Sloveniji iz sofinanciranja filma
»Bitka na Neretvi« podjetju Viba film v Ljubljani;
18. sklep skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev
SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje ter prispevka za zavarovanje za nesrečo pri delu in poklicno
obolenje;
19. osnutek zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči;
20. predlog zakona o varnosti cestnega prometa;
21. volitve in imenovanja in
22. poslanska vprašanja.
Predlagam, da poslanska vprašanja v teku same seje pomaknemo naprej,
na katero mesto, pa se bomo odločili kasneje glede na potek same seje.
Se strinjate s tako predlaganim dnevnim redom? Prosim, tovariš Zoran
Lešnik ima besedo.
Zoran Lešnik r Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Nimam namena predlagati spremembe dnevnega reda, vendar pa sem mnenja, da
je prav, da se ob tem dnevnem redu, sedaj ko je za nami skoraj dveletno obdobje,
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pogovorimo, ali je smiselno, da imamo za vsako sejo tako obsežne dnevne
rede. Mislim, da se moramo vprašati, ali fizično in psihično zmoremo v enem
dnevu absorbirati tolikšen material, kot ga imamo npr. za današnjo sejo.
Navidez bi se morda zdelo1, da posamezne točke dnevnega reda niso tako
pomembne, da je več odlokov, da je več zakonskih osnutkov itd., vendar sem
mnenja, da so vse točke dnevnega reda za nas izredno pomembne in da bi bilo
prav, da bi se enkrat pogovorili o tem, da bi imele naše seje malo manj točk
in bile morda temu primerno bolj živahne.
Dogaja se, vsaj jaz tako opazujem to stvar, da točke v drugi polovici
dnevnega reda nekoliko hitreje absorbiramo in številne stvari sprejmemo brez
razprave, zaradi tega, ker se nekaterim že mudi domov, in ker nas je običajno
popoldne dosti manj v dvorani kot pa v dopoldanskem času. Ob tako obsežnih
dnevnih redih tudi ni mogoče tako aktivno sodelovati kot bi sicer lahko,
če bi bili dnevni redi krajši ali če bi seje trajale dva dni oziroma če bi bile
seje bolj pogoste. Vem, da nas je večina v delovnem razmerju in da je čas
dragocen, vendar nam za takšne stvari ne bi smelo biti žal časa. Prosil bi
tovariša predsednika, da se o tem razmisli in to tudi upošteva, zlasti ker to
ni samo moje mnenje, temveč tudi mnenje številnih drugih poslancev.
Predsednik Miran Goslar: Pripombe in sugestije sprejemam na
znanje. Tovariš Miloš Polič ima besedo.
Miloš Polič: Tovariš predsednik! Strinjam se s predgovornikom, rad
pa bi poudaril še dva momenta. Današnji dnevni red je vsebinsko takšen, da
človek izgubi voljo, da bi se nanj pripravljal. Poglejmo! Pred seboj imamo
zelo važen zakon o splošnem ljudskem odporu, ki bi po svoji vsebini in po
tem, kaj naj regulira, zahteval mnogo večjo koncentracijo in pripravljenost;
potem imamo stanovanjsko problematiko in problematiko o urejanju zemljišč.
Naj omenim samo kritiko, ki jo je včeraj napisal Pavliha glede cene stanovanj.
Mislim, da bi morala javna kritika vplivati tudi na naše delo. Nikakor ne
moremo in ne smemo dovoliti, da hkrati ko doživljamo kritiko, sprejemamo
takšen dnevni red, ki nam zaradi svoje heterogenosti in dolžine onemogoča,
da se kot poslanci poglobimo v problematiko, ki je na dnevnem redu.
Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ali ste za predlagani dnevni red? Ker ni ugovorov, ugotavljam, da je dnevni
red sprejet.
Prva točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 23. seje. Zapisnik ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pripombo? (Ne javi se nihče.) Ker ni
pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 23. seje republiškega zbora odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na teze za pripravo
skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki.
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Predstavnik komisije
je Marjan Orožen.
Kot gradivo k tezam ste prejeli tudi informacijo o nekaterih problemih
kadrovske politike, ki sta jo pripravila republiški sekretariat za delo in
republiški sekretariat za prosveto in kulturo.

6

Republiški zbor

Teze je obravnaval v republiškem zboru odbor za prosveto in kulturo in
dal zboru pismeno poročilo. Delegati občin so prav tako na svojem 11. zasedanju
obravnavali te teze in njihovo mnenje in stališča ste prejeli. Tudi izvršnemu
svetu je bilo gradivo za to točko poslano v smislu 165. člena poslovnika.
Pričenjam razpra;vo. Kdo želi besedo? Prosim, Marjan Orožen, podpredsednik skupščine.
Marjan Orožen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite, da v imenu predlagatelja dam nekaj uvodnih pojasnil.
Predložene teze so nastale na podlagi obširnih študij in analiz, ki so jih
pripravili posamezni republiški sekretariati in zavodi ter na podlagi idejnopolitičnih izhodišč ZKS in drugih družbeno-političnih organizacij. Pripravljalno delo sta usmerjala in koordinirala republiška sekretarja za delo ter
prosveto in kulturo.
V predloženih tezah je komisija želela:
1. opredeliti osnovne probleme, ki izhajajo iz sedanje kadrovske strukture,
za katere se misli, da so pomembni za bodočo kadrovsko politiko in aktivnost
delovnih ljudi v njihovih družbeno-političnih in delovnih skupnostih;
2. spodbuditi o teh vprašanjih v skupščini in najširši javnosti razpravo,
ki naj pripelje do zasnove celovitejšega sistema samoupravne kadrovske politike na vseh ravneh, od delovnih, komunalnih in interesnih skupnosti do
republike;
3. ugotoviti osnovne smeri in možnosti reševanja kadrovskih vprašanj,
ki izhajajo iz potrebe in nujnosti kadrovske preosnove družbe na stopnji
prehoda v nove razsežnosti znanstveno-tehnološkega razvoja in družbenih
odnosov in glavne nosilce teh nalog;
4. dati osnove za sprejem skupščinskega dokumenta, ki naj bi vseboval
ustrezne konkretne ukrepe in sklepe ter priporočila o potrebnih ukrepih, ki
naj jih obravnavajo in sprejmejo vsi nosilci samoupravnega odločanja o
kadrovski politiki v okviru svojih pristojnosti.
Teze bodo v razpravi nedvomno dopolnjene. Že doslej je bilo danih precej
različnih mnenj in alternativnih predlogov, ki jih je treba v razpravi enakopravno obravnavati. Osnovna pripomba bo nedvomno, da je v končni fazi
potrebno probleme selekcionirati, da bi prišlo bolj do izraza tisto, kar omogoča
in resnično lahko pomeni spreminjanje obstoječega stanja.
Razumljivo je, da tako kot ob vsakem družbenem dokumentu, nastajajo
tudi v tem primeru največje težave glede tega, koga in kako obvezati in
zadolžiti z vidika čim jasnejše odgovornosti in kako zagotoviti, da bodo stališča
dovolj konkretna in akcijska.
Zaključki tez o defektih naše kadrovske politike temeljijo na ugotovitvah,
da SR Slovenija s svojo izobrazbeno in kvalifikacijsko strukturo zaostaja za
stopnjo lastne tehno-ekonomske strukture, pa tudi za drugimi jugoslovanskimi
republikami oziroma jugoslovanskim poprečjem, kljub višji poprečni stopnji
splošne izobraženosti prebivalstva in kljub dejstvu, da slovenske izobraževalne
kapacitete na višjih stopnjah niso ravno tako majhne.
SR Slovenija je bila konec leta 1966, z 90 slušatelji visokih in višjih šol
na 10.000 prebivalcev, med tridesetimi razvitimi državami v svetu, šele na
enajstem mestu, Jugoslavija pa na devetem. Z letom 1969 pa se to število
bistveno povečuje, tako da pride na 10.000 prebivalcev že 127 študentov, kar
pomeni, da se nahajamo na ravni Švedske iz leta 1966, oziroma se uvrščamo
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že na peto do šesto mesto med tridesetimi razvitejšimi, če upoštevamo, da je
tempo porasta pri nas nekoliko hitrejši.
Najmanj, kar moramo glede tega v naslednjih letih zagotoviti, je, da doseženi tempo ne stagnira, če ga že ne moremo povečati in da se še poveča priliv
na visoke šole iz delavskih struktur, podeželja in nerazvitih področij. Upoštevajoč objektivne razvojne potrebe gospodarstva ter znanosti, nosijo za to
odgovornost vsi dejavniki samoupravnega odločanja o kadrih in kadrovski
politiki od osnovnih organizacij združenega dela do republike in samoupravnih
skupnosti na posameznih področjih.
Odgovor na vprašanje, kje smo glede kadrovskih možnosti v naši republiki,
je nedvomno treba iskati zlasti tudi v procesih reforme našega izobraževalnega
sistema oziroma višjega in visokega šolstva; v njegovi racionalizaciji, intenzifikaciji, modernizaciji in aktualizaciji, v primerni usklajenosti med izobraževalnimi kapacitetami in programi ter potrebami, ki nastajajo v delovnih organizacijah in družbeno-političnih skupnostih zaradi ustvarjalne uporabe dosežkov
znanosti, tehnologije in organizacije dela; v takšnih razvojnih programih in
kapacitetah izobraževanja, ki bodo čim vernejši izraz objektivno izraženih
potreb in razmerij; v možnostih sistema izobraževanja na delovnem mestu in
za delovno mesto. Dejstvo je, da s sedanjim stanjem, ko nam število diplomantov v odnosu na prebivalstvo pada, ne moremo biti zadovoljni. Letno
dobimo na enega univerzitetnega učitelja enega diplomanta. Kadrovska baza
nam stagnira, če že ne nazaduje.
Vzroke zaostajanja in uveljavljanja znanja pa velja iskati tudi v razporeditvi in izkoriščenosti strokovno usposobljenih kadrov. Raziskave opozarjajo, da strokovnjaki z visoko izobrazbo le del delovnega časa opravljajo
naloge, ki ustrezajo njihovemu znanju, oziroma da se ukvarjajo več z organizacijo dela kot s strokovnimi in raziskovalnimi nalogami.
Vse kaže, da bo deklarirane kriterije kadrovske politike potrebno ponovno
opredeliti in uveljaviti. Potreben je spopad z ozkimi podjetniškimi, kratkoročnimi in često tudi individualističnimi interesi, ki lahko postanejo zavora
hitrejšemu uveljavljanju znanja in sposobnosti. Za odpravljanje teh pojavov
in premagovanje često med seboj protislovnih interesov so potrebni načrtni
in organizirani napori samoupravne družbe in ustrezni instrumenti ter metode
njene kadrovske politike.
Vzrokov določenega zaostajanja v presnavljanju kadrovske sestave ne gre
iskati v tu in tam prisotni tezi, da »delavci odklanjajo strokovnjake«. Raziskave
kažejo, da ta trditev nima realne osnove. Odpor proti določenim tehnokratskim
metodam in odnosom ali posameznim pojavom premajhne ustvarjalnosti ne
moremo tolmačiti kot odpor proti strokovnjakom ali kot podcenjevanje strokovnosti in znanja.
Kar zadeva naloge in dolgoročnejše cilje naše kadrovske politike, smo v
tem trenutku verjetno v stanju dati le globalne opredelitve kot osnovo za
kvantifikacijo trendov in njihovo usklajevanje z našimi in svetovnimi gibanji.
To bo nedvomno v nadaljnjem procesu našlo svoje mesto v predlogih posameznih konkretnih ukrepih izvršnih, samoupravnih, upravnih, strokovnih in
drugih organov na vseh ravneh. Globalna orientacija skupščinskega dokumenta
naj da osnove in spodbude, da pridemo čimprej do potrebnih konkretnejših
dogovorov in programov ter pregleda za to potrebnih materialnih in drugih
sredstev ter možnosti.
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Izhajajoč iz dane zaposlitvene oziroma kadrovske strukture v Sloveniji,
opredeljujejo teze kot globalne naloge dolgoročnejše kadrovske orientacije
zlasti:
— potrebo po bistvenem povečanju fonda kreativnih, znanstveno-raziskovalnih kadrov, kar je predpogoj hitrejšega vključevanja v tokove sodobnega
svetovnega znanstvenega in tehnično-tehnološkega razvoja, tako v smeri prisotnosti znanstvenih spoznanj naših raziskovalcev v teh tokovih, kakor v smeri
optimalnega koriščenja znanstvenih dosežkov drugih na posameznih raziskovalnih področjih v naši praksi;
— potrebo po bistvenem povečanju fonda kadrov z visokim ekonomskim
znanjem, poznavanjem najsodobnejše tehnologije in organizacije dela in sposobnosti njenega hitrejšega uveljavljanja v naših pogojih razširjene družbenoekonomske reprodukcije;
— potrebo po stalnem povečevanju splošne, družbene in strokovne ravni
vseh zaposlenih; hitrejši prekvalifikaciji v skladu s spreminjanjem gospodarske
strukture ob usklajevanju sistema izobraževanja z nenehno se razvijajočimi
zahtevami po novih profilih kadrov vseh usmeritev.
Izhodišče sodobne kadrovske politike mora biti ustvarjanje pogojev, da se
razvije celotni kadrovski potencial naroda kot predpostavka uresničevanja
dolgoročne razvojne orientacije. Dozoreva spoznanje, da v kadrih in znanju, v
znanstveno-raziskovalnem potencialu leži bistvena komparativna prednost
nacije, ki ne razpolaga z obilico naravnih bogastev. To potrjuje tudi praksa
nekaterih dežela in držav s približno enako geoekonomsko strukturo. Temu
spoznanju in taki politiki je treba dati potrebno materialno osnovo. To postaja
najpomembnejša naložba.
Seveda pa cilj socialistične — samoupravne kadrovske politike ne more
in ne sme biti le število visoko izobraženih, le formiranje strokovne in znanstvene elite, ampak tudi splošna strokovna in družbena raven vsega prebivalstva, še zlasti pa tistega dela, ki neposredno upravlja z družbenimi sredstvi
proizvodnje in reprodukcije. Nepopoln bi bil program, ki ne bi upošteval, da
lahko da kvaliteto le široka baza, ki ne bi upošteval, da je eden od pomembnih
elementov socializma odpravljanje razlike med umskim in fizičnim delom, ki
ne bi upošteval različnih realnih možnosti izobraževanja in drugih faktorjev
objektivnega značaja, skratka nepopoln bi bil program, ki ne bi odpravljal
vzrokov protislovij in možnih konfliktnih situacij.
Glede programiranja mora v kadrovski politiki veljati princip, da je
vsaka enota združenega dela oziroma samoupravna in družbena skupnost
odgovorna za stalno dviganje lastne izobrazbene in kvalifikacijske strukture.
Nihče se glede zadovoljevanja kadrovskih potreb ne more zanašati na napore
drugih ali na neko anonimno družbo, čeprav bo določena intervencija nedvomno
še vedno potrebna. Predpostavka te reprodukcije in vsake kadrovske preosnove
je taka kadrovska politika, ki bo iskala potencialne kadre že v osnovni šoli
in jih spremljala do delovnega mesta in dalje. To pravilo bi moralo postati
sestavni del programa vsake delovne in družbene skupnosti in sestavni del
vsake investicije.
Kadrovska politika je pomembno sredstvo samoupravljalcev za pospeševanje materialne rasti družbe ter ustvarjanje možnosti za skladnejši socialni
razvoj in bolj humano podobo družbenih odnosov. Kadrovske odločitve pa
postajajo tudi sestavni del poslovnosti, faktor produktivnosti, družbene učinko-
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vitosti in limitirajoči faktor razvoja. Razvoj lahko teče enakomerno le, če so
usklajeni materialni in kadrovski izvori.
Toda, na poti uveljavljanja kadrovske politike kot funkcije samoupravljanja imamo še vedno opravka:
— na eni strani z ostanki obdobja, ko se je o ljudeh in kadrih odločalo
centralistično-, administrativno, v ozkih in zaprtih strukturah. Konkreten izraz
teh ostankov preteklosti se kaže v tehnokratskih metodah in pogledih na
kadrovsko politiko in na odločanje o kadrovskih vprašanjih, pa tudi v prepočasnem razvijanju in konstituiranju strokovnih kadrovskih služb in ustreznih
kolegialnih samoupravnih delovnih teles, specializiranih za kadrovska vprašanja. Nekatere raziskave kažejo, da je delavec šele nekje na enajstem mestu,
upoštevajoč lestvico vplivanja na kadrovske odločitve.
— na drugi strani imamo opravka s pojmovanji, da na tem področju ni več
potrebno zavestno usmerjanje, organiziranost in družbena akcija — imamo
opravka s pojmovanji, da bo optimalna razmerja oblikovalo stihijsko delovanje
tržno-dohodkovnega avtomatizma. Blizu temu so tudi mnenja, da je usklajevanje in preobrazba kadrovske strukture družbe stvar odgovornosti predstavniških organov, države in zakonov, ne pa predvsem vprašanje pravic in
dolžnosti združenega dela, delovnih in interesnih skupnosti.
Skupščinski dokument naj bi podčrtal in dal osnove za oblikovanje takšnega
sistema samoupravne kadrovske politike, ki bo izključeval tako tehnokratskoetatistične metode, kakor tudi stihije.
Eno in drugo lahko in mora v naših pogojih nadomestiti dogovarjanje
delovnih skupnosti oz. njihovih samoupravnih organov o nalogah, ciljih in
kriterijih kadrovske politike, kot so: kriteriji reelekcije, kriteriji zasedbe
posameznih, zlasti vodilnih delovnih mest, kriteriji s stališča interesov samozaščite, planiranje kadrovskih potreb itd.
Vse to so vprašanja, ki jih je potrebno tudi v samoupravni družbi širše in
enotnejše urejati. Dozorelo je spoznanje o potrebi povezovanja kratkoročnih,
posebnih in individualnih interesov na temelju širših in enotnejših izhodišč,
s ciljem hitrejšega prodora progresivnih tokov in rešitev.
V komisiji menimo, da ni osnov za dilemo o metodi urejanja teh vprašanj
v naših pogojih. Osnovna metoda mora biti dogovor med samoupravnimi organizacijami združenega dela, med gospodarstvom in izobraževalnimi skupnostmi
oziroma šolstvom, med samoupravnimi skupnostmi in predstavniki tako imenovanega širšega družbenega interesa, ki bi jih morali bližje opredeliti.
Skupščinski dokument naj bi nosilcem samoupravnega odločanja o kadrih
in kadrovski politiki odprl zeleno luč za takšno organizirano akcijo ter dal
izhodišča za dogovor, katerega rezultat naj bi bila konkretna pravila ponašanja
samoupravnih subjektov odločanja o kadrih in o kadrovski politiki. Takšen
kodeks naj bi imel značaj splošno družbene norme. V tem smislu bi bilo potrebno predložene teze dopolniti, oziroma priložiti predlogu resolucije ustrezne
osnutke potrebnih aktov.
Tovarišice, tovariši poslanci! Skupščina SR Slovenije je že doslej dala vrsto
pobud in pravnih osnov za kadrovsko politiko, ki ustreza razvoju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ni pa se s temi problemi celoviteje
ukvarjala.
Komisija za volitve in imenovanja meni, da so teze priložnost za temeljitejšo oceno stanja s ciljem, da se jasneje opredelijo konkretne naloge na tem
področju družbene reprodukcije in njihovi nosilci.
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V imenu komisije prosim, da razpravljate o tezah in jih sprejmete kot
izhodišče za pripravo predloga resolucije o kadrovski-problematiki v SR Sloveniji. Predlog bi komisija za volitve in imenovanja predložila zboru po
končani javni razpravi, v kateri naj bi podali svoje predloge vsi zainteresirani
samoupravni, znanstveni in drugi dejavniki. Hvala!
Predsednik Miran Goslar: Cene Matičič se javlja k besedi.
Cene Matici č: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da
bom kar se le da racionalno omejil to razpravo, se poslužujem načela selektivnosti in bom svoje misli skoncentriral le na tri elemente.
1. Sprejemam predložene teze za pripravo tega skupščinskega dokumenta
o kadrovski politiki in pozdravljam pobudo obeh področnih sekretariatov.
Izjavljam, da se ogrevam in podpiram alternativo, razloženo na strani 4 tega
dokumenta.
2. Dovoljujem si opozoriti, da je bil po naporu nekaterih institucij in tudi
poslancev prejšnjega sklica pripravljen konkreten in zelo resen načrt raziskovalne naloge o projekciji kadrovskih potreb vseh vrst za obdobje do leta 1985
in okvirno do leta 2000. Predlog za izvedbo te raziskovalne naloge je pripravil
ekonomski inštitut v sodelovanju z nekaterimi drugimi zavodi naše republike.
Bil je predložen izvršnemu svetu prejšnjega sklica in je doživel vsaj meni
neznano usodo. Verjetno je bil zaradi nekaj starih milijonov, ki bi bili potrebni
za izvedbo, deležen usode nekaterih drugih podobnih raziskovalnih predlogov,
čeprav bi bila njihova praktična vrednost zelo velika. Ker omenjeni načrt
v tezah sploh ni prisoten, se bojim, da na osnovi teh tez ne bi ponovno pričeli
dela, ki je bilo že opravljeno in zato predlagam, da se ga pri izdelavi končne
faze upošteva. Vsekakor pa prosim predstavnika predlagatelja, da nam razloži
usodo dokumenta, ki ga omenjam.
3. V dokumentu pogrešam naslonitev na tiste izkušnje, s katerimi že razpolagamo in ki jih je treba le praktično izkoristiti. V mislih imam številne
raziskave, pa tudi praktične aplikacije, ki so jih izdelale številne mednarodne
organizacije in so nam kot članom, nedvomno na voljo. Tu so večletna resna
prizadevanja UNESCA, FAO in drugih številnih organizmov in organizacij
združenih narodov, kot tudi organizacij OECD. Kot nam more biti znano, je
organizacija združenih narodov naredila celo študijo o večletnem razvoju
kadrovskih potreb za mediteranski prostor in tu smo nedvomno upoštevani
tudi mi. Ponovno se nam kaže naša stara hiba, da se mednarodnih institucij,
ki so nam na voljo in to celo brezplačno, premalo ali pa sploh ne poslužujemo.
S tem v zvezi se mi seveda avtomatično zastavlja vprašanje, kaj je z našimi
številnimi pa tudi občasnimi predstavniki v teh mednarodnih organizacijah.
Ob tem dajem predlog, da bi bilo koristno sem pa tja slišati v tem visokem
domu tudi njihova poročila. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Težnja predlagateljev tez za
pripravo skupščinskega dokumenta bodoče kadrovske politike je, da pridejo na
vodilna mesta ljudje z ustrezno šolsko izobrazbo oziroma v strokovnem pogledu
najsposobnejši.
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•Praksa v zadnjih letih pa nam dokazuje, da to še vendarle ni dovolj. Od
odgovornih osebnosti bo potrebno zahtevati tudi druge vrline, npr. moralo.
Ce bi bila ta pri ljudeh na vodilnih delovnih mestih v večji meri prisotna,
se marsikje ne bi delalo z družbenimi sredstvi tako kot se dela. Znano je,
do kakšnih nepravilnosti je ponekod prihajalo kljub zelo jasnim stališčem
političnih forumov. Prišlo je na primer do težav zaradi nepotrebnega uvoza,
nepravilno se uporabljajo družbena sredstva za kilometrine, dnevnice itd. Časopisi so poročali tudi o tem, da so npr. delegati konference Zveze komunistov
Jugoslavije v Beogradu kar po telefonu naročali svojim podrejenim, da naj
napravijo to, kar je bilo v nasprotju s stališči konference. Ali je to socialistična
morala? Ali taki ljudje spadajo na vodilna mesta? Prav gotovo, da ne. Vodilnih
ljudi, ki vidijo le samega sebe oziroma samo svojo najožjo okolico, in ki jim
družbeni interesi niso prav nič mar, ne bi smeli podpirati, četudi imajo vsa
potrebna šolska spričevala. Prav narobe. Potrebno bo, da bodo vodilni ljudje
ne samo upoštevali obstoječe paragrafe, temveč tudi stališča političnih forumov.
To pa ne pomeni, da se vračamo nazaj. Brez izvajanja konsekvenc nasproti
kršilcem discipline pa si je težko zamišljati razvijanje demokracije.
Rad bi povedal še nekaj v zvezi s šolstvom. V Sloveniji smo šolstvo v
glavnem sanirali tako, da nastopa čas, ko bi morali zahtevati od učiteljev več
kot dosedaj, pa čeprav dobro vemo, da učni uspeh ni vedno odvisen samo
od dela učiteljev. Mnogo negativnih pripomb ima podeželska mladina k študiju
in k odnosom na ljubljanski univerzi. Ob sedanjem osipu na nekaterih fakultetah, slovensko gospodarstvo prav gotovo ne bo nikdar dobilo dovolj kadra.
Prosim, da proučijo predlagatelji tez tudi te pripombe. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Dr. Vojan Rus.
Dr. Vojan Rus: Spoštovane tovarišice in tovariši! Ker je nastal premor,
sem se že sedaj prijavil, morda pa vas bom, če bo potrebno, še enkrat
nadlegoval.
Prvo, kar bi želel ugotoviti, je to, da imam vtis, da je predlog tega skupščinskega dokumenta, v principu, s svojimi osnovnimi ocenami in predlogi,
dobil vsesplošno podporo v naši javnosti in da se je pokazalo, kako je to
vprašanje aktualno za ozdravitev, da se tako izrazim, celega slovenskega nacionalnega organizma, in če hočemo tudi za ozdravitev našega delavskega razreda.
Vemo, da bo mogel vodilno vlogo zadržati delavski razred le takrat, če bo
resnično na čelu moderne proizvodnje in modernega razvoja. Zaradi tega bo
pač moral imeti določeno izobrazbeno strukturo, ki ne bo zaostajala za svetovnimi tokovi.
Eden od takih sestankov, na katerih so podprli dokument, je bil tudi posvet
v Ljubljani, ki se ga je udeležilo večje število družbeno-političnih in strokovnih
delavcev. Na tem posvetu je bilo izraženih več vprašanj, ki se skladajo z vprašanji, ki so bila omenjena tudi v drugih razpravah, npr. v razpravah delegatov
občin in podobno in zato bi pri nekaterih od teh vprašanj tudi obstal.
Skoraj na vseh teh sestankih je bila npr. podprta alternativa, izražena
v predloženem skupščinskem dokumentu, da z družbenim dogovorom na republiški ravni poskušamo odločiti tiste izobrazbene pogoje, ki so najnujnejši za
posamezna vodilna mesta. Povsod je bilo tudi poudarjeno, da obstoji velik
strah, da ne bi ta dokument doživel usodo mnogih drugih, ki so izražali podobne
težnje in ki so obviseli v zraku, torej strah, da bi ostalo samo pri besedah.
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Zato mislim, da je povsem upravičena težnja, da poskušamo sistematično zbrati
vse različne predloge možnih konkretnih ukrepov, ki bi vodili k še nadaljnjim
dopolnitvam in do uresničenja tega dokumenta.
Pri tem bi želel poudariti, da se mi zdi, da je upravičena teza, da je
kadrovska politika, v najširšem smislu, stvar vseh samoupravnih organizmov,
toda pri tem bo vendar treba jasno pokazati, da morajo koordinacijsko skrb
za uresničevanje te politike vseeno neprestano voditi centralni republiški
organi, po mojem celo izvršni svet in predsedstvo skupščine, ker zadeva uresničevanje tega dokumenta in uresničevanje teh tez pravzaprav vsa naša družbena
področja.
Eno od vprašanj, ki je bilo večkrat zastavljeno, se je nanašalo tudi na to,
da je treba točno določiti vzroke za sedanje stanje glede kadrovskega sestava
in kadrovske politike v najširšem smislu. Izhajajoč od vzrokov šele lahko
poiščemo tiste vzvode, s katerimi bomo na temeljit način premaknili stanje.
Zdi pa se mi, da so ti vzvodi, katere moramo prijeti, pravzaprav vzvodi, ki
obsegajo vsa področja naše družbe. Zato bi podprl tezo, da je potrebno iti v
naši resoluciji k določeni selekciji, kolikor bi prišlo do preveč podrobnih predlogov, ki jih lahko izvršujejo posamezne organizacije. Nikakor pa ne bi bil
za selekcijo v tem smislu, da bi se omejili samo na eno področje, bodisi samo
na ekonomsko, ali pa samo izobrazbeno. Vzroki in vzvodi, ki stvari spreminjajo,
so namreč taki, da zadevajo našo celotno družbo. To opravičuje tudi prej
omenjeno tezo, da naj bi nek centralni republiški organ koordiniral in operativno spremljal uresničevanje vseh teh problemov.
Kot prvi vzrok v zvezi s tem, kar sem govoril, bi rad omenil dejstvo,
da smo v našem 20-letnem razvoju grešili in da grešimo še danes, ker zelo
enostransko razvijamo sredstva za proizvodnjo, ekstenzivno širimo mrežo šol,
ne vzgajamo pa tiste človekove sile, ki je sposobna razpoložljiva sredstva čimbolje izkoristiti. Imeli smo in imamo neke vrste ekstenzivni, namesto zelo
intenzivni razvoj. Spremembe v kadrovski politiki pa morajo predstavljati
obračun in spopad s takimi težnjami. Ce imamo še danes težnjo po zelo nesorazmernem širjenju investicij, ki pa so predvsem investicije v sredstva in to
večkrat celo investicije v beton, potem se kaže, da smo še vedno v enako divjem
stihijnem toku ekstenzivnega razvoja, in da ga še zmeraj nismo uspeli spremeniti. Kadrovska politika pa v bistvu ravno pomeni spremembo od ekstenzivnega na intenzivni razvoj.
Druga stvar, ki bi se je rad dotaknil, je naša predstava o izobrazbi. O
tej sferi imamo namreč podobno predstavo kot o socialni politiki, to je, da gre
samo za potrošnjo, ne pa da je to dejanski faktor proizvodnje in celotnega
družbenega razvoja.
Eden od temeljnih vzrokov sedanjega stanja na tem področju je tudi določena družbena struktura, ki se je pri nas oblikovala in samo intenziven
družbeno-političen spopad s to družbeno strukturo lahko pripelje do temeljite
spremembe. Dejstvo je, da imamo pri nas še zmeraj zelo močan birokratizem, to
je sloj ljudi, ki ima precejšen obseg, ki imajo zelo vplivna mesta na področju
gospodarstva, kakor tudi na mnogih drugih področjih, ki pa za taka mesta
nimajo dovolj usposobljenosti. Prav gotovo je, da se ta sloj upira vsem temeljitim kadrovskim spremembam in da išče podporo predvsem v tako imenovani
uravnilovki, ki mu daje podporo pri določenem sloju delavcev. Tako imamo
zelo veliko število delavcev, ki zasedajo mesta kvalificiranih in polkvalificiranih
delavcev, nimajo pa zadosti pripravljenosti za ta mesta. Podobno stanje imamo
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tudi na delovnih mestih, ki zahtevajo srednjo, višjo in visoko izobrazbo, skratka
takšno stanje imamo v celotni delovni strukturi. To so sloji, ki niso dovolj
usposobljeni za svoje delo, ga pa dejansko ne glede na to opravljajo. Nazadnjaški ekonomski birokratizem pa se opira ravno na te sloje in to od fizičnih
delavcev do delavcev na delovnih mestih, za katera je potrebna visoka
izobrazba. Zaradi pomanjkanja izobrazbe se namreč zadovoljujejo z uravnilovko. Ti delavci delajo več doma in jim delovno mesto pomeni le določeno
socialno sigurnost, ne pa izhodišče za bodočnost. Ti sloji tudi na vseh ravneh,
in ne samo pri visoko izobrazbenih strokovnjakih, podpirajo povprečništvo.
Imamo torej že zelo izgrajeno socialno strukturo, s katero se bomo morali
temeljito spopasti, če bomo hoteli stvari pognati naprej.
Pri taki temeljiti spremembi, kot smo sedaj o njej govorili, sploh ne moremo iti prek vprašanja delitve dohodkov. Višja in popolnejša izobrazba bo
postala interesantna šele takrat, kadar bo na njo vezan višji dohodek in to tak
dohodek, ki bo dejansko spodbujal takšne interese. Ce bo moral človek leta in
leta študirati, pa bo imel zaradi tega le za malenkost višje dohodke od tistega,
ki ne študira, je razumljivo, da bo zelo malo takih, ki bodo vlagali svoje delo
v tako nerentabilno naložbo. Poleg tega zavira boljšo izobrazbeno strukturo na
nekaterih področjih stihijna politika, na primer na stanovanjskem področju.
Ce nimamo neke družbeno usmerjene politike, tudi ne bomo mogli zadržati
dobrih delavcev, dobrih kadrov. Prav tako so upravičene pripombe glede šolstva. Čeprav je tam stanje glede kadrovske strukture boljše, vseeno prihaja
do nepotrebnega trošenja energije tako pri učiteljih kot pri učencih, predvsem
zaradi tega, ker je materija večkrat zastarela, neprimerna in podobno, poleg
tega pa so tudi sredstva, ki so predvidena za šolstvo, premajhna, da bi lahko
tiste ukrepe, o katerih govorimo, tudi izvršili.
Vse to kaže, da ne smemo ostati samo pri parcialnih ukrepih, temveč se
moramo lotiti korenitih sprememb socialne strukture, ekonomskega mišljenja,
delovanja, politike, šolstva in tako dalje. Le takšen pristop bo namreč prinesel
tiste efekte, ki jih hočemo doseči.
Rad bi se zadržal še pri vprašanju, ki je bilo v dosedanjih razpravah že
večkrat omenjeno, to je vprašanju predpisovanja nekih minimalnih pogojev
glede izobrazbe, zlasti na vodilnih delovnih mestih. Kot smo videli, so v vseh
razpravah podprli tako politiko in tako zahtevo, vendar mislim, da je treba to
stvar gledati realno. Dejstvo je, da moramo napraviti v naši vodilni strukturi
neke spremembe, pri tem pa moramo paziti, da v to strukturo ne bomo
vnašali nobene nervoze, da pa bodo te spremembe kjub temu temeljito in
dosledno izvršene. Zato mislim, da bi morali v bodočih družbenih dogovorih
upoštevati nekatere pogoje glede minimalne izobrazbe na vodilnih delovnih
mestih. V družbenih dogovorih npr. ne bi bilo potrebno predvideti za ljudi,
ki so sedaj na vodilnih delovnih mestih, pa so stari, recimo 45 in več let, tako
ostre pogoje glede kvalifikacij kot za tiste, ki so mlajši. Pri tem mislim predvsem na tisto generacijo, ki zaradi objektivnih pogojev ni mogla dobiti vseh
potrebnih kvalifikacij, ki pa je s svojim delom pokazala' določene kvalitete.
Nevarnejše pojave imamo pri mlajših kadrih, ki hočejo na razne nezakonite
ali nemoralne načine priti do položajev, ki jim po svoji sposobnosti in izobrazbi
ne odgovarjajo. Da pa ne bi prišlo do nervoze in podobnega, sem mnenja, da bi
morali tudi v takih primerih predvideti rok, ki bi omogočal vsem prizadetim,
da v tem času dobe potrebno izobrazbo, potrebne kvalifikacije. Ob vsem tem
pa bi rad dodal, da je res, da imamo nekatere delovne organizacije, ki jih
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vodijo ljudje, ki verjetno nimajo formalno zadostne izobrazbe, jih pa vodijo
zelo uspešno. Da ne bi bili spet neživljenjski, da ne bi takih ljudi odstranjevali
ne glede na vse prej povedano, bi bilo nujno določiti, recimo v družbenem
dogovoru, da v takih primerih lahko samoupravni organi predlagajo nekemu
republiškemu organu, da se tak človek oprosti določenih zahtev po formalni
izobrazbi. Podobna določila bo treba vnesti tudi za primere, če se za konkurz ne prijavijo ljudje z zadostnimi izobrazbenimi pogoji. Takšna določila bi
odražala dejansko situacijo in so edino življenjska. Toliko za sedaj. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ela Ulrih.
Ela Ulrih: Spoštovane tovarišice in tovariši! Želela bi sodelovati v
razpravi predvsem z vidika, da je spoznanje o vlogi izobrazbe, kot proizvodnem
faktorju še zelo nizko in da nam vse objektivne sile, ki naj bi pomagale k
temu, da pridemo do tega spoznanja, delajo pravzaprav v nasprotni smeri.
V mislih imam dejstvo, da so najnaprednejše, tehnološko najrazvitejše delovne
organizacije skorajda po pravilu uspešne, brez ustrezne kvalifikacijske, torej
izobrazbene strukture zaposlenih. Dosegajo skorajda evropske in morda se približujejo celo nekim svetovnim standardom v pogledu produktivnosti, ekonomičnosti, medtem ko je izobrazbeni nivo zaposlenih delavcev zelo nizek. To
dejstvo gotovo ne vpliva na to, da bi si take delovne organizacije prizadevale
izboljševati svojo kvalifikacijsko strukturo. Zakaj je tako? Mislim, nimam pa
dokazil za to, da gre v večini teh primerov za to, da so delovne organizacije
svojo napredno tehnologijo bolj ali manj kompletno uvozile. Da so dostikrat
uvozile tudi proizvajalna sredstva in da ta proizvajalna sredstva niso produkt
lastnih, nacionalnih možganov. Te delovne organizacije praktično pobirajo
rento znanja, ki so ga v tehnologijo in razvoj proizvajalnih sredstev vložile
tuje, bolj napredne družbe.
Najbrž ni poseben zločin, če je tako, vendar je treba računati s tem, da
je to gotovo kratkotrajen efekt, zlasti ob dejstvu, da je znanstveno tehnološka
revolucija permanenten pojav. Ce pomislimo na to, da se je fond znanstvenih
spoznanj v zadnjih desetih letih podvojil in če pomislimo na to, da se tehnologija v naprednih družbah kompletno menja vsakih 5—7 let, lahko ugotovimo,
da je naše zadovoljstvo s trenutno visoko proizvodnostjo na bazi uvoženih
tehnoloških postopkov in proizvodnih sredstev lahko zelo kratkotrajno, zlasti
če bomo opustili misel na lastno ustvarjalno delo, na lasten ustvarjalen kritičen
odnos do teh proizvajalnih sredstev, skratka, če bomo pozabili, da moramo tudi
sami prispevati svoj delež k razvoju proizvajalnih sil ter razvoju tehnologije
ter predvsem, da moramo oba ta dva faktorja podrediti našim lastnim interesom.
V tem smislu bi moral skupščinski dokument, ki je v pripravi, to upoštevati, osvetliti ta pojav in ga po možnosti argumentirati. Glede na to podpiram
tovariša Matičiča, ki citira nekatere mednarodne raziskave, nekatere stvari pa
so bile publicirane pri nas v tako popularni obliki, kot samostojne knjižne
edicije, da to ne bo težko napraviti. Po drugi strani pa se ne smemo odreči
zavestnemu vplivu političnih sil v smeri premagovanja takih navideznih samozadovoljevanj, ki so gotovo kratkotrajna in ki nas bodo v bližnji prihodnosti
lahko še drago stala. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Miloš Polič ima besedo.
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Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Totovarišica Ulrihova me je spodbudila k temu, da bom povedal nekaj svojih
misli. Strinjam se z dr. Rusom, mislim pa, da je potrebno še nekaj dodati. Pri
tem mislim na to, da na malih ekranih skoraj vsak teden pokažemo osip v
osnovnem šolstvu, ne pokažemo pa znižanje kvalitete srednjega šolstva in
ogromen osip v visokem šolstvu. Zakaj delamo tako, ne vem. Res pa je, da
je ravno na univerzi osip izredno velik in da še tisti, ki končajo, v pretežni
meri odhajajo v* inozemstvo, tako da nam ostane zelo malo ali nič. Mislim, da
moramo v tem napraviti red.
In še drug problem. Ker sem gradbenik, ga bom navedel iz te stroke, ki
jo najbolj poznam. Gradbenik mora poznati material, mora poznati fizikalne
lastnosti tega materiala, mora poznati način vgrajevanja materiala, mora poznati stroje, s katerimi on vgrajuje ta material in mora poznati tehnične pogoje,
katerim naj: služi gotovi produkt. V naših šolah, nekje manj praktično, nekje
bolj praktično, nekje bolj teoretično, nekje manj teoretično to učimo in to naši
strokovnjaki obvladajo. Kljub temu pa vidimo, da se vsega tega ne drže in
se izgovarjajo, da ne bi ničesar zaslužili, če bi se držali vseh teh tehničnih
pogojev. Torej, sedaj ne prodajamo več tehnologije, tehnike, kvalitete, temveč
prodajamo blago, za katerega bomo dobili denar. Mi moramo tu napraviti red,
in sicer, da bo vsak na svojem delovnem mestu, od zidarja do strokovnjaka,
vnašal v delo tisto, kar zna in kar je potrebno. Tako ne bomo imeli ob najmanjših potresih Banjaluk, Skopja, Trbovelj itd. primere, da se nam bo polovica
mesta zrušila zato, ker strokovnjaki niso upoštevali ali pa niso znali upoštevati
normativov.
Strinjam se, da je predloženi dokument v redu zasnovan, ne morem pa se
strinjati s tem, da govori o tem, da naj vse družbeno-politične in druge organizacije napravijo analizo kadrovanja, nihče pa za to delo ni konkretno zadolžen. Mislim, da je potrebno to pomanjkljivost popraviti in s tem zagotoviti,
da bo dokument učinkovit.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Zdravko Dolinšek.
Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi spregovoriti nekaj besed o šolanju učencev v osnovnih šolah.
Ze vrsto let ugotavljamo, pa vendar ničesar ne storimo, da je v naših
osnovnih šolah vedno večji osip, da vedno več učencev ne dokonča osnovne šole.
Vzroki za to so v glavnem v tem, da so učni programi preobširni in pretežki.
Na te programe opozarjajo učitelji že vrsto let, vendar se ničesar ne ukrene.
Drug problem je v tem, da za sodobno podajanje učnih snovi in za sodobno
podajanje teh težkih učnih programov ni možnosti, ker ni dovolj sredstev, da
bi lahko v osnovnih šolah nabavili vse potrebne učne pripomočke.
Iz osnovnih šol, predvsem na podeželju, dobivamo učence, ki ne dokončajo
osnovne šole, temveč le šest ali pa samo 5 razredov osnovne šole. Ti otroci
lahko postanejo pozneje ali nekvalificirani delavci ali pa se gredo učit v tujino.
Ni malo primerov, predvsem na Štajerskem, da hodijo otroci v uk v sosedno
Avstrijo, kjer se nekaterih poklicev lahko izučijo kljub temu, da niso dokončali
osnovno šolo.
Mislim, da bi morali temu enkrat napraviti konec. Če se spomnite, smo
pred tremi oziroma štirimi leti govorili o tem in dobili, ravno v tej dvorani,
od prosvetnih delavcev obljubo, da bodo skušali prilagoditi učne programe tako,
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da se bodo tisti učenci, ki ne bodo dokončali osnovnih šol, lahko izučili določenih poklicev. Tega še dosedaj nismo storili in mislim, da je že čas, da tudi
k temu vprašanju enkrat pristopimo in nekaj ukrenemo. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Orožen, ali želiš besedo? (Ne.)
Ce nihče več ne želi besedo, prosim tovariša Orožna, da pove, do kdaj bo
lahko komisija predložila zboru osnutek dokumenta.
Marjan Orožen (iz klopi): Do konca meseca maja.
Predsednik Miran Goslar: Predlagam, da bi sprejeli naslednji sklep:
Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je na 24. seji dne 7. aprila obravnaval teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki ter na
podlagi razprave ugotovil, da so teze za pripravo skupščinskega dokumenta o
kadrovski politiki in drugo gradivo primerna podlaga za razpravo o vsebini,
vlogi in pomenu kadrovske politike v SR Sloveniji. Glede na to republiški
zbor sprejema naslednji sklep:
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja naj na podlagi
predloženega gradiva, pripomb, stališč in mnenj izoblikovanih v Skupščini
SR Slovenije in v javni razpravi, predloži pristojnim zborom Skupščine SR
Slovenije osnutek resolucije o kadrovski politiki v SR Sloveniji do 30. maja 1971.
Se strinjate s tem sklepom? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da je sklep
sprejet.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o splošnem ljudskem odporu.
Predlagatelj je izvršni svet. Predstavnika štaba za splošni ljudski odpor
sta Bojan Polak in Albert Jakopič.
Osnutek zakona sta obravnavala odbor za družbeno-politični sistem in
notranjo politiko in zakonodajno pravna komisija. Zboru sta dala pismeni
poročili.
Osnutek zakona so obravnavali tudi delegati občin na 11. zasedanju
3. marca, njihova mnenja, stališča in predloge ste prejeli. Predstavnik zasedanja delegatov občin je Lado Skraban.
Pričenjam razpravo. Albert Jakopič-Kajtimir ima besedo. Prosim.
Albert Jakopič: Tovarišice in tovariši poslanci! Skupščina SR Slovenije je že pred sprejemom zveznega zakona o narodni obrambi 28. oktobra
1968 sklenila, da bo izdala republiške predpise, ki naj uveljavijo organizacijo
obrambnih priprav. Zvezni zakon o narodni obrambi je republike pooblastil,
da skladno z načeli omenjenega zakona urejajo vprašanja organizacije in priprav na področju narodne obrambe v republiki. XXXIX. amandma k zvezni
ustavi pa konstituira pravico in dolžnost republike, da postane aktivna soustvarjalka skupne obrambne politike ter vodi v primeru napada na državo
splošni ljudski odpor.
Vprašanje obrambe jugoslovanske skupnosti narodov in narodnosti je
neprestano aktualno ne glede na večjo ali manjšo zaostritev v svetu. Politični
položaj Jugoslavije, njen družbenopolitični sistem in njena politična aktivnost
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v sodobnih mednarodnih odnosih nas opozarjajo, da ne smemo dopustiti, da
bi nas kdorkoli presenetil oziroma nas v primeru agresije dobil nepripravljene.
V mednarodnih odnosih smo namreč žal priča soočanju interesov velikih
sil, prisvajanju pravice velikih, da se vmešavajo v notranje zadeve drugih
•dežel, konfliktom interesov razvitega in nerazvitega sveta, uporabi sile v mednarodnih odnosih, oživljanja neokolonialističnih interesov, kar vse povzroča
krizne situacije v posameznih predelih sveta. Na naš vojno-politični položaj
vpliva tudi povečan pomen Sredozemlja in južnoevropska bojišča za oba vojna
bloka.
Sodobni svet je soočen z lokalnimi vojnami, ki so postale največja nevarnost, zlasti za male narode in do katerih lahko pride v kateremkoli predelu
sveta in tudi v Evropi. Za lokalno vojno je zlasti značilno, da je v večini
primerov usmerjena na rušenje in spremembo družbenopolitičnega sistema in
na politično podrejanje žrtve agresije. Vsaka agresija na Jugoslavijo bi imela
zato, razen strateškega, za svoj končni cilj rušenje našega samoupravnega socialističnega sistema, vsiljen je tuje politike in dominacije in bi bila zlasti naperjena proti pridobitvam narodnoosvobodilnega boja.
Zato je življenjski interes Jugoslavije in Slovenije kot njenega sestavnega
dela, da zaradi obrambe neodvisnosti in svobodnega notranjega razvoja pripravljamo vse občane, družbenopolitične skupnosti, delovne in druge organizacije-za splošni ljudski odpor, proti kakršnikoli agresiji in proti kateremukoli
agresorju. V takšnih pogojih je vključevanje vseh občanov in njihova zavestna
aktivnost pri obrambnih pripravah osnovni pogoj za obrambo proti vsakomur,
ki bi skušal krniti našo neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost in nedotakljivost kateregakoli dela Jugoslavije.
Jugoslavija izvaja v vseh mednarodnih odnosih dosledno politiko miru
in priznava obrambo pred napadom in boj proti agresorju za neodtujljivo
pravico vsakega ljudstva in vsake dežele. S tem, ko si prizadevamo krepiti
•obrambne sposobnosti samoupravne družbe in se pripravljamo za splošni ljudski
odpor, hkrati manjšamo tudi možnost in nevarnost agresije, kar pa je tudi
vsebina naše politike, miru, enakopravnega sodelovanja in boja za svetovni
mir, skratka politike neuvrščenosti.
Naš narodnoosvobodilni boj in narodnoosvobodilni boji po drugi svetovni
vojni potrjujejo, da predstavlja splošni ljudski odpor v današnjih pogojih v
obrambnem pomenu edino možno in uspešno obliko odpora Zlasti malih narodov, hkrati pa, da so priprave na takšen odpor sestavni del krepitve procesa,
v katerem se družbi vračajo obrambne funkcije. Podružbljanje obrambnih
funkcij zadolžuje namreč vse subjekte naše samoupravne družbe od prebivalcev, delovnih in drugih organizacij, krajevnih skupnosti, občine, republike do
federacije, da uresničujejo vsak na svojem področju vsa bistvena obrambna
vprašanja.
Splošni ljudski odpor je koncept obrambne politike samoupravne socialistične družbe in temelji na odporu celotnega naroda in vseh moralnih, materialnih, strokovnih, znanstvenih in drugih zmogljivosti. Opredeljuje smotre, način
obrambe, politična, družbena, vojaška in druga vprašanja, ki so z njim povezana. Hkrati pa daje osnovo za strategijo odpora, ki razen oboroženega odpora
obsega tudi vse druge aspekte odpora (politične, psihološke, ekonomske, odpora
duha itd.) v različnih vojnih razmerah. Splošni ljudski odpor pomeni, da bomo
bojevali oborožen boj na celotnem našem ozemlju. Pomeni, da ni delčka naše
domovine, ki bi ga prepustili agresorju brez boja in odpora in da ni delčka
2
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ozemlja, ki bi ga okupator začasno zasedel, ne da bi se tudi tam ne bil boj
in dajal odpor, v katerega bo vključeno vse prebivalstvo.
Zato tudi zavračamo pragmatična pojmovanja koncepta splošnega ljudskega odpora, ki ga nekateri zožujejo samo na organiziranje oboroženih sil
oziroma teritorialnih enot ter na organiziranje civilne zaščite. Zato tudi skušamo koncepcijo splošnega ljudskega odpora razvijati tako, da bo postala funkcionalna sestavina naše celotne politike. Poudarjamo, da niso priprave splošnega
ljudskega odpora naperjene proti nikomur, da pa se pripravljamo za splošni
ljudski odpor proti vsakomur, ki bi nas ogrožal. Te priprave niso v neskladju z
našo politiko razvijanja prijateljskih odnosov med državami in ne nasprotujejo
v ničemer načelom, katerim zvestobo smo neštetokrat izpričali, da se vsa nesoglasja morajo razreševati v sporazumevanju, ne pa s silo.
Splošni ljudski odpor je hkrati odgovor vsem, ki so postali žrtve psihološke
vojne in podlegajo parolam, da odpor malih narodov nima izgleda, da pomeni
samomor naroda, ne pa njegovo ohranitev. Priprave za splošni ljudski odpor
hkrati krepe občutek varnosti, samozavest, pa tudi realnost mirnega jutrišnjega dne.
Značilnost tega zakona ni samo v tem, da gre za prvi republiški zakon s
področja narodne obrambe, ampak tudi v tem, da izhaja iz družbene opredelitve obrambnih priprav in vojnopolitičnega položaja Jugoslavije in Slovenije.
Nadaljnja njegova značilnost je, da se vrsta določb v osnutku zakona že
uveljavlja v praksi in da skuša zagotoviti, da bodo priprave splošnega ljudskega
odpora postale sestavni del procesa krepitve samoupravnih odnosov tudi na
obrambnem področju.
Pomemben premik v dosedanjem pojmovanju obrambe je v tem, da je
pripadnik oboroženih sil vsak državljan, ki z orožjem v roki ali na kak drug
način sodeluje v odporu proti agresorju. S tem uresničujemo osnovno misel
o oboroženem narodu, ki prihaja do polnega izraza z opredelitvijo, da je
obramba predvsem pravica delovnega človeka in občana, delovne in druge
organizacije in vsake družbenopolitične skupnosti. Zato tudi v splošnem ljudskem odporu postanejo aktivni dejavniki, organizatorji in izvrševalci ukrepov
ter nosilci pravic in dolžnosti obrambe svobode in neodvisnosti. To pomeni,
da mora delovni človek postati subjekt teh priprav, da mora s svojim razmišljanjem in delovanjem in ustvarjalnostjo in ustrezno svojim sposobnostim
prispevati, da bodo te priprave učinkovite. V te priprave ga moramo zato tudi
bolj smelo vključevati, ne glede na spol in leta starosti. To razen tega pomeni,
da se naš delovni človek ne bo boril samo z orožjem, ampak tudi na druge
načine. Splošni ljudski odpor namreč pomeni oborožen odpor hkrati s politično,
psihološko in drugo ofenzivo. Iz tega izhaja enotnost in prepletenost oblik oboroženega in političnega boja. Pomeni zlasti, da neprestane eskalacije pripravljenosti na odpor ne bomo mogli doseči pretežno le z normativnimi rešitvami,
ampak predvsem z ustvarjalno akcijo delovnega človeka in vseh samoupravnih
dejavnosti naše družbe. Zato tudi izhajamo iz tega, da je potrebno v procesu
priprav splošnega ljudskega odpora krepiti tiste neposredne samoupravne oblike, ki najbolj funkcionalno krepe obrambno moč, duha in oblike odpora.
Osnovni namen osnutka zakona je, prispevati k vsem tistim procesom, ki
posameznega in vse občane vključujejo v tisto družbeno gibanje, ki je edino
sposobno uveljaviti celovitost koncepta splošnega ljudskega odpora. To spoznanje črpamo iz bogatih izkušenj narodnoosvobodilnega boja. Ta je namreč
dokazal, ponovno pa so to potrdili narodnoosvobodilni boji po drugi svetovni
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vojni, da oborožen boj črpa svojo moč, neuničljivost in rast iz revolucionarnega
ljudskega gibanja, katerega seme je posejano, še preden pride do oboroženega
odpora. Znova in znova tudi sedanjost potrjuje, da se oborožen boj toliko bolj
krepi in da postajajo toliko bolj pestre, učinkovite, originalne in uspešne tudi
druge oblike odpora, kolikor globlje so korenine takšnega gibanja.
Želel bi vas informirati, da so v Sloveniji formirane oborožene teritorialne
enote po teritorialnem in proizvodnem načelu, povezane v grupe, oddelke,
vode, čete, bataljone in odrede, prek conskih štabov povezane s štabom SRS
za splošni ljudski odpor in prek njega z vrhovnim poveljstvom oboroženih sil.
Zaradi disperzije enot posvečamo vso pozornost različnim oblikam zvez, ki
omogočajo hitro združevanje za skupne akcije in disperzijo zaradi kontrole
možnih desantnih področij. Opravljene so bile številne mobilizacijske vaje,
povezane s taktičnimi nalogami, dopolnjena je bila oborožitev, ki jo je dala na
razpolago JLA, izdelani so programi za nadaljnje dopolnjevanje ter modernizacijo opreme in oborožitve; organizirani so razni tečaji, posebna pozornost pa
je posvečena stalni strokovni in politični vzgoji pripadnikov teritorialnih enot
in starešin.
Pri organiziranju oboroženih enot splošnega ljudskega odpora oziroma
teritorialnih enot, kot jih opredeljuje osnutek zakona, so bili doseženi pomembni
uspehi, ki so prispevali k razraščanju ideje o SLO na samoupravnih osnovah
in Večji aktivnosti samoupravnih organov. Vse priprave so pokazale na izredno
razumevanje, odgovornost in skrb občinskih skupščin, njenih organov, delovnih
organizacij kot tudi občanov.
Teritorialne enote črpajo svojo učinkovitost in moč s tem, ko so na vseh
ravneh vključene v družbeni sistem in s svojim delovanjem pospešujejo razne
oblike neposrednega sodelovanja občanov. Vse to je v praksi dokazalo, da bi
priprave, ki bi se izvajale le prek državnega ali vojaškega aparata, zoževale
vlogo delovnih ljudi na obrambnem področju in ne bi prišli dovolj do izraza
novi pogledi in razsežnosti priprav za splošni ljudski odpor. Razumljivo je
seveda, da so se ponekod še ohranila gledanja, da je za obrambo nekdo posebej
odgovoren ali zadolžen. Družbeno zavest na tako pomembnem in subtilnem
področju namreč ni mogoče spremeniti čez noč, zlasti še, ker so nekatera gledanja še vedno močno zakoreninjena. Zato smo tudi bili priča poskusom, da
bi teritorialne enote spremenili v shematizirano organizacijsko-tehnično strukturo, kar bi onemogočilo, da postanejo sestavni del oboroženega ljudstva. Ce
bi dovoljevali takšne procese, bi teritorialne enote postale druga armada oziroma občinska, republiška vojska ali vojska te ali one delovne organizacije.
Toda teritorialne enote so najširša oblika organiziranega oboroženega splošnega
ljudskega odpora. Njihova moč je v trdni povezanosti z bazo in so sestavni del
vsestransko organiziranega prebivalstva, delovnega človeka, delovne organizacije, družbenopolitičnih skupnosti, skratka vseh institucij samoupravne
družbe. Zato so teritorialne enote najširša oblika organiziranega oboroženega
ljudskega odpora in predstavljajo oboroženo jedro za uveljavljanje tudi vseh
drugih oblik odpora. Kakršnakoli tendenca spreminjanja teritorialnih enot v
tradicionalno vojno organizacijo bi omrtvičila njeno življenjsko silo in jih ločila
od resničnih virov njene družbenopolitične moči. Zato tudi ne moremo strateško
funkcijo teritorialnih enot spremeniti v šablonizirane metode klasičnih dejstev,
ampak moramo uresničiti najširšo možnost njihovega prilagajanja specifičnim
pogojem posameznih predelov in konkretnim okoliščinam kraja in časa, kot tudi
možnostim fleksibilnega spreminjanja oblik delovanja ob najširšem kombini2*
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ranju oboroženih in drugih oblik odpora ob ustvarjalnosti in iniciativnosti delovnih ljudi.
Z uveljavljanjem koncepta splošnega ljudskega odpora postaja JLA skupna
oborožena sila vseh narodov in narodnosti, vseh delovnih ljudi in prebivalcev
in je družbeni proces priprav hkrati tudi proces njenega transformiranja. Njena
dejavnost je usmerjena predvsem v to, da v slučaju potrebe omogoči, da preidejo v vojno stanje vsi družbeni dejavniki in da se uspešno uveljavi splošni
ljudski odpor proti agresorju.
Osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu je nastajal vzporedno s
pripravami za splošni ljudski odpor, ob široki aktivnosti občinskih skupščin
in njenih organov, ob razpravah na regionalnih posvetih, široki aktivnosti
družbenopolitičnih dejavnikov na ravni republike in občin, zlasti pa ob stalnem
preverjanju stališč v praksi. V zadnjih dveh letih ni bila celotna dejavnost
usmerjena samo na vprašanja, kako organizirati in materializirati oborožen
odpor, ampak tudi na druge oblike odpora in na utrjevanje idejno-političnega
delovanja, ker smo neprestano čutih škodljive posledice dejstva, da so bili
občani odtrgani od razmišljanj in sodelovanja pri uveljavljanju obrambnih
funkcij samoupravne družbe in da koncept SLO ne more biti stvar zaprtih
struktur.
Osnutek zakona so dosedaj obravnavah: zasedanje delegatov občin, odbor
za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, zakonodajno-pravna komisija
ter začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SRS. Že
dosedanje razprave so dale vrsto pobud in predlogov, ki bodo nujno prisotne
pri izdelavi predloga zakona. V razpravah pa so bile dane tudi nekatere pripombe, na katere bi želel odgovoriti, in sicer:
1. Položaj krajevne skupnosti, ki je v 4. členu opredeljen kot temelj splošnega ljudskega odpora, ni usklajen z ustavno opredelitvijo vloge, položaja in
statusa krajevne skupnosti.
2. Področje civilne zaščite je v organizacijskem smislu rešeno drugače,
kot pa jo opredeljuje zvezni zakon o narodni obrambi.
3. Ne ustreza določba 50. člena osnutka zakona, po kateri se morajo ustanoviti teritorialne enote za območje vsake krajevne skupnosti.
Splošni ljudski odpor ali v ožjem pomenu besede obramba, je integralni
del samoupravnega sistema. To je tudi osnovno izhodišče, ki ga skušamo uveljaviti v normativnih rešitvah, čeprav se zavedamo, da celovitost splošnega
ljudskega odpora in pripravljenost na odpor ni mogoče doseči z normativnimi
rešitvami. Izhajali smo iz tega, da je krajevna skupnost samoupravna skupnost,
v kateri prebivalci uresničujejo samoupravljanje na tistih področjih, ki neposredno zadovoljujejo vsakodnevne potrebe družine, gospodinjstev in delovnega človeka. Brez dvoma postane obramba lastnega ognjišča v vojnih razmerah osnovna življenjska potreba in interes vsakega delovnega človeka. Zato
ni dvoma, da so krajevne skupnosti kot dejavnik samoupravne družbe že v
miru tudi dejavnik narodne obrambe in v kateri se družbeno, predvsem pa
zavestno, ne pa oblastno, konkretizira načelo oboroženega naroda. Takšne naloge lahko zagotavlja le družbeno zasnovan organizem v krajevni skupnosti, ki
bo lahko pritegoval širok krog občanov k izvajanju njihovih samoupravnih
pravic in dolžnosti na področju obrambe. Tudi praksa je nakazala potrebo po
odborih za splošni ljudski odpor, ki naj bi skrbeh za politične, materialne in
druge priprave splošnega ljudskega odpora, ustvarjali in proučevali pogoje za
ustrezajoče oblike splošnega ljudskega odpora ter skrbeli za vzgojo in usposob-
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ljenost občanov za splošni ljudski odpor. 2e v obrazložitvi smo poudarili,
da se ti odbori ne morejo spremeniti v podaljšano roko občinske uprave ali
celo upravnih organov za narodno obrambo. S tem bi krajevna skupnost izgubila svoj ustavno določen status.
Izhajali smo iz tega, da je potrebno splošni ljudski odpor pripravljati in
konkretizirati v vsakem naselju, krajevni skupnosti in delovni organizaciji
ter ga povezovati v celovit sistem na ravni občine, republike in Jugoslavije ter
omogočiti, da pride do polnega izraza vsa originalnost, iniciativnost, upoštevanje vseh krajevnih razmer, zlasti pa osnovna zahteva, da na ustrezen način
vključimo slehernega občana, če hočemo, da postane obramba sestavni del
njegovega razmišljanja, delovanja in sestavni del njegove zavesti. Želeli smo
poudariti, da bo v vojnih razmerah osnovna celica odpora, zlasti krajevna skupnost in občan, ne da bi s tem kakorkoli spreminjali status občine kot družbenopolitične skupnosti. Svet občinske skupščine za narodno obrambo koordinira
namreč delo krajevnih skupnosti na področju splošnega ljudskega odpora in
skrbi za zagotovitev materialnih in drugih sredstev za to delo, občinska skupščina na področju obrambnih priprav in oboroženega odpora pa daje splošne
smernice za delo krajevnih skupnosti. Te široke okvirne določbe dajejo občinam vse možnosti, da v okviru svojih pristojnosti določajo krajevnim skupnostim naloge in pristojnosti oziroma jih opredelijo v statutih tako občin kot
tudi krajevnih skupnosti.
Omeniti moram tudi, da področje narodne obrambe do sedaj praktično ni
bilo prisotno v ustavi SR Slovenije in da bo umestno dopolniti našo ustavo
tudi s tem, da se funkcija krajevne skupnosti na področju splošnega ljudskega
odpora izoblikuje na ustrezen način.
Značilnost tega zakona je v tem, da se vrsta njegovih določb že izvaja v
praksi. Tako so na primer že v 800 krajevnih skupnostih ustanovljeni odbori
za splošni ljudski odpor, kar pomeni, da je mimo tistih, ki so vključeni v priprave SLO v občinah, delovnih in drugih organizacijah, v družbeno-političnih
organizacijah in društvih, zajetih novih 10 000 ljudi na področju obrambnih
priprav. Mnogi odbori so že našli vsebino in obliko svojega dela in postajajo
nosilec vojnoizobraževalnega in vzgojnega dela. Sodelujejo pri materialnih
pripravah, organizirajo spoznavanje orožja, sodelujejo pri pripravah vaj in
na najbolj neposreden način povezujejo prebivalce z oboroženimi teritorialnimi
enotami, pospešujejo aktivnosti pri uveljavljanju priprav za razne oblike odpora, ukvarjajo se z vprašanji samozaščite, civilne zaščite itd.
Odgovoriti moram tudi na pripombe glede civilne zaščite. Pred leti je bil
sprejet zakon o varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami. Formirani
so bili štabi, ki so že dosedaj opravljali nekatere naloge civilne zaščite. Vse
razprave ob oblikovanju osnutka zakona so potrdile, da civilna zaščita v najširšem pomenu opravlja funkcijo upravnega delovanja in ima značaj samozaščite in najširše solidarnosti delovnih ljudi. Združevanje teritorialnih enot
glede na njihovo vlogo v splošnem ljudskem odporu s funkcijami civilne zaščite bi pomenilo povezovati dva povsem različna elementa obrambe. Po
našem mnenju mora civilna zaščita delovati že v miru pri reševanju prebivalstva in dobrin ob elementarnih in drugih nesrečah ter se usposabljati za
razmere in delovanje v vojni.
Razen tega civilna zaščita ni sestavni del oboroženih sil in ima tudi po
mednarodnem vojnem pravu in ženevskih konvencijah povsem drug status.
S$&»hrfit StopSUfiii SSS
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Osnutek zakona povzema osnovne določbe zakona o varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami in določa, da z uveljavitvijo zakona o
splošnem ljudskem odporu preneha veljati omenjeni zakon. S tem ohranjamo
tudi dosedanjo organizacijo na področju varstva prebivalstva in materialnih
dobrin in tudi civilne zaščite, ki je pokazala zaradi požrtvovalnega dela organov za narodno obrambo, delovnih organizacij, krajevnih skupnosti in občanov
vso svojo uspešnost in učinkovitost.
Omeniti moram, da ima tudi zakon Socialistične republike Srbije glede
civilne zaščite enake rešitve. Predlog 39. amandmaja k zvezni ustavi v 2. točki
določa pravico republike, da na svojem ozemlju ureja narodno obrambo in
vodenje teritorialne obrambe in civilne zaščite. Po našem mnenju je s tem dan
poudarek na izvirnost koncepcije SLO, ki mora že poprej, preden nastopi neposredna nevarnost, utrditi tudi nekatera organizacijska načela in upoštevati
prehojeno pot, pa tudi specifične rešitve. Dana pa je tudi republikam izvirna
pristojnost za urejanje civilne zaščite. Vsebina nalog se z osnutkom v ničemer
ne spreminja, čeprav se v duhu načel zveznega zakona o narodni obrambi na
področju civilne zaščite uveljavlja samo ustreznejše organizacijske rešitve
in se vsebinsko v ničemer ne spreminja VI. poglavje zveznega zakona o narodni
obrambi, če se civilni zaščiti nalaga varstvo in reševanje prebivalstva in materialnih dobrin pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami že v miru.
Po osnutku zakona sodijo zadeve civilne zaščite in tudi službe teritorialne
obrambe (službe za obveščanje, opazovanje in alarmiranje) v pristojnost upravnega organa za narodno obrambo. S tem se bistveno spreminja pravna in
druga narava občinskih štabov za narodno obrambo in jasneje so opredeljeni
odnosi. S takšno organizacijsko rešitvijo niso v ničemer kršena načela zveznega
zakona o narodni obrambi in vodenja oboroženega odpora, ampak se ustrezneje
določa odgovornost posameznih organov, podčrtuje se pomen, vloga in odgovornost svetov za narodno obrambo ter družbena zasnova obrambnih priprav.
Funkcijo občinskega štaba na področju oboroženega odpora prevzema najvišji
štab teritorialne enote v občini. Njegove naloge so v osnutku zakona podrobno
določene. Funkcijo občinskega štaba na področju civilne zaščite prevzema občinski štab civilne zaščite, strokovne zadeve civilne zaščite ter službe za opazovanje, obveščanje in alarmiranje pa upravni organ za narodno obrambo.
S tem so zagotovljena tudi samoupravna izhodišča in delovanje specializiranih
organov, ki delujejo na družbenopolitičnih osnovah. Takšne rešitve po našem
mnenju utrjujejo že uresničene samoupravne pravice in krepijo obrambne
funkcije socialistične družbe.
Pri določbi 50. člena, da morajo občinske skupščine ustanoviti teritorialne
enote za območje vsake krajevne skupnosti, smo izhajali iz načel zveznega
zakona, da je v vojaškem pogledu vsa dežela pokrita z oboroženimi formacijami,
ki so sposobne za oborožen boj in pripravljene postaviti se vsak trenutek in
v slehernih razmerah uspešno po robu napadalcu. Določbo 50. člena pa je
potrebno obravnavati skupno z drugim odstavkom 48. člena, ki določa, da
teritorialno enoto sestavlja že grupa, oddelek ali vod. To pomeni, da grupo
oziroma teritorialno enoto sestavlja lahko že skupina 3 oboroženih pripadnikov teritorialnih enot, kot jedra oboroženega odpora. S 50. členom s.e samo
ugotavlja dejansko stanje, daje osnovna usmeritev za razporejanje teritorialnih
enot po območjih krajevnih skupnosti, nikakor pa to ne pomeni novih obveznosti za občinske skupščine ali pa, da bi se s tem dalo v pristojnost krajevnim
skupnostim, da teritorialno enoto ustanove.
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Razen pripomb, katere sem že omenil, pa je tudi pripomba, da se preveč
upravnih organov v republiki ukvarja z zadevami narodne obrambe in da
naj bi koncept narodne obrambe, ki je istoveten z ljudskim odporom, izhajal
iz samo enega samostojnega republiškega organa. Ne bi se želel spuščati v
istovetnost koncepta narodne obrambe z ljudskim odporom, ker sem že uvodoma skušal pokazati na vse družbene in druge razsežnosti splošnega ljudskega
odpora.
Pri izdelavi osnutka smo upoštevali zlasti tiste določbe zveznega zakona
o narodni obrambi, ki opredeljujejo naloge republike in občin, ne da bi določale,
kateri organi upravljajo te naloge. Izhajajoč iz koncepta splošnega ljudskega
odpora in njegovega bistva smo zato skušali precizneje določiti te organe in
tudi naloge upravnih organov. Obrambne priprave in priprave splošnega
ljudskega odpora morajo namreč postati sestavni del delovanja vseh upravnih
organov, njihovih razmišljanj, analiz in predlogov, kar je tudi smisel podružbljanja obrambne politike. Naloge republiških organov so tudi namenoma obsežnejše opredeljene zato, da bodo občinske skupščine smiselno lahko to upoštevale pri konkretnem določanju nalog njihovih upravnih organov. Zakon ima
namen uzakoniti nove poglede na obrambnem področju in vplivati na aktivni
odnos do obrambnih priprav in prispevati, da se za učinkovit odpor usposobi
naša celotna družba. Nima pa namena predimenzionirati našo organiziranost,
kar je lahko v praksi samo posledica premajhne ah neracionalne organiziranosti, neizdelanih metod delovanja ali pa dokaz, da še nismo presegli forum.skega oblikovanja koncepta splošnega ljudskega odpora.
Glede financiranja priprav za splošni ljudski odpor je bilo več predlogov,
kar bo treba upoštevati pri izdelavi predloga zakona in dati občinskim skupščinam pravico, da tudi s prispevno stopnjo določajo sredstva za ustvarjanje
pogojev in možnosti za zadovoljevanje obrambnih potreb.
Prav tako bo potrebno na ustreznejši način urediti vprašanje prispevkov
za gradnjo zaklonišč. Vse dosedanje razprave in pripombe namreč kažejo, da
določbe 87. člena osnutka zakona še ne ustrezajo.
Pri izdelavi predloga zakona bo treba vztrajati pri dosedanji formulaciji
•60. člena, ki določa, da se služba in poveljevanje v teritorialnih enotah opravlja
v slovenskem jeziku. Nikakor se namreč ne moremo strinjati s pripombo, da
se lahko uporablja jezik, ki se uporablja v JLA. Ta formulacija ne upošteva,
da je v XXXIX. amandmaju določeno, da se v oboroženih silah SFRJ, v skladu
z ustavo, zagotavlja enakopravnost jezikov, kar pomeni, da je določba 60. člena
v skladu z ustavnimi amandmaji ter izhaja iz dejstva, da je uporaba materinega jezika odraz pravic in dolžnosti delovnega človeka in suverenosti vseh
narodov.
Tovarišice in tovariši poslanci! V obrazložitvi osnutka zakona sem omenil
le nekatera pomembna izhodišča, ki so bila prisotna pri izdelavi osnutka.
Osnutek odraža naša dosedanja spoznanja, globok družbenopolitični pomen
obrambnih priprav kot integralnega dela samoupravnega sistema ter odločnost republike Slovenije za obrambo in odpor zoper vsakogar, ki bi ogrožal
svobodo in neodvisnost jugoslovanske socialistične skupnosti narodov in narodnosti.
Osnutek zakona odraža tudi, da so dosedanje priprave za splošni ljudski
odpor v največji meri rezultat delovanja občinskih skupščin in njihovih svetov
za narodno obrambo ter drugih dejavnikov, tako v gospodarskih organizacijah,
krajevnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in društvih. Njihova
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prizadevanja so bila prisotna pri oblikovanju osnutka zakona, zlasti pa so
stalno prisotna na organizacijskem, idejnopolitičnem in ne nazadnje na materialnem področju. Vse to je prispevalo, da ideja o splošnem ljudskem odporu
zajema vedno več naših delovnih ljudi in da se priprave za splošni ljudski
odpor vedno bolj materializirajo ter da je storjenega več, kot smo za to kratko
obdobje lahko pričakovali.
Prepričan sem, da boste z razpravo prispevali k nadaljnjemu oblikovanju
predloga zakona, k pripravam za splošni ljudski odpor ter k poglabljanju
družbenega procesa, v katerem bodo delovni ljudje Slovenije vedno bolj
neposredno sodelovali tudi pri obrambnih vprašanjih svojega okolja in širše
skupnosti. Prispevali boste brez dvoma k temu, da bomo v tem procesu poglabljali koncepcijo splošnega ljudskega odpora in jo transformirali v življenje
in stvarne odnose zato, da bo postala tudi moralnopolitična sestavina našega
delovanja.
In končno, prepričan sem, da se strinjate z oceno, da uveljavljanje koncepta
splošnega ljudskega odpora, povezanega z JLA in ob upoštevanju mednarodne
stvarnosti, prispeva k večjemu občutku varnosti naših občanov in spodbuja
večjo aktivnost samoupravljalcev in celotne naše družbe, zlasti pa mlado generacijo in krepi povezanost med jugoslovanskimi narodi. Vse naše delovanje
mora biti prežeto s spoznanjem, da politična in vojna situacija zahtevata
stalnost, trajnost in sistematičnost priprav in da se zaradi ohranitve lastnega
ognjišča že danes borimo na idejnopolitičnem področju ter da v vojaško
obrambnem pogledu dosežemo takšno stanje, da nas nihče ne bo mogel presenetiti.
Širša in poglobljena razprava o namenu, pomenu osnutka zakona in pozneje izvajanje zakona bodo prispevali, da bo koncept^o splošnem ljudskem
odporu postajal vedno bolj sestavni del zavesti in samoupravnih pravic delovnega človeka. Idejo o oboroženem narodu bomo toliko hitreje in popolneje
uresničili, kolikor bolj in vsestransko se bo razvijala naša samoupravna
družba. Družbena funkcija priprav splošnega ljudskega odpora je istočasno
močna kohezijska sila naše družbe pri uresničevanju pravic in enakopravnosti
narodov in narodnosti ter pri obrambi lasthega samoupravnega razvoja, svobode in neodvisnosti.
Predsednik Miran Goslar: Kdo se javlja k besedi? Milo Vižintin
ima besedo.
Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pred nami je osnutek zakona o splošni ljudski obrambi. Mislim, da ne bi smeli
odlašati, ampak zakon čimprej sprejeti. Pri tem imam v mislih Titov izrek:
»Delajmo, kakor da bo 100 let mir, pripravljajmo se tako, kakor da bo jutri
vojna!«
Vemo, da je današnji svet poln neznank, poln skrivnosti, in da moramo biti
zato stalno pripravljeni na presenečenja. Na to nas opozarja tudi praksa nekaterih nasilnih državic in držav, ki podprte od super velesil, zasedejo neko
ozemlje in se ne umaknejo več, ker imajo za seboj silo, ki jih podpira.
Drug primer je nova teorija, ki pravi, da suverenost neke države preneha
tedaj, ko so ogroženi splošni ljudski interesi. Vprašanje je, kdaj so ogroženi
splošni ljudski interesi. To smo videli na primeru 1968. leta v avgustovskih
dogodkih v Češkoslovaški. Prav taki dogodki so nas spodbudili, da moramo
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hitreje misliti na splošno ljudsko obrambo. Iz naše preteklosti vemo, da narod,
ki se upre sovražniku in ki brani svojo idejo, ne more biti uničen. To nam
potrjuje tudi primer vojne na azijskih tleh, kjer super sila Amerika z vsem
tehničnim orožjem in z modernim vojnim strojem ne more upogniti vietnamskega naroda, kakor ga ni mogel upogniti francoski imperializem. To se pravi,
da je narod, ki zgrabi za orožje, neuničljiv in da lahko opravi s slehernim
sovražnikom, pa naj bo oborožen s klasičnim ali pa modernim orožjem. Tudi
naša zgodovina nam to potrjuje. Ce sedaj sprejemamo oziroma pripravljamo
tak zakon, potem nadaljujmo tam, kjer smo nehali. Nadaljujemo tisto, kar
smo že imeli, samo da bo sedaj pripravljeno, organizirano itd. Skratka, ne gre
tu samo za zakon, temveč gre za poglobitev zavesti naših ljudi in ne dvomim
v naše ljudi, ne dvomim v našo mladino, v mlajšo generacijo, da bo pripravljena, oziroma da bo sposobna sprejeti za kakršnokoli orožje in pokazati sovražniku to, kar mu gre. Prepričan sem, da bo naš narod, naše ljudstvo, naša
mladina branila sistem samoodločanja, samoupravljanja, sistem, v katerem
človek sam odloča o svojem nadaljnjem življenju, svoji usodi, čeprav marsikje
z napakami. Toda, če bi ne bilo napak, tudi ne bi bilo napredka. Bistvo sistema
je tako, da ga mora in hoče sleherni pošten Slovenec oziroma Jugoslovan
braniti. Računati pa moramo s tem, da ima tak sistem mnogo sovražnikov
zlasti v vrstah tistih, ki so samo na videz za demokracijo in svobodo, ker naš
sistem s svojimi naprednimi idejami odkriva zlaganost in nedoslednost raznih
samo navidezno demokratičnih svobodnih ureditev. Zato se je vredno za vse
te vrednote boriti in jih braniti, vredno je za njih tudi umreti, kajti le tako
bo namreč mogoče doseči, da bo človeštvo enkrat osvobojeno vsega tega,
kar ga danes stiska, in kar mu preprečuje pot do končne osvoboditve, do
končnega blagostanja.
Slišali smo uvodne misli tovariša Jakopiča-Kajtimira, ki je dajal poudarka
krajevni skupnosti, tovarni, vsakemu koščku naše domovine. Iz naše pretekle
prakse, iz narodnoosvobodilnega boja vemo, da je prav sleherni košček, sleherni
kraj, kjerkoli je počila puška, bil ena od točk odpora, ki je pritegnila sovražnika in ga končno tudi premagala.
Ta zakon bo seveda potreboval poleg vedno močnejše zavesti in priprave
tudi določena sredstva. Na terenu opažamo, da so ljudje pripravljeni to podpreti
tako, da se bo lahko puška oglasila iz sleherne tovarne, iz slehernega naselja,
iz slehernega kotička, iz slehernega stanovanja, se pravi, da bo sovražnik dobil
iz. vseh strani vroč pozdrav, če bo posegel v naše življenje oziroma če bo stopil
na našo zemljo.
Mislim, da je priprava tega zakona odlična stvar in nobenega dvoma ni,
da bo zakon še bolj mobiliziral naše ljudi in s tem zagotovil našo pripravljenost, da se upremo agresorju, kadarkoli bo to potrebno. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rudi Rebek.
Rudi Rebek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Družbeno-politični dejavniki našega področja izražajo podporo zakonski ureditvi. splošnega ljudskega odpora, imajo pa nekatere pripombe, in sicer k
29. členu. Niti zakon o narodni obrambi niti osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu ne predvidevata sistema financiranja, ki bi bil enoten, če ne za
celotno ozemlje Jugoslavije, pa vsaj za področje republike. Mnenja smo, da je
potrebno določiti nek stalen vir financiranja potreb narodne obrambe v občini.
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V drugem odstavku tega člena je govora o sredstvih, ki jih mora zagotoviti
skupščina za učinkovito pripravo splošnega ljudskega odpora na območju
občine. Ker ne bi mogle nekatere družbeno-politične skupnosti zagotoviti
potrebnih sredstev za učinkovito pripravo na splošni ljudski odpor, smo mnenja, da naj bi bilo v tem členu določeno, da naj družbeno-politični skupnosti
finančno pomaga tudi republika.
K 35. členu: V tem členu se v 6. odstavku nalaga občinskim organom
narodne obrambe skrb za izvajanje zaščitnih ukrepov obrambnih priprav v
državnih organih ter delovnih in drugih organizacijah, kar pa ni usklajeno
s 24. členom zakona o narodni obrambi. Naš predlog je, da občinski upravni
organ za narodno obrambo vodi le nadzor, ne pa tudi skrb za izvajanje zaščitnih
ukrepov obrambnih priprav.
K 36. členu: V tem členu naj se drugi odstavek dopolni tako, da resorni
organi pripravljajo osnutek predlogov razvojnih in vojnih načrtov za svoje
delo v različnih vojnih razmerah.
K 50. členu: Tovariš Kajtimir je dal obrazložitev, vendar vam moram
kljub temu prenesti tudi misli naših družbenih dejavnikov. V zakonu naj bo
obligatorno postavljeno, da morajo biti vse krajevne skupnosti v občini pokrite z ustreznimi enotami teritorialne obrambe, krajevne skupnosti, ki teh
pogojev nimajo, pa morajo prevzeti obveznosti, da formirajo enote teritorialne
obrambe in sploh druge zahteve s področja narodne obrambe skupno s sosedno krajevno skupnostjo, 'ki ima za to ustrezne pogoje.
K 62. členu: Ta člen določa, da strokovni in drugi delavci na področju
teritorialne obrambe, ki v miru poklicno opravljajo svoje delo po občinah, ne
morejo biti v rednem delovnem razmerju pri upravnih organih občin. Mnenja
smo, da se mora za njih podrobneje določiti status, organizacijsko mesto v
občini, način poslovanja ter način sodelovanja z ostalimi organi in organizacijami. Po našem mnenju je namreč potrebno predvideti za 'te delavce izjemen
položaj, ki bo odgovarjal izvrševanju njim zaupanih nalog.
K 73. členu: Osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu porablja za vsa
vodstva civilne zaščite na vseh ravneh termin štab. Mnenja smo, da ta termin
odgovarja le občinskemu vodstvu in republiškemu vodstvu civilne zaščite.
Morda tudi za večje enote, zlasti za združene enote civilne zaščite. Nikakor pa
ne kaže ta termin uporabiti za vodstva v krajevnih skupnostih, manjših delovnih organizacijah, naseljih, ulicah, stanovanjskih hišah in blokih. Zato predlagamo, da se za ta vodstva uporablja drug termin, na primer vodstvo ali
podobno.
K 75. členu: V tem členu je med ostalim dana tudi občinskim skupščinam
pristojnost, da imenujejo člane občinskega štaba za civilno zaščito. Predlagamo,
da se določilo tega člena zaradi racionalizacije postopka opravi tako, da
skupščina sprejme strukturo štaba za civilno zaščito, svet za narodno obrambo
pa pooblasti, da posamezne člane na ta mesta imenuje samostojno na predlog
upravnega organa za narodno obrambo.
K 87. členu: V določilu tega člena niso zajeti lastniki stanovanjskih hiš, ki
so z gradnjo zgradbe končali in jo sedaj že uporabljajo.
To so naše pripombe. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Predlagam naslednji sklep:
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1. Osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge dane k osnutku zakona ter predloži Skupščini SR Slovenije obrazložen
predlog zakona, ki naj upošteva tudi nadaljnjo razpravo v občinskih skupščinah.
4. Izvršni svet pripravi predlog zakona do 15. junija 1971.
Se strinjate s tem predlogom? Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o splošnem ljudskem
odporu sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na zaposlovanje
delavcev v tujini.
Obrazložitev predstavnika izvršnega sveta bomo poslušali na skupni seji z
gospodarskim zborom v tej dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.10.)
Predsednik Miran Goslar: Oproščam se poslancem gospodarskega
zbora, ker so morali čakati pol ure. Naš zbor ni mogel prekiniti sredi razprave
o prejšnji točki dnevnega reda.
Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je na razpravo o zaposlovanju delavcev v tujini. Uvodno besedo ima podpredsednik izvršnega sveta
Tone Tribušon.
Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Zaposlovanje delavcev v tujini je zelo kompleksen pojav, ki je nastal zaradi različnih med seboj
povezanih vzrokov, posledic in problemov. Zato ga ni mogoče opazovati, proučevati in presojati iz enega zornega kota in ga ni tudi mogoče primerjati
s klasično migracijo. Vzroki tega pojava so zelo različni. Ti so ekonomske,
socialne in celo subjektivne narave. Seveda pa del vzrokov izvira tudi" iz
objektivnega povezovanja dežele, ki ni omejeno samo na pretok gmotnih dobrin,
informacij, znanja in izkušenj, marveč obsega tudi migracijo. Popolnoma na
dlani je, da se ta zakonit pojav sodobnega sveta pojavlja v različnih družbah
in v različnih časih različno, zato so tudi njegove posledice različne. Izvršni
svet meni, da bi se morali izogibati ideoloških, političnih ali kakršnihkoli drugih
diskvalifikacij ljudi, ki odhajajo v tujino. Ti ljudje odhajajo, kot že rečeno,
iz zelo različnih vzrokov. Med njimi so taki, ki radi hodijo v svet, so pa tudi
taki, ki zelo težko odhajajo, vendar se odločijo zato, da bi nekaj več zaslužili
in si s prihranki nekaj kupili in zgradili ter potem do konca živeli doma.
Kako in zakaj se je migracija razvijala pri nas z vsemi značilnostmi in
posebnostmi, je obširno povedano v izčrpni informaciji republiškega sekretariata za delo oziroma komisije za vprašanja zaposlovanja v tujini. V zadnjem
desetletju je zaposlovanje naših delavcev v tujini zavzelo precejšen obseg.
Migracija, ki je bila včasih značilna za manj razvita območja Slovenije, se je
» od leta 1966 dalje postopoma razširila na vse njeno območje in dosegla najvišjo
raven v letu 1968. Po zadnjih ocenah dela v tujini nad 800 000 Jugoslovanov,
od tega približno 60 000 Slovencev. To pomeni, da dela v tujini okoli 3,4 °/o
slovenskega prebivalstva, ah 10,8 °/o od števila zaposlenih v naši republiki.
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Tako veliko število naših delavcev v tujini povzroča ekonomske, socialne
in politične probleme. Ekonomske zato, ker gre za odliv enega od proizvodnih
faktorjev, ki delno že sedaj, posebno pa bo v naslednjih letih zaviral naš razvoj;
socialne zato, ker povzroča delavcem in njihovim družinam posebne probleme
in pretrese; politične pa predvsem zato, ker tako veliko število ljudi v tujini
nikoli ni bil in ne more biti naš cilj. Zagotoviti delo predvsem doma je eden
naših programskih ciljev, za katerega moramo v prihodnjih 15 letih zagotoviti
tudi ustrezna materialna sredstva.. Vendar moramo le ugotoviti, da je samo
v zadnjih petih letih odšlo na delo v tujino organizirano in neorganizirano
približno 90 000 ljudi in ce bi k tem prišteli še tiste, ki so odšli prej, potem
bi moralo biti sedaj v tujini 120 000 Slovencev. Torej bivajo mnogi le začasno
v tujini, vendar je v zadnjih letih emigracija Veliko večja kot imigracija.
Evidentno je, da je bila emigracija najbolj intenzivna od leta 1966 do leta
1968, ko smo prešli od ekstenzivnega na intenzivno zaposlovanje, ko smo z
gospodarsko reformo zaostrili bitko za produktivnost v vsakem podjetju in ko
objektivno nismo mogli zagotoviti dovolj produktivnih delovnih mest za že
zaposlene in za tiste, ki so iskali prvo zaposlitev. In obratno, ko so se
razmere izboljšale, ko smo dosegli višjo stopnjo rasti, ko smo ustvarili boljše
možnosti za zaposlovanje in ko smo organizirano začeli usmerjati odliv in
vračanje delavcev, se je zmanjšal predvsem odliv. Prvi spodbudni rezultati
so torej tu. In še nekaj. Bodimo odkriti in priznajmo, da je zlasti v letih
1966—1969 zaposlovanje v inozemstvu precej prispevalo k temu, da je lahko
tudi Slovenija hitreje intenzivirala proizvodnjo brez večjih socialnih in političnih pretresov. To je še danes začasna rešitev za nekatera manj razvita
območja Slovenije. Prav tako pa tudi priznajmo, da so se ljudje v tujini veliko
naučili in se z obogatenim znanjem in delovnimi navadami vračajo v naše
delovne organizacije kot izredno koristni delavci.
Mislim, da vse povedano govori za to, da ne moremo sprejeti danes razprave o tem, ah je bilo prav ali ne, da smo odprli meje. Menim, da smo
ravnali tako iz ekonomskih in političnih razlogov in da smo pri tem vodili
dovolj široko in stvarno politiko. Seveda naj -takoj dodam, da nismo nikoli
smatrali, da je zaposlovanje v tujini naš splošen ideal ali celo neka vrednota
socializma. Menili smo in menimo, da je neko začasno zlo; zato si moramo
prizadevati, da bi bilo res začasno in da bi bilo čim manjše.
Migracija je stvar dolgoročne in kratkoročne politike države, naroda in
delovnih ljudi v delovnih organizacijah. Ta politika mora biti vsestranska in
obsegati ekonomsko politiko, to je odpravljanje vzrokov, ki pogojujejo odliv,
zakonsko reguliranje odliva in priliva, zaščito zdomcev, socialno delo med
njimi, informativno in propagandno delo med njimi, dopolnilno šolanje otrok
staršev, ki so v tujini, ukrepe za vračanja naših delavcev iz tujine in našo
organiziranost na tem posebnem področju zaposlovanja.
Elementi dosedanje politike so imeli dolgoročen in kratkoročen vidik,
vendar menim, da je v tej politiki primanjkovalo izkušenj. Lahko pa ugotovimo,
da postopoma prihaja do organiziranega družbenega vpliva na selitvene tokove.
Zaradi aktivnejše politike zaposlovanja v naši republiki, še posebno v zadnjih
dveh letih, se kažejo vidni rezultati. Naj to trditev nekoliko osvetlim:
V zadnjih letih se je v vseh republikah povečala emigracija, najbolj v
Srbiji, sledijo Bosna in Hercegovina, Makedonija. Le v Sloveniji emigracija
stagnira, oziroma se že kaže tendenca upadanja. V primerjavi z letom 1968,
se v letu 1969 ni povečal odliv delavcev. V letu 1968 je namreč odšlo s posre-
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dovanjem zavoda za zaposlovanje 14 210 delavcev, neregularno, to je mimo
zavodov za zaposlovanje, pa še približno 4 000 delavcev. V letu 1969 je tako
odšlo v tujino s posredovanjem zavodov 13 842 delavcev. Ocenjujemo, da se je
število neregularnih odhodov v tem letu bistveno zmanjšalo. V celoti je na ta
način v letu 1969 odšlo v tujino 18 000 delavcev ali približno toliko kot v letu
1968. V letu 1970 je odšlo v tujino s posredovanjem zavodov 9 895 delavcev.
Ce k temu številu prištejemo še število neregularnih odhodov, je bil odliv
v letu 1970 za dobrih 20'% manjši kot v letu 1969. Odliv se je zmanjševal tudi
v prvih mesecih letošnjega leta. Sočasno s številom se je v zadnjih dveh letih
spremenil tudi socialni, ekonomski, predvsem pa poklicni sestav slovenskih
delavcev. Absolutno se je povečalo samo število nekvalificiranih delavcev. Delež
delavcev s srednjo, višjo in visoko izobrazbo se je začel bistveno zmanjševati.
To je predvsem posledica organiziranega in načrtnega dela službe za zaposlovanje. Razčistiti pa je treba zaposlovanje delavcev prek delovnih organizacij,
ki v nekaterih primerih odstopajo tujim firmam najbolj deficitarno delovno
silo pri nas, zaposlujejo namreč kvalificirane delavce. Najbolj škodljive posledice
povzročajo razne oblike neregularnega odhoda delavcev. Te se stalno spreminjajo in so se v zadnjem času pojavila osebna povabila našim strokovnjakom
za delo v tujino.
Dejstva vsekakor kažejo, da je izseljevanje naših delavcev že doseglo svoj
vrh. Lahko bi že trdili, da se je začel proces vračanja delavcev. To pomeni, da
se je začel zmanjševati odliv in krepiti vračanje v domovino. Ta obrat v zaposlovanju v tujini je pospešila naša politika in nekatere objektivne okoliščine.
V letu 1971 bo v nekaterih dejavnostih oziroma delovnih organizacijah ostalo
dokaj visoko število delovnih mest nezasedenih. Ocenjujemo, da bo letos prostih
več kot 15 000 delovnih mest. Te vrzeli ne bodo mogli zapolniti delavci iz drugih
republik, ker njihov poklicni in strokovni sestav ne ustreza docela potrebam
v Sloveniji. To kaže na večje možnosti za povratek strokovnih delavcev. Na
potrebo vračanja pa opozarja tudi program srednjeročnega razvoja Slovenije do
leta 1975.
Raziskave o zaposlovanju v naslednjem petletnem razdobju 1971—1975
kažejo, da bo delež zaposlenih v skupnem prebivalstvu v tem razdobju ostal
približno na sedanji ravni. Leta 1975 se bodo začeli kazati prvi znaki njegovega
slabljenja. To pomeni, da bomo morali glede na potrebe razvoja v naslednjih
petih letih zelo ekonomično zaposlovati. Kljub temu pa si ne bomo smeli
privoščiti tolikšnega odliva delavcev v tujino kot doslej. Z večanjem družbene
produktivnosti nastajajo in bodo nastajale možnosti za izboljšanje nagrajevanja.
Povečale se bodo potrebe po strokovnem kadru in tem potrebam ne bo zadoščal
priliv redno izšolane mladine, čeprav računamo z občutnim povečanjem izobraževanja v poklicnih šolah in šolskih centrih. Zato naj bi zagotovili tudi intenzivnejše poklicno izobraževanje zaposlenih delavcev. Toda vse to še ne bo
zadostovalo. Potrebne spremembe v izobrazbeni strukturi zaposlenih bomo
lahko dosegli z vračanjem strokovnih delavcev iz tujine.
Raziskave kažejo torej na nove možnosti in potrebe produktivnega zaposlovanja doma. Tako stanje pa seveda terja zelo aktivno politiko zaposlovanja
v tujini. Izvršni svet se odločno zavzema za zmanjšanje odliva delavcev v tujino
in za pospešeno vračanje delavcev iz tujine. V ta namen se zavzema za
ustvarjanje pogojev za produktivno zaposlovanje doma, z ekonomskimi in
političnimi sredstvi pa moramo odpravljati vzroke, ki spodbujajo emigracijo1.
Prišel je čas, da odliv bolj zaviramo. Sočasno se zavzemamo za to, da z vsemi
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možnimi sredstvi ustvarimo razmere, ki bodo pospeševale vračanje naših delavcev iz tujine. To pomeni, da je cilj naše tekoče politike, da se sedanje število
delavcev v tujini zmanjša na najbolj razumen in sprejemljiv obseg. Nadaljnja
migracija pa naj bo v skladu z našimi potrebami in možnostmi. Predvsem se
bomo v tem okviru prizadevali zadržati doma kvalificirane in visoko kvalificirane delavce ter strokovnjake vseh vrst, oziroma da se bodo čimprej vrnili
domov. V ta namen je komisija za vprašanja zaposlovanja v tujini že v svoji
informaciji dala nekaj konkretnih predlogov; večino teh lahko brez pridržkov
sprejmemo. Morda bi kazalo preverite nekatere predloge, ki so v zvezi s spodbujanjem vračanja naših delavcev iz tujine. Gre za to, da nekateri ukrepi ne bi
učinkovali dvostransko.
K emigraciji strokovnih in visoko strokovnih delavcev pa mislim, da je
treba dodati dvoje:
1. Praktično vsakdo, ki želi, danes že dobi delo doma; izjeme so pri
nekaterih suficitarnih poklicih, kjer gre za neskladja med potrebami in šolanjem.
2. Ce bi doma delali tako kot v tujini in delali toliko ur5 in nadur kot v
tujini, potem bi se bistveno zmanjšala razlika v nominalnih zaslužkih. Ce bi
upoštevali še življenjske stroške, ki so doma nižji kot na tujem, potem bi
prišli do zaključka, da stvarne razlike v zaslužkih niso tako velike. Ce upoštevamo eno in drugo, potem bi vendar lahko spomnili odhajajoče in tiste, ki
so že v tujini, še na narodno in družbeno zavest. In še nekaj. Naš narod in
družba se morata za šolanje strokovnjakov mnogočemu odreči. Ti stroški gredo
v težke milijarde. Normalno bi bilo, da bi ti ljudje morali te stroške povrniti
družbi z delom doma ali jih pa neposredno plačati. Zato resno razmišljamo o
tem, da bi poleg drugih ekonomskih in političnih ukrepov sprejeli še en ukrep.
Na primer, da bi moral strokovni ali visoko strokovni delavec, ki je končal šolo,
pa odide v tujino, položiti kavcijo v višini stroškov za šolanje, ki jih je družba
z njim imela. Ce bi se v dogovorjenem roku vrnil, bi se mu kavcija v celoti ali
delno vrnila. To so seveda prva dodatna razmišljanja. Konec koncev narod
ni dolžan, da stalno plačuje visok davek bogatejšemu, in prav tako ni nujno,
da se povsem odpove varstvu svojih interesov. Zato so upravičeni takšni ali
podobni administrativni ukrepi.
Politika zaposlovanja in njeno izvajanje ne sodi samo v pristojnost predstavniških organov ali njihovih izvršnih organov in službe za zaposlovanje,
marveč so za to odgovorne tudi delovne organizacije, njihova združenja in
gospodarska zbornica. Tudi v delovnih organizacijah bo namreč treba več
razmišljati, kaj lahko naredimo, posebej kaj same lahko narede. Pri tem
mislim na načrtovanje proizvodnje in zaposlovanja, vrednotenja dela, urejanja
delovnih pogojev in na možnost za razvoj posameznika.
Prav tako je izredno pomembna v migracijski politiki tudi aktivnost
občinskih in regionalnih dejavnikov. Na tem mestu bi želel pokazati na
Pomurje in mu dati priznanje. Tu družbeni dejavniki že dokaj uspešno obvladujejo migracijske tokove, ki so najbolj intenzivni v Sloveniji. Vsa njihova
prizadevanja so tesno povezana in skladna z njihovimi težnjami o družbenoekonomskem razvoju tega območja. Samo skupna prizadevanja vseh lahko
pripeljejo do bolj smotrne in učinkovite politike zaposlovanja v tujini, pa tudi
do želenih učinkov.
Kot je razvidno iz informacije, o kateri danes razpravljamo, iz razprav
skupščinskih odborov in tudi iz časopisov, so nastali spori glede zaposlovanja
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v tujini v zvezi z izvajanjem zunanjetrgovinskih poslov naših podjetij. Gre
namreč za vprašanje, ali je dovoljeno, da se zaveže neka naša delovna organizacija s pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujino, ali s pogodbo
o izvajanju investicijskih del v tujini, da tujemu partnerju odstopi naše
delavce za določeno premoženjsko korist. Stališče izvršnega sveta je v tem
pogledu popolnoma jasno.
1. Posredovanje delavcev tujemu partnerju načeloma ne more biti dejavnost, s katero se pridobiva dohodek in
2. smisel posredovanja zaposlovanja je v tem, da skupnost ureja zaščito
naših delavcev v tujini. S temi operacijami se lahko ukvarjajo samo z zakonom
pooblaščene organizacije. Izvršni svet bo ta stališča dosledno branil in ne more
pristati na kompromise. Izvršni svet meni, če so bili dosedanji zvezni predpisi
nejasni in nenatančni, naj se dopolnijo. V primeru, če zahtevajo razmere v
drugih republikah drugačen način urejanja zaposlovanja delavcev v tujini, naj
se zvezni predpisi omejijo na okvirna določila, republike pa naj s svojimi
predpisi, prilagojenimi lastnim ekonomskim in socialnim potrebam, izvajajo
načrtovano politiko na tem področju.
Pred dnevi je bil v zvezni skupščini noveliran zakon o prometu blaga in
storitev s tujino. Delno so stališča izvršnega sveta upoštevana v tej zakonski
noveli, ki natančneje določa, kdaj, katere delovne organizacije in na kakšen
način lahko pošiljajo svoje delavce na delo k tujemu poslovnemu partnerju.
Rešitev nas v celoti ne zadovoljuje, zlasti kar zadeva pristojnosti republik.
Kar pa zadeva vprašanje, ali so nekatere gospodarske organizacije poslovale
v skladu z veljavnimi predpisi, ali pa so jih kršile, moramo v imenu izvršnega
sveta izjaviti, da izvršni svet ne more biti razsodnik o tem vprašanju, ker za to
ni niti pristojen niti usposobljen. Zato imamo pri nas pristojne organe, to je
tožilstvo in sodišče. Dolžan sem vas obvestiti, da je za to, ker je obstajal sum,
da je poslovanje nekaterih organizacij na tem področju vsaj dvomljivo, sekretariat za delo po službeni dolžnosti te organizacije prijavil javnemu tožilstvu.
Izvršni svet soglaša z zaključki informacij, ki zadevajo:
1. Področje zakonodaje in meddržavnih sporazumov o zaposlovanju in
socialnem zavarovanju. Slovenija bo morala z večjo odgovornostjo kot doslej
sodelovati pri oblikovanju in izvajanju funkcij federacije na področju zaposlovanja v tujini.
2. Natančno in ažurno izvajanje konvencij.
3. Večjo učinkovitost dela naših socialnih delavcev v tujini.
4. Izvršni svet podpira zamisel o razširitvi informativne dejavnosti in
potrebo za učinkovitejše delovanje informativno-propagandne in kulturnozabavne dejavnosti med našimi delavci v tujini.
5. Izvršni svet meni, da bi bila zelo koristna nadaljnja prizadevanja Zveze
sindikatov, da se naši delavci včlanijo v sindikate držav, kjer so zaposleni. Prav
tako bi bilo treba izkoristiti možnosti, da se poveča število naših sindikalnih
delavcev v nekaterih nemških strokovnih sindikatih.
6. Izvršni svet podpira aktivnost slovenske izseljenske matice med našimi
delavci v tujini, ki razvija nove oblike družbeno-politične informativne in
kulturno-prosvetne dejavnosti. Treba je proučiti materialni položaj matice,
kajti razširjen program njenega dela terja več sredstev.
7. Izvršni svet meni, da mora šolanje otrok naših delavcev v tujini postati
sestavni del nacionalne vzgoje in izobraževanja. Zavzel se bo, da se bodo
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čimbolj uresničili predlogi republiškega sekretariata za prosveto in kulturo že
v šolskem letu 1971—1972.
8. Izvršni svet se ni odločil za predlog o ustanovitvi komiteja za vprašanja
zaposlovanja v tujini, ker je dvomljivo, da bi s tem organom kaj bistvenega
pridobili. Zavzel se je za kadrovsko okrepitev strokovne službe za vprašanja
zaposlovanja v tujini pri republiškem sekretariatu za delo, ki naj jo vodi
pomočnik sekretarja. Sekretariat bo s tem usposobljen za reševanje problematike zaposlovanja delavcev v območja naše republike v tujini.
Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je prepričan, da bo razprava
v obeh zborih skupščine bistveno prispevala k oblikovanju, usmerjanju in
izvajanju take emigracijske politike, ki jo že terjajo sedanje razmere v SR
Sloveniji, pa tudi gospodarski, družbeni in politični smotri, ki jih bomo
zasledovali v srednjeročnem planu do leta 1975 in v dolgoročnem programu
razvoja naše republike. Oba dokumenta, ki bosta vsebovala tudi obravnavani
vidik politike zaposlovanja, vam bosta v kratkem posredovana v obravnavo
in sklepanje.
Predsednik Miran Goslar: Skupna seja je s tem zaključena. Z
razpravo bomo nadaljevali na ločenih sejah.
(Seja je bila prekinjena ob 11.35 in se je nadaljevala ločeno ob 11.35.)
Predsednik Miran Goslar: Kot osnovno gradivo za to točko ste
prejeli informacijo republiškega sekretariata za delo oziroma komisije za
vprašanja zaposlovanja v tujini o problematiki zaposlovanja delavcev v tujini.
Poleg tega ste prejeli poročilo komisije za družbeno nadzorstvo naše
skupščine, informacijo službe družbenega knjigovodstva, dve informaciji republiškega sekretariata za delo o zaposlovanju delavcev na podlagi poslovnotehničnega sodelovanja in izvajanja investicijskih del v tujini, informacijo
komisije za vprašanja mednarodnih odnosov naše skupščine o organizaciji in
ukrepih, ki jih uporabljajo druge države in informacijo o ukrepih državnega
sekretariata za zunanje zadeve na področju migracijskih gibanj.
Izvršni svet je v zvezi s tem sprejel stališča, ki ste jih prejeli skupno
z gradivom.
Posamezna vprašanja v okviru te točke dnevnega reda so obravnavali:
komisija za vprašanja mednarodnih odnosov, odbor za družbenoekonomske
odnose republiškega zbora in komisija za družbeno nadzorstvo. Na sejo zbora
so bili vabljeni k tej točki tudi predstavnik vrhovnega sodišča, višjega gospodarskega sodišča, javnega tožilstva, republiškega senata za prekrške, republiškega inšpektorata dela, republiškega zavoda za zaposlovanje in službe
družbenega knjigovodstva, centrale za Slovenijo.
Pričenjam razpravo. Ivan Kreft ima besedo.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Predsedstvo naše skupščine
je dne 17. februarja letos obravnavalo poročilo komisije za družbeno nadzorstvo
o nezakonitem zaposlovanju naših delavcev v tujini in sklenilo, da bodo o njem
razpravljali ustrezni zbori in to hkrati s kompleksno problematiko zaposlovanja
naših delavcev v tujini. Tak sklep predsedstva nam omogoča, da opozorimo tudi
na nekatera vprašanja, ki v poročilu, pa tudi ne v ekspozeju niso mogla biti
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zajeta, vendar bi njihova osvetlitev lahko prispevala k smotrnejši rešitvi
problemov zaposlovanja naših delavcev v tujini oziroma problemov po njihovi
vrnitvi v domovino.
Po podatkih, ki so jih zbrali strokovnjaki naše skupščine, je izgubila
Slovenija v povojnem obdobju do leta 1956 zaradi izselitve 43 870 prebivalcev.
Dobra polovica je med njimi tistih, ki so odšli kot politični emigranti z umikajočim se sovražnikom in tistih, ki so se pozneje izselili iz koprskega ozemlja.
Ce to število primerjamo z izseljevanjem prebivalstva iz predelov, ki ležijo
vzhodno od rek Odra in Nisa in izseljevanjem iz Čeških Sudetov, katera sta
zajela 10 milijonov prebivalcev, je število 43 870 neznatno, tudi če bi vso
predstavljalo emigracijo. Vanj pa so vključeni tudi ljudje, ki so se v tem času
preselili iz Slovenije v druge jugoslovanske republike.
Da ne bi bilo nesporazuma, moram takoj poudariti, da se je od 1956 oziroma
v zadnjih 10 letih stanje tako spremenilo, da je iz drugih republik priseljevanje
v Slovenijo znatno večje kot odseljevanje. Odtok naših delavcev v tujino se je
sicer tudi močno povečal, vendar j,e manjši kot delavcev k nam iz drugih
republik. Gre za razmerje 1:2, ki statistično še ni potrjeno, ker evidenca
priseljevanja iz drugih republik ni predpisana.
Povsem drugačno sliko pa dobimo, če posebej obravnavamo Pomurje,
odkoder je na delu v tujini približno 10 000 delavcev, delavci iz drugih republik
pa se v tej regiji v večjem obsegu ne zaposlujejo. Zato znaša dejanski pomurski
negativni saldo 10 000 izselitev. Osnovni tokovi pomurske ekonomske emigracije
so bih vse do leta 1967 usmerjeni predvsem v sosedno Avstrijo, ki pa je in bo
še ostala eden od najpomembnejših odjemalcev presežne delovne sile tega
območja. V zadnjih letih se na trgu pomurske delovne sile pojavlja novi odjemalec in sicer zvezna republika Nemčija, ki za razliko od Avstrije potrebuje
predvsem kvalificirano delovno silo za daljši čas, nudi pa tudi boljši zaslužek.
Druge zahodnoevropske države niso pomembnejši odjemalci delovne sile
s tega območja, medtem ko delovna sila iz drugih slovenskih krajev odhaja
predvsem v zvezno republiko Nemčijo in druge zahodnoevropske države, kakor
Švico, Francijo. Izjema so obrobni kraji mariborskega in velenjskega zavoda
za zaposlovanje, odkoder se delavci, pretežno zaposlujejo v Avstriji.
Število delavcev, ki so šli iz Pomurja v tujino legalno, je v letu 1966 močno
poraslo v primerjavi z letom 1965 in sicer za 49,4'%. To je posledica zastoja pri
zaposlovanju doma in pa poenostavljenega postopka za izdajo potnega lista.
V letu 1967 so bile možnosti za zaposlitev v tujini občutno manjše. Zato je bilo
v tem letu za 42,7 lo/o manj odhodov v tujino kot v letu 1966, kar očitno kaže,
da na obseg zaposlovanja v tujini že vplivajo določeni gospodarski ukrepi v
državah, ki so bile doslej največje uvoznice tuje delovne sile.
Kar zadeva radgonsko območje, je znano, da gre za vprašljiv način zaposlovanja predvsem v okviru maloobmejnega prometa. O tem je univerzitetni
profesor dr. Svetozar Ilešič v intervjuju za »Pomurski vestnik« ob lanskem
dnevu republike povedal med drugim: »Znani semenj naše delovne sile, ki
spominja na trgovanje s siromašno suženjsko delovno silo v Afriki, ne more
biti Slovencem v ponos. Gre za grenko žalost, ki je ne more prekričati v teh
krajih živahnost italijanskih lovcev in avstrijskih izletnikov, čeprav prinašajo
devize.«
Dr. Ilešič obsoja prakso avstrijskih delodajalcev, ki so med postrojenimi
delojemalci iz Slovenije izbirali le mlajše ljudi z najbolj razvitimi mišicami. Tak
način sprejemanja na delo v tujini naši ljudje vse bolj odklanjajo. Ker se je
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ponudba delavcev zmanjšala, so morali svojo taktiko spremeniti tudi avstrijski
delodajalci, pa tudi tisti naši ljudje, ki so prišli napol zastonj do nacionaliziranih kmečkih vinogradov in druge zemlje, ki so jim jo obdelovali najeti delavci
s sramotnim zaslužkom.
V bodoče takih pojavov ne bo več, ker se radgonski kmetijski delavci ne
pustijo več izkoriščati, ne od naših ne od avstrijskih delodajalcev. Se vedno pa
ni urejen status naših vajencev pri avstrijskih delodajalcih. Teh vajencev je
samo iz radgonske občine nad 100. Večina njih ni uspešno končala osemletnega
šolanja in so zato prepuščeni na milost in nemilost kapitalističnim delodajalcem
onstran meje. Res je, da za manj zahtevne poklice tudi pri nas ni več predpisana popolna osemletka, toda ker v Avstriji sprejemajo brez popolne osnovne
šole v uk vajence za avtomehanike, ključavničarje, trgovske pomočnike itd.,
odhoda mladih še nismo mogli preprečiti.
Prej bi dosegli najbrž to, da bi se vrnilo 10 000 pomurskih delavcev,
zaposlenih v tujini, če bi jim lahko zagotovili primerno delo in osebni dohodek.
To bo mogoče doseči, če bodo vsi upoštevali opozorilo, ki ga je naslovil
predsednik republike na udeležence nedavne konference Socialistične zveze
delovnega ljudstva v Beogradu. Dejal je, da se moramo odpovedati sterilnim
investicijam, nekaterim načrtom in prevelikim korakom pri gradnji, da bi kar
najhitreje ustvarili pogoje za vrnitev naših delavcev.
Tudi predsednik zveznega izvršnega sveta nenehno opozarja, da bi bik>
potrebno investicijske načrte uskladiti z materialnimi možnostmi in s politiko
stabilizacije. Zaradi dolgoletnega vlaganja velikih milijardnih sredstev v investicije, ki so nerentabilne in prinašajo izgubo, mora skoraj en milijon
delavcev iskati zaposlitev v tujini, to je 20 !9/o delavcev zaposlenih v družbenem
sektorju v vsej Jugoslaviji.
Zvezni poslanec Jože Levstik je že na skupni seji zveznega zbora in zbora
proizvajalcev dne 6. decembra 1956, bolj kot nekateri drugi poslanci, opozarjal,
naj bi opustili načrte, ki lahko postanejo uspešni šele v daljših časovnih
obdobjih ali pa sploh nikoli. Odločili naj bi se za tiste investicije, ki bodo
pospešile zaposlovanje in dvignile raven osebnih dohodkov. Dejal je dobesedno.
»Iz ekspozeja tovariša Vukmanovića izhaja, da so osnovna nerešena vprašanja
našega gospodarstva naslednja: nizka produktivnost dela v številnih panogah
naše proizvodnje, neustrezni plačni sistem, ki nezadostno stimulira proizvodnjo
in gospodarsko aktivnost, nizek življenjski standard ljudi na deželi in slabo
stanje v kmetijski proizvodnji. Popolnoma razumljivo je, da vsa ta vprašanja
predstavljajo enoten kompleks povezanih ekonomskih problemov, problemov,
ki so v medsebojni vzročni zvezi in ki jih je potrebno zaradi tega stalno
opazovati v njihovi povezanosti in jih tako tudi reševati.«
Kako jih je treba reševati, je povedal poslanec Levstik v nadaljevanju.
Posebej nadrobno pa je pokazal rešitev kmetijskih problemov. Kogar to zanima,
naj poišče stenografske beležke zvezne skupščine — skupna seja zveznega
zbora in zbora proizvajalcev dne 6. decembra 1956. Levstikovo opozorilo ni bilo
sicer edino, prišlo pa je pravočasno. Odgovorni dejavniki ga niso upoštevali,
pač pa so mu svetovali, naj ne komplicira zadev in se raje umakne iz političnega življenja. To je tudi storil. Sedaj bo seveda težje ukrepati, ko imamo
v tujini skoraj milijon delavcev, toda še vedno ni prepozno. K sreči se je
pri nas od leta 1956 vsaj nekoliko zmanjšalo število tistih, ki so nekritično
podpirali ambiciozne investicijske načrte, ne pa tudi pametnih predlogov za
ukrepe, ki naj resnično pospešujejo naš gospodarski razvoj.
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Politika reforme in stabilizacije se mora v socializmu še bolj uskladiti
z ustvarjanjem najširših možnosti za zaposlovanje, za kar se zavzema tudi
reformirani kapitalizem. Zal pa še ni tako. Res je, da brez investicij ne moremo
ustvariti novih delovnih mest, res pa je tudi, da smo od leta 1956 dalje vsako
leto zapravili veliko milijard za politične investicije, za investicije, ki so
povzročale velike izgube in težko inflacijo. Zaposlovanje doma ,je začelo
stagnirati iz teh dveh in drugih znanih razlogov, odhajanje v tujino pa naraščati. Opozorila niso nič zalegla in še danes ne zaleže jo dovolj, čeprav prihajajo z najvišjih mest. To sem že citiral.
Nedokončane politične investicije še vedno onemogočajo vlaganje v modernizacijo in rekonstrukcijo, v vlaganja, ki bi med drugim omogočila delo v več
izmenah. Ce bi vsaj polovica jugoslovanskih tovarn maksimalno izkoristila
možnost dela v več izmenah, bi bila že v prvi fazi omogočena vrnitev precejšnjemu številu delavcev, ki si to želijo, pa čeprav vedo, da bodo gmotno
na slabšem. Mnogim namreč domovina še vedno več pomeni kot nemški
standard. Imeli bi lahko tudi doma boljšega, če bi od leta 1965 dalje vlagali
povsod smotrno in če bi nagrajevali po delu, če bi manj prelivali nestimulativno,
če bi se večala proizvodnost in se manj zanašali na pretirano emisijo. Ta
namreč posredno ustvarja pohlep po tuji valuti, ki si jo nekateri prislužijo
s težkim delom v tujini, drugi pa s škodljivo špekulacijo doma.
Vsekakor do sedanjega težkega gospodarskega položaja ne bi moglo priti,
če bi s škodljivostmi sproti obračunavali, kot smo do leta 1945. Ostalo pa vam
bom prihranil.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Svetelj.
Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pozdraviti moram odločitev predsedstva naše skupščine, da se je odločilo dati
na dnevni red današnje seje tako pomembno vprašanje kot je zaposlovanje
naših delavcev v tujini. To odločitev pozdravljam še posebej zaradi tega, ker
sem delno že iz gradiva in verjetno bom še v razpravi in njenih zaključkih dobil
odgovor na poslansko vprašanje, ki sem ga prvič postavil na seji našega zbora
v letu 1969 in drugič pred enim letom 2. aprila 1970.
Prav gotovo ni naš namen, da bi ostali zgolj pri ugotovitvah, pač pa
sprejeti take ukrepe, s katerimi se bo korenito spremenil zlasti položaj na
področju nezakonitega zaposlovanja naših delavcev v tujini.
Osnovna značilnost dosedanjih razprav in polemik je neenotnost v oceni,
ali je zaposlovanje naših delavcev v tujini prek nekaterih naših podjetij
zakonito ali nezakonito, družbeno koristno ali 'družbeno škodljivo. Ne bom se
podrobneje spuščal v navajanje argumentov, ki kažejo, da nimajo prav tisti, ki
še danes podpirajo tak način posredovanja naših delavcev tujim firmam. Teh
argumentov je v gradivu dovolj.
Najbolj nerazumljiva pa mi je ugotovitev v informaciji republiškega
sekretariata za delo z dne 24. 9. 1970, kjer je rečeno, da je imela družbena
skupnost od takšnega poslovanja korist v tem, da ji ni bilo treba plačevati
nadomestila za osebne dohodke za tiste delavce, ki bi bili doma ostali brezposelni. V isti sapi pa ugotavlja, da se v pretežni meri zaposluje prek teh
podjetij v tujini že zaposleni delavci, ki jih naša podjetja snubijo tovarnam
širom Slovenije. Medtem ko je v prvi informaciji sekretariat za delo še
ugotavljal, da obstaja utemeljen sum, da se večina delovnih organizacij ukvarja
3*
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z nezakonitim zaposlovanjem delovne sile v tujini, pa zadnja informacija
istega sekretariata, datirana z marcem 1971, trdi nasprotno. V njej je napisano,
da veljavni zakonski predpisi ne preprečujejo tega pojava.
Vprašanje je, zakaj se nočemo razumeti in se izgovarjamo, da nam ni
jasno, kaj so investicijska dela itd. Kako je mogoče delo na tekočem traku
v proizvodnji smatrati kot investicijsko delo. Po logiki, ki nam jo ponuja
sekretariat za delo, lahko npr. montažo stolov v neki tovarni smatramo za
investicijo ipd. Menim, da informacija republiškega sekretariata za delo v 3.
poglavju, ki govori o zunanjetrgovinskih poslih in zaposlovanju v tujini, ni
zajela bistva problema, o katerem naša javnost v zadnjem času razpravlja, ko
bere članke z naslovi kot na primer trgovina z belim blagom, kupčije z živimi
dušami in podobne. Ali smo res za nekaj mark pripravljeni zagovarjati kršitve
zakonskih predpisov, in še več, poteptati naša socialistična in moralna načela?
Ali bodo morali res kapitalisti s svojimi zakoni, kot beremo v Delu, 5. marca,
preprečevati negativne pojave na področju uveljavljanja najosnovnejših pravic
človeka iz dela v socialistični deželi?
V celoti podpiram ugotovitve komisije za družbeno nadzorstvo naše
skupščine in predlagam, da republiški zbor na naši seji s konkretnimi sklepi
zadolži ustrezne organe, da takoj ukrepajo v skladu z obstoječimi predpisi in
o tem poročajo skupščini. Druge poti nimamo! Ali pa bomo še naprej neprizadeto opazovali to mešetarjenje z ljudmi, seštevali marke in poslušali zgodbe
o samoupravnem zaposlovanju naših zdomcev?
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Cene Matičič.
Cene Matičič: Tovariš predsednik, spoštovani tovariši in tovarišice!
Pozdravljam sklep našega predsedstva za obravnavo te materije na seji zbora,
posebno še pozdravljam poročilo naše komisije za družbeno nadzorstvo. Ko
sem prebral gradivo, ki nam je bilo poslano za to točko, in še nekaj sramotnih
pogodb med našimi podjetji in tujimi firmami, na primer pogodbo med
Siemensom in Giposom iz Ljubljane, sem prišel do prepričanja, da se na ta
način najbolj brutalno kršijo tudi tiste norme, ki smo si jih zapisali na čelo
naše družbene ureditve — saj jih poznamo: Človek je temelj socialističnega
sistema, on je njegov ustvarjalec, on je njegov nosilec in on je njegov uživalec
in to sam ali pa v skupnosti z drugimi. Tito pravi: pri nas je človek vse, pri
nas je ljudstvo vse. Socialistični sistem temelji na medsebojnih odnosih ljudi
kot svobodnih in enakopravnih proizvajalcev in ustvarjalcev, ki delajo in
ustvarjajo zato, da bi zadostili svojim in tudi družbenim potrebam.
Kot vidim, so. to spoznali tudi nemški sindikati, saj je v enem poročilu
napisano naslednje: Tuji sindikati — kapitalistični sindikati so proti takšnemu
zaposlovanju, ker se naši delavci običajno zaposlujejo pod slabšimi delovnimi
in življenjskimi pogoji, kot pa njihovi domači delavci. Po mnenju teh sindikatov je takšno zaposlovanje trgovina z ljudmi — tako kot je bilo danes že
rečeno — medtem ko so seveda tuje firme s takim zaposlovanjem prav
zadovoljne, saj pridejo na lahek način do ustrezno usposobljenih delavcev.
Toliko, kar se teh pogodb tiče.
Po moji presoji se ni možno zgovarjati na jasnost predpisov, da bi se
po tej poti problem omilil in pozabil. Menim, da morajo vodilni uslužbenci,
ki so na čelu teh organizacij in podpisniki teh pogodb, podleči vsaj politični
in moralni odgovornosti, če že ne kazenski, zaradi nejasnosti predpisov. Kazno
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bi torej bilo, če ne bi vodilni uslužbenci — družbeno pomembni uslužbenci —
ne dali ostavke na svoje položaje. Če pa sami nimajo toliko političnega in
moralnega posluha, jih je potrebno odstraniti s položajev z družbeno prisilo.
Da s temi posli tudi tuji kapitalistični predstavniški organi niso ravno
povsem zadovoljni, me prepričuje dejstvo, ki ga je kolega Svetelj ravnokar
omenil, da se je v parlamentu zvezne republike Nemčije pojavil osnutek zakona
»o zaščiti posojenih delavcev«. Torej izgleda, da bo parlament zvezne republike
Nemčije to materijo prej uredil kot mi. Sprašujem izvršni svet, če osnutek
zakona pozna in če ve o njem kaj več povedati.
Tu je še neko drugo parcialno, popolnoma praktično, vendar finančno vzeto
nekaj milijonov nemških mark težko vprašanje. Verjetno je vsem vam poznano, da imajo v zvezni republiki Nemčiji takšen obračun obračunavanja
davka, da sleherni davčni zavezanec plačuje ob koncu meseca dokaj visok
odstotek od svojega osebnega dohodka kot predujem za davek. Na koncu
leta finančna uprava na podlagi posebne vloge vrne davčnemu zavezancu
znesek, ki ga je preveč plačal za davek.
Ko sem za potrebe naše komisije za finančni in davčni sistem preučeval
takšen obrazec oziroma karto, sem prišel do prepričanja, da tega poprečni
nemški, še manj pa verjetno slovenski delavec ni sposoben pravilno izpolniti
in s tem vložiti zahtevek za povračilo preveč plačanega davka. Tako se torej
dogaja, da ljudje teh zahtevkov ne vlože in prepuščajo težke milijone nemških
mark nemški finančni službi, ali pa jih kar enostavno za majhno odškodnino
prepuščajo premetenim tipom, ki si na ta način na račun naših delavcev polnijo
svoj lastni žep.
Ocenjujem, da znaša poprečno letno vračilo iz tega naslova približno sto
mark. To pomeni, da naši ljudje in s tem tudi naša dežela zgubijo 6 milijonov
nemških mark ah 2,5 milijarde dinarjev. Ne vem, če organizacije, ki so bile
tu omenjene, na to mislijo, oziroma če k rešitvi tega vprašanja sploh kaj
prispevajo. Tudi mi ni znano, da bi naši konzularni predstavniki v tujini v tem
pogledu nudili delavcem kakršnokoli konkretno pomoč. Pohvalno vsekakor je,
da se je spopadla z izgubo teh sredstev — sicer nekoliko kasno — Ljubljanska
banka. Ta banka je prva in edina v naši državi izdala in razposlala praktično
knjižico, ki bi lahko našim ljudem v tujini mnogo koristila tudi glede zahtevka
do davčne uprave. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Miloš Polič.
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zelo
dobro je, da smo začeli razpravljati o tej sodobni prodaji oziroma trgovini z belim blagom, ker so določeni strokovni krogi še vedno ograjeni s kitajskimi zidovi. O teh smo v tej skupščini dosti govorili.
Zadržal bi se pri dveh, treh vprašanjih. Najprej pri ugotovitvi v predloženem gradivu, da naši delavci pridobivajo v tujini znanje in se vračajo
v domovino usposobljeni za delo v naših delovnih organizacijah. Res je, da
se usposobljenost naših delavcev poveča. Na primer oktobra meseca lani sem
obiskal skupino naših delavcev, ki gradi avtocesto. Na tem delovišču je 50 do
80 «/o Jugoslovanov. V skupini, ki je polagala asfalt, pa so bili samo naši delavci.
Bili so iz Krive Palanke, Murske Sobote, Prištine in iz Brežic. V razgovoru
z njimi sem ugotovil, da so se usposobili za izvajanje nemške tehnologije
asfaltiranja. Je pa drugo vprašanje. Naša nomenklatura poklicev ne pozna
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delavca - asfalterja in ko sem te delavce spraševal, s kakšnimi poklici so prišli
na ta delovna mesta, so mi povedali, da so zidarji, tesarji itd. V Nemčiji so naredili še tečaj za asfalterja in imajo tudi to poklicno značko. Pri nas tega poklica
nimamo in moramo razčistiti, kaj bo s temi delavci, ko se bodo vrnili domov.
V zvezi z usposobljenostjo delavca je še eno vprašanje. Na primer delavec,
ki dela pri nas na valjarju ali na kakšnem drugem stroju, je samo strojnik, če
pa dela v Nemčiji, mora poznati še tehnologijo vgrajevanja materiala. Če
se takšen delavec vrne, res več zna, vendar je od naše tehnologije odvisna izraba
njegove dodatne usposobljenosti. K temu naj dodam, da je naša tehnologija
zaostala in da vlitega asfalta sploh ne poznamo. Zato so omenjene trditve
sekretariata zelo problematične in bi bilo dobro, da sestavljalci informacije
o tem problemu še razmišljajo.
V Hamburgu je tovarna, ki izdeluje gradbene stroje. Naša zunanjetrgovinska podjetja, ki te stroje uvažajo, so nam poslala vprašanje, če bi jim
mogli preskrbeti 50 visoko kvalificiranih ključavničarjev, torej tiste strokovnjake, ki jih sami nujno potrebujemo, oziroma po katerih je tudi pri nas največje povpraševanje. Pokazalo se je, da so takšne aranžmaje napravili tisti
ljudje, o katerih je bilo danes tu že govora. Ti so enostavno pod firmo izvajanja investicij v tujini — tako kot to dela Rudis — poslali ključavničarje v to
tovarno delat.
Drugo vprašanje, ki ga tu nikjer še nismo načeli, je vprašanje, če je
koristno, da prodajamo našo delovno silo in da nam tujec prodaja z našimi
delavci izdelano blago prek naših zunanjetrgovinskih organizacij. S takšnim
poslom tujec dvakrat zasluži, pri nakupu delovne sile in pri prodaji blaga.
Bolje bo za nas, da tehnologijo uvozimo in doma zaposlimo naše ljudi in
ustvarjamo te iste proizvode. Ze imamo nekaj takih primerov. Tovarna asfaltnih
baz Viba je napravila takšno kooperacijo. Zadržala je ljudi doma in proizvaja
za inozemsko tvrdko določene izdelke. Podobno je storila Totra v zvezi z izdelavo plastičnih cevi. Mislim, da je samo ta pot pravilna. Treba je izboljšati
tehnologijo doma, da bi se usposobili za konkurenco na zunanjih tržiščih.
Takšnih primerov dobrega sodelovanja s tujimi firmami je več.
Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli v srednjeročnem programu razvoja
Slovenije to področje obdelano in da bi ga imela pred seboj skupščina, gospodarska zbornica, poslovna združenja in drugi.
In na koncu še misel o povračilu stroškov oziroma o kavciji, ki jo je omenil
tovariš Tribušon. Samo vprašal bi, kje bomo zaposlili naše arhitekte in kaj
bomo s kavcijo napravili? S kavcijo bomo dosegli to, da bomo imeli doma še več
brezposelnih arhitektov. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Jože Florjančič, prosim.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Z današnjo razpravo se Skupščina SR Slovenije vključuje v obravnavo teme,
ki je bila v zadnjem letu v naši družbi oziroma v javnosti zelo aktualna in
o kateri je bilo v našem tisku prelito veliko črnila. Za mene je predvsem
pomembno, da je uspela skupščina dati temu vprašanju ustrezno težo in
mesto. Vendar je to šele prva, nikakor pa ne zadnja skupščinska razprava
o problematiki naših zdomcev. Material, ki je bil pripravljen za današnjo sejo,
daje celovit pregled nad rešenimi in nerešenimi nalogami na tem področju
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in verjetno predstavlja solidno podlago za razpravo in nadaljnje reševanje
problemov.
Čeprav je že v poročilu komisije ža vprašanja mednarodnih odnosov in
odbora za družbenoekonomske odnose danih vrsta stališč, ocen in predlogov,
želim v razpravi opozoriti še na nekatere.
Problemi v zvezi z zaposlovanjem naših delavcev v tujini so dobivali
v zadnjih letih vse bolj ekonomske značilnosti. To zahteva, da se od čistih
emocionalnih reakcij na ta pojav čimbolj približamo obravnavi, ki bo upoštevala
predvsem naslednja dejstva:
1. Migracija delovne sile pri nas in v svetu je že dalj časa normalen
pojav in je migracija usmerjena iz manj razvitih v bolj razvite gospodarske
sredine.
2. Naš socialističen, demokratičen sistem omogoča človeku svobodno izbiro
mesta zaposlitve, zato bi bilo administrativno preprečevanje zaposlovanja ljudi
na tujem v nasprotju s temeljnimi pravicami človeka oziroma občana.
3. V Sloveniji je vse večje pomanjkanje delovne sile, predvsem še kvalificirane in visoko kvalificirane. Vzrok odhoda delavcev v inozemstvo iz Slovenije torej ni pomanjkanje dela — čeprav je v posameznih sredinah to še
vedno primer — marveč predvsem iskanje boljšega zaslužka.
Ce bi delavci še nadalje odhajali v tujino v nezmanjšanem obsegu, bi bila
s tem rižsno ogrožena realizacija projekcij našega bodočega razvoja.
4. Iz prej povedanega, da je osnovni vzrok odhajanja delavcev predvsem
iskanje boljšega zaslužka, izhaja ugotovitev, da so vzroki za odhajanje locirani
pri nas, doma. To so relativno nizki osebni dohodki, relativno nizka produktivnost celotnega gospodarstva, nestabilni gospodarski in družbeni tokovi in
podobno. Te vzroke bomo odpravili z ustreznejšo gospodarsko politiko, kar
seveda vsi želimo, vendar storimo premalo. S tem v zvezi naj opozorim na
skromne rezultate stabilizacije v letošnjem letu v okviru Jugoslavije.
5. Zelo bi morali biti zainteresirani za vzpostavitev bolj normalnih odnosov
z zdomci, do vsega, kar zadeva njihov odhod, bivanje v tujini in njihovo vrnitev,
če že ugotavljamo, da je migracija normalen pojav.
Kar zadeva odhajanje delavcev v tujino, je v materialih enotno mišljenje,
da ta lahko poteka samo prek ustreznih služb za zaposlovanje in tistih delovnih
organizacij, ki so za to pooblaščene v skladu z zakonom. To bo na eni strani
omogočilo vodenje politike, ki bo upoštevala potrebe in možnosti zaposlovanja
doma, na drugi pa zagotovilo našim delavcem ustrezen status in pravice na
tujem.
Pri tem mi dovolite nekaj besed o dosedanji politiki na tem področju.
Ponovno bi opozoril na to, kar je bilo že opozorjeno v današnji razpravi, pa
tudi v razpravi v odboru in komisiji, da današnjega stanja na tem področju
v Sloveniji ne moremo ocenjevati, če ne vidimo razmer, ki so vladale v letu 1967.
S tem v zvezi mislim, da je treba v okviru sedanjih zakonskih določil in v okviru
sedanje prakse vendarle ločiti posamezne dejavnosti.
Meni je povsem jasno, da je dovoljevanje zaposlovanja delavcev gradbenih
podjetij v tujini stvar ocene ekonomskega položaja teh podjetij. Gre za to,
ali je lahko vsa njihova operativa doma v celoti angažirana. Ce ni, mi je
povsem jasno, da se lahko ta podjetja pojavijo na zahodnem tržišču samo z
delovno silo, ker te tam ni. In obratno, podjetja, ki delajo v manj razvitih
delih sveta, se tam ne morejo uveljaviti z našo delovno silo. S pogodbami
o oddaji del je jasno določeno, da je dolžno naše podjetje angažirati delovno
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silo kraja, kjer dela izvaja. Hočem reči, da je vprašanje, ali naj gradbena podjetja v tujini nastopijo z delovno silo ali ne, vprašanje zaposlenosti te panoge
doma in vprašanje usmerjenosti te panoge na svetovni trg. Iz materiala je to
točno razvidno. Na primer mariborska Hidromontaža ima v Pakistanu zaposlenih, če se dobro spomnim, 6 delavcev, na Nizozemskem pa 36. Kar se tiče
vprašanja, ali so pri tem zaposlovanju v celoti prevladovali socialistični odnosi
ali ne, bi opozoril na diskusijo predstavnika pomurskih občin na seji komisije
in odbora, ki je to vprašanje takole postavil: Ali je bolj socialistično imeti nezaposlene ljudi doma brez socialne ali druge zaščite, oziroma z minimalno
zaščito ali pa je bolj socalistično tem ljudem pomagati, da organizirano odidejo
v inozemstvo za tisti čas, ko bomo doma lahko ustvarili možnosti za njihovo
zaposlitev? Mislim, da mu na to vprašanje ni težko odgovoriti.
Novela zakona, o kateri je že govoril tovariš Tribušon v svojem ekspozeju,
prinaša jasnost v tej smeri, kdaj se lahko opravlja zaposlitev v tujini. S tem
bo možno uresničiti to, kar komisija za družbeno nadzorstvo v svojem poročilu
predlaga, namreč, da je treba zakon dosledno spoštovati. Mislim, da novela
dopolnjuje nejasno besedilo zakona. Vendar je tudi ta najbrž sporna, ker dopušča še vedno preveč možnosti posredovanja delavcev. Pri tem naj še opozorim, da ne bi bilo smotrno, da bi federacija togo urejala to zaposlovanje, če
upoštevamo, da so potrebe po delavcih oziroma viški delovne sile v posameznih
republikah zelo različni. Zato republikam ne kaže vsiljevati zvezne rešitve.
Menim, da slovenske razmere narekujejo, da delovne organizacije v Sloveniji, ki se s tem zaposlovanjem ukvarjajo oziroma so se ukvarjale z njim v
preteklosti, ne glede na to, kaj bo ugotovilo javno tožilstvo in ne glede na to,
kaj bo v postopku v preverjanju zakonitosti ugotovljeno, nemudoma revidirajo
svoje poglede in odnose, in zaposlovanje prilagodijo predpisom. Poleg tega naj
uresničijo svoje težnje v zvezi s tem zaposlovanjem, da bodo tuji partnerji
vlagali sredstva v industrijske objekte pri nas in s tem omogočili zaposlitev
doma.
Ponovno pravim, da ne bi bilo dobro, da bi prizadete delovne organizacije
čakale na zaključek postopka, marveč naj tudi same prispevajo k uspešni razrešitvi tega na videz zelo težkega problema. Na videz težkega pravim zaradi
tega, ker menim, da gre v bistvu za sporno zaposlitev 1.300 ljudi, medtem
ko je vseh zaposlenih v tujini 60.000. Zato tudi najbrž ne bi bilo umestno,
da bi v skupščinski razpravi to vprašanje zavzelo centralno mesto.
Ko se zavzemam za to, da bi v bodoče opravljale operacije posredovanja
zaposlitve v tujini predvsem službe za zaposlovanje, ki so danes dosti boljše
organizirane kot so bile leta 1967, moram reči, da bomo mogli le na ta način
izvajati našo politiko na tem področju in hkrati zagotavljati delavcem ustrezne
pravice, ki jim gredo v novih sredinah.
Kar zadeva pogoje bivanja delavcev v tujini, mislim, da nismo storili
dovolj. Zadovoljivo je urejeno socialno zavarovanje oziroma socialna varnost,
medtem ko za kulturni dvig in izobraževanje zlasti otrok naših delavcev
v tujini nismo storili še ničesar. Pri tem se zavzemam za to, da bi povečali
možnosti izobraževanja otrok. Vendar menim, da bi morali starši teh otrok
z deviznimi nakazili pri naših bankah prispevati h gospodarskemu in družbenemu razvoju. Treba je zelo jasno opozoriti, da naša družba vendarle ne more
doma zaposlene ljudi, ki imajo relativno nižje osebne dohodke, obremenjevati
še za potrebe ostankov družin, katerih roditelji so odšli na delo v inozemstvo.
Mislim, da bi morali v zvezi s tem zelo odločno postaviti zahtevo, da je treba
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doseči v državah, katere imajo zaposlenih veliko število naših delavcev, da se
del davka, ki se pri njih zbira za proračunsko potrošnjo, transferira v našo
državo. Da sem zelo konkreten: za delo državnih organov, za šolstvo, socialno
skrbstvo tistih svojcev, zlasti otrok, ki ostajajo doma. Znano mi je sicer, da
se prizadete države temu krčevito upirajo^, vendar mislim, da bi morali v
nadaljnjih razgovorih pri tem odločno vztrajati in to tudi doseči.
Vračanje naših delavcev iz tujine je zelo kompleksno vprašanje. O tem
menim predvsem naslednje. S parolami delavcev najbrž ne bomo dobili nazaj.
Zato je treba v naši družbi gospodariti tako, da se bo hitreje povečeval poprečen
osebni dohodek. V zvezi s tem bi želel opozoriti, da so nekatera razmišljanja
o neustreznih razponih v osebnih dohodkih med visoko kvalificiranimi in nekvalificiranimi delavci dokaj vprašljiva. Znano je, da se z razvojem gospodarstva
ti razponi med kvalificirano in nekvalificirano delovno silo zožujejo, vendar
šele takrat, ko so poprečni osebni dohodki bistveno večji. Zato menim, da bi
morali biti vsi naši napori usmerjeni v ustvarjanje čim višjih poprečnih osebnih
dohodkov.
V zvezi z ustreznejšo politiko zaposlovanja bi rad opozoril, da je skupščina
pred kratkim sprejela zakon o razvoju manj razvitih območij v Sloveniji. Prek
organiziranega in hitrejšega razvoja manj razvitih območij namreč lahko bistveno prispevamo k odpiranju novih delovnih mest. Iz analize o regiolnalni
pripadnosti delavcev — če lahko uporabim ta izraz — ki so zaposleni v tujini,
izhaja, da je večina delavcev iz manj razvitih območij republike.
Nadalje je treba dopustiti hitrejši razvoj zasebnega sektorja in v ustavnih
amandmajih postaviti načelo svobodnega razvoja tega sektorja. Verjetno bi
tudi ustreznejša carinska politika prispevala k vračanju delavcev. Ob dilemah,
kakšne posledice bi povzročile carinske olajšave, mislim, da je treba iskati
rešitve v tej smeri, da bi delavcem nudili boljše pogoje nakupa domačega
blaga z devizami. Z gledišča naše ekonomike je to bolj zanimiva rešitev kot pa
bi bile olajšave za uvoz tujega blaga. Za delavce bi bile dalje zelo privlačne
rešitve, ki bi jim omogočale hiter začetek gradnje hiše, kolikor bi se za to odločili. Tu mislim na poenostavitev postopkov v zvezi z gradbenimi in drugimi
dovoljenji. S tem bi zagotovili večji devizni priliv in hitrejše vračanje delavcev.
Prav na koncu naj ponovim, da je pravilno, da smo se vprašanja lotili
celovito in da se obnašamo do naših delavcev, zaposlenih v tujini, z vsem razumevanjem. Potrebna so jasna stališča o njihovem položaju in o naših obveznostih
do njih samih. To vse bo imelo ugodne posledice za medsebojno povezanost
in ustreznejše reševanje odprtih vprašanj. Podpiram ugotovitve posebne komisije sekretariata za delo, ki so bile predložene za- današnjo razpravo. Stališča
izvršnega sveta pa ocenjujem kot bistveno dopolnilo zlasti spornega 3. dela
informacije. S tem postaja informacija sekretariata v tem delu dosti bolj konkretna in dosti bolj odgovorna. Hvala lepa!
Predsednik Miran G o s 1 a r : Še kdo želi besedo? Dr. Vojan Rus, prosim.
Dr. VojanRus : Spoštovane tovarišice in tovariši! Bom kratek, ker želim
komentirati samo eno v razpravi omenjeno stališče. Zadeva prejšnjo točko
dnevnega reda — kadrovsko politiko. Zdi se mi, da je bila povsem dobronamerno izrečena teza, da razponi niso glavni stimulans za vračanje delavcev,
marveč poprečno višji osebni dohodki vseh zaposlenih. Ne vem, če je to stališče pri nas uresničljivo. Res je namreč, da imamo dežele, na primer Švedska,
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Norveška, kjer so razponi sorazmerno majhni. Toda dejstvo je, da so ti razponi
doseženi pri zelo visokem nacionalnem dohodku. Vprašanje je; kdaj bomo mi
dosegli tolikšen nacionalni dohodek, četudi bomo veliko bolje delali in se
hitreje razvijali kot doslej. Kdaj bomo tolikšen popreček lahko dosegli? Ali
ga bomo v petih ali desetih letih? Vprašanje je celo, če sta ta dva roka realna.
Da ne rečem, da bodo šli oni ta čas naprej. In če je res, da verjetno ne bomo
dosegli tega poprečka niti v desetih letih, potem so upravičeni razponi, ki so
plod delovnega prispevka, ne pa delovnega časa in formalne kvalifikacije.
Mislim, da je v sedanjih razmerah uresničitev načela nagrajevanja po rezultatih
dela največji stimulans za vračanje delavcev. Ob tem pa seveda odklanjam
neupravičene socialne razlike, ki se pri nas večajo. Imamo socialne razlike med
celimi panogami, razne parazitske sloje, ki se širijo. Te neupravičene razlike
je treba temeljito kirurško odstraniti, upravičene razpone pa verjetno še povečevati vse od polkvalificiranih delavcev naprej.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Ivan Franko, prosim.
Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Najprej bom povedal nekaj splošnih misli o poročilu sekretariata. Menim, da je v
vseh naših razmišljanjih o tem problemu premalo prisoten njegov družbenopolitičen vidik, preveč pa ekonomski. S tem problemom se bomo še srečevali, ker
smo pač odprta dežela in dopuščamo, kot je dejal tovariš Florjančič, vsakemu
državljanu, da svobodno izbira kraj in vrsto zaposlitve, in ker smo pač dežela
s približno 1000 dolarji narodnega dohodka na prebivalca, medtem ko znaša
pri odjemalcih naše delovne sile 3000 dolarjev. Prav zaradi tega mislim, da
bi morali proučiti razne politične vidike problema. Ne verjamem, da je celoten
problem zreduciran samo na to, da so pač zunaj večji dohodki kot so doma. To
nedvomno drži, kar izhaja iz tega, kar sem že dejal. Verjetno pa tudi razne
neurejene razmere in nepravilnosti, politične in druge, vplivajo, da odhajajo
v tujino tudi ljudje, ki bi sicer ostali doma, čeprav bi imeli nižje osebne
dohodke kot v tujini. Mislim, da je ta vidik problema še premalo osvetljen.
Tu so še razni drugi problemi, kot na primer odtujevanje ljudi in menim celo,
da smo priče političnega odtujevanja in posebne oblike raznarodovanja.
Tudi problemi narodno obrambene narave še niso proučeni, niti jih ne
vidimo. Tu so končno tudi problemi moralne in človeške narave. Razbijajo se
družine, nastajajo težave pri vzgoji in oskrbi otrok in podobno. O vsem tem
bomo verjetno morali še razpravljati, ker bo zaposlovanje v tujini dolgotrajen
proces, kateremu je danes težko videti konec.
Posebej bi opozoril še na problem neenakega materialnega položaja delavca,
ki ostane doma, in delavca, ki gre v tujino. Dohodek delavca v tujini je znatno
večji od dohodka delavca v Sloveniji. Ce bi delavec moral peljati v tujino še
družino in jo tam živeti, bi bila ta razlika nekoliko manjša. Dvomim, da bodo
nemški delodajalci oziroma nemška država prispevali sredstva za vzdrževanje
teh družin. Mislim, da bi lahko tudi sami sprejeli določene ukrepe na področju
raznih socialnih dajatev, na primer pri subvencioniranih stanarinah, brezplačnem šolanju, regresih itd. Če krajevna skupnost ali občina vpelje samoprispevek, ga ti delavci ne plačujejo, čeprav bo jutri on ali pa njegova družina
že danes uživala koristi od tega samoprispevka. Mislim, da bi se te stvari lahko
uredile z domačimi instrumenti tako, da bodo vsi delavci enako obremenjeni
za financiranje javnih dobrin.
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Toliko na splošno o zaposlovanju. Sedaj želim dodati nekaj ugotovitev
k poročilu komisije za družbeno nadzorstvo-. Najprej naj vas opozorim, da ta
materija po svoji vsebini ne sodi v sfero zaposlovanja, ker takšni posli posredovanja delavcev nimajo nič skupnega z zaposlovanjem. Dejansko gre za kršitev
zakona o prometu blaga in storitev s tujino. Zato se tudi strinjam s tovarišem
Florjančičem, da razprava o tej problematiki ne bi smela biti prevladujoča
v okviru današnje točke o zaposlovanju v tujini, ki zajema širše probleme.
Vendar se ne strinjam z njegovo oceno o aktualnosti obeh problematik na
podlagi števila delavcev. Problem, ki ga je obravnavala komisija, je dokaj širši
in številčna razmerja ne pokažejo njegove vsebine. Problem je širši zaradi
tega, ker se v njem zrcalijo značilnosti, ki so prisotne pri vseh naših družbeno
negativnih pojavih in problemih na področju gospodarstva, od nepokritih
investicij do vzrokov nelikvidnosti. Gre namreč za nezakonito obnašanje posameznih subjektov v naši družbi, za škodljivo ravnanje, za dejstvo, da so organi
naše družbe, ki so dolžni skrbeti za zakonitost, zatajili — niso reagirale pravočasno in ustrezno.
Ko je komisija zadevo predložila zboroma, ji je bilo očitano, zakaj načenja
problem, ki je prisoten tudi v drugih republikah. Strinjamo se z oceno, da je
ta problem v še hujši obliki prisoten v drugih republikah, vendar na te pripombe odgovarjamo z naslednjim:
1. Ce se hoče Slovenija boriti za zakonitost v vsej Jugoslaviji, se mora
najprej zanjo boriti doma.
2. V Sloveniji je stanje glede pomanjkanja oziroma presežka delovne sile
bistveno drugačno kot v drugih republikah. Ves problem je dobil v tisku in
drugod širše dimenzije, vendar mislim, da komisija za to ni prav nič kriva.
Komisija je ta problem obravnavala več kot eno leto in bi ji lahko očitali
samo počasnost pri delu. Imela je tri seje in na njih proučila dve poročili
republiškega sekretariata za delo, eno poročilo službe družbenega knjigovodstva
in še druge dokumente; na primer zavoda za socialno zavarovanje, zadevne
pravilnike delovnih organizacij, prijave delovnih organizacij, da jim druge
delovne organizacije odvzemajo delavce za delo v tujini. Poleg tega je komisija
imela še razgovore s predstavniki sindikatov in s predstavniki nekaterih delovnih organizacij oziroma poslovnih združenj.
V zvezi z metodami dela komisije je padel očitek, da je pogrešila, ker ni
obiskala nekaterih delovnih organizacij. Komisija je ocenila, da lahko zavzame
tudi brez tega konkretna stališča. Ce bi hotela ugotavljati konkretna dejanska
stanja, bi pa morala obiskati Nemčijo. Tudi to ni bilo potrebno.
Komisija je v svojem poročilu ugotovila dvoje: kršitev predpisov oziroma
zakonitost ali nezakonitost in vprašanje koristnosti ali škodljivosti takšnih
poslov, čeprav že sam odgovor na vprašanje o zakonitosti daje hkrati odgovor
na vprašnje o koristnosti.
Zakaj je komisija zaostrila vprašanje zakonitosti? Komisiji je bilo direktno
in indirektno očitano, da je prevzela vlogo sodišča, da sodi o stvareh, za katere
so pristojna sodišča in tožilstva. Ta očitek izzveni celo iz referata tovariša
Tribušona, ko je izjavil, da se izvršni svet ne spušča v presojo, ali so taka
ravnanja zakonita ali nezakonita, kajti to bodo pač ugotovila tožilstva in
sodišča. Moram izjaviti, da se s tako- oceno izvršnega sveta in z vsemi
drugimi očitki globoko ne strinjam. Zatrjujem, da vsak občan, čim uveljavlja neko svojo pravico, že zatrjuje zakonitost oziroma nezakonitost. NaT
dalje trdim, da je izvršni svet po 186. členu ustave SR Sovenije dolžan, da
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skrbi za zakonitost in seveda za izvajanje zakonov. Ta skrb oziroma dolžnost
izvršnega sveta implicira tudi njegovo presojo, ali je določeno ravnanje zakonito
ali nezakonito. Oporekati občanu, izvršnemu svetu, oporekati naši komisiji, da
se spušča v presojo, ali je določeno ravnanje zakonito ali nezakonito, pomeni
dejansko začarani krog. Po tej logiki sodišča ne bi imela nobenega dela. Opozorim naj, da predpisi določajo drugače; kazenski zakonik določa, da so vsi
državni organi in občani dolžni naznaniti kazniva dejanja. Zakon o gospodarskih prestopkih določa, da so vsi državni organi dolžni naznaniti gospodarske
prestopke. Enako jih obvezuje zakon o prekrških. Na podlagi povedanega lahko
sklepam, da je namen očitkov tudi ta, da se onemogoči delo komisije. Povem
naj tudi to, da je dolžnost naše komisije po 135. členu poslovnika Skupščine
SR Slovenije, da ugotavlja, kako samoupravni organi izvršujejo svoje pravice
in dolžnosti, razpolagajo z družbenim premoženjem in delijo dohodek. Ce
hočemo torej ugotavljati, ali nekdo izvršuje svoje pravice in dolžnosti, se
moramo opreti na predpise, ki te dolžnosti in pravice urejajo. Mislim, da je
bil naš pristop k temu problemu pravilen; in končno, kaj so naši predpisi in
zakoni? Ti vsebujejo naše družbene in moralne norme in družbeno smotrnost.
Dokler veljajo, se mora ravnanje vseh subjektov v naši družbi presojati predvsem po njih. Pri delu komisije je bilo še posebej prisotno vprašanje zakonitosti zaradi splošnega množičnega kršenja predpisov na vseh področjih. To je
naša splošno priznana bolezen, o kateri slišimo in čitamo vsak dan.
, Komisija je prišla do zaključka, da je bil kršen zakon o prometu blaga
in storitvah s tujino in sicer s tem, ker so nekatere delovne organizacije prijavljale svoja dela v tujini kot izvajanje investicijskih del v tujini, dejansko
pa ta dela niso bila investicijska dela.
Ce upoštevamo, da je naslov tega oddelka v zakonu »izvajam j a investicijskih del« in dikcijo teh določb, potem je jasno, kaj so investicijska dela
v tujini, zlasti če pokličemo na pomoč še zakon o investicijski gradnji. Poleg tega
naj navedem še tolmačenje zveznega sekretariata za finance in sekretariata
za trgovino, ki pravi, da je pod izvajanjem investicijskih del v tujini šteti tudi
tista dela, katera prevzame naša delovna organizacija zgolj z delovno silo,
vendar morajo ta dela imeti značaj investicijskih del. Pomemben je zadnji
pristavek tolmačenja. Sekretariat za delo v svojem poročilu julija meseca lanskega leta lepo ugotavlja, da je pomembno za presojo to, ali imajo ta dela
značaj investicijskih del. Moram, na žalost, povedati, da je sekretariat v letošnjem poročilu, v katerem ugotavlja pravno praznino oziroma nemožnost za
ukrepanje, ta dostavek tolmačenja prezrl.
Naj povem še to, da nemško ministrstvo za delo daje v pogodbah o delu,
na podlagi katerih naše delovne organizacije izvajajo investicijska dela v
Nemčiji, podobno tolmačenje. Pravi, da so bistveni elementi delovne pogodbe
0 delu naslednji: nadaljevanje dejavnosti iz domovine, lastni riziko, lastna
odgovornost, lastna organizacija, lastno strokovno vodstvo in še lastna mehanizacija in material. Torej, če že naše tolmačenje ni jasno, nam mora biti,
če pokličemo na pomoč še nemškega zakonodajalca. Mislim, da gre v bistvu
za nekaj drugega/ na kar nas je opozoril ugleden pravnik naše komisije. V
bistvu se vsi razumemo, samo zaradi različnih interesov se nočemo razumeti in
zavestno govorimo dva različna jezika. To ni prvi primer!
1
Nadalje trdimo, da je kršen tudi 112. in 113. člen istega zakona, ki govori
o nelojalni konkurenci. 112. člen zakona v 3. točki pravi, da pomeni dejanje
nelojalne konkurence, če zunanjetrgovinska organizacija nagovarja delavce
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druge delovne organizacije, da bi se zaposlili pri njej. Tu imamo več takšnih
pritožb. 113. člen govori o ravnanju, ki ima škodljive posledice za družbo,
115. člen pa o oškodovanju ugleda države, če delovna organizacija ravna proti
interesom države, oziroma krši predpise. To so razlogi, zaradi katerih smo
takšno ravnanje ocenili kot nezakonito. Pri oblikovanju te ocene so sodelovali
tudi tožilstvo, višje gospodarsko sodišče, inšpekcije, SDK in drugi.
Ker je za komisijo zadeva s pravne plati jasna in so že sedaj dane pravne
možnosti za ukrepanje, na svoji zadnji seji komisija ni sprejela tretjega dela
informacije sekretariata. V tem delu sekretariat trdi, da ni mogel ukrepati
zaradi pravne praznine, v prejšnjih informacijah pa je ugotavljal nasprotno —
nezakonitost in obljubljal akcijo.
In končno, obveščeni smo, da je sekretariat pred dnevi ovadil večje število
delovnih organizacij — verjetno na podlagi presoje, da so bili kršeni predpisi.
To dejanje sekretariata je verjetno v nasprotju z njegovim spremenjenim
stališčem, ki ga je posredoval skupščini v zadnji informaciji. Komisija sprejema
sklepe izvršnega sveta, ki dopolnjujejo 3. del informacije. Obžaluje, da teh
sklepov izvršni svet ni sprejel že pred letom dni, ker so bile kršitve takrat
prav toliko jasne kot danes.
Kršen je bil tudi zakon o delovnih razmerjih, ker so skoraj vse delovne
organizacije sklenile pogodbe z delavci za določen čas. Morda jih je potem
večina pod vplivom razprav v komisiji spremenila in uvedla delovna razmerja
za nedoločen čas. Vendar tega niso storile vse. Tu je pogodba, sklenjena avgusta
1970, v kateri piše, da delavec po opravljenem delu v Nemčiji nima pravice
zahtevati delo v isti delovni organizaciji v domovini.
Nadalje temeljni zakon o delovnih razmerjih govori, da se delavci sprejemajo na določeno delovno mesto'. Delovna organizacija, ki nima v tujini
sistemiziranega delovnega mesta, seveda ne more razporediti svojega delavca na
določeno delovno mesto. Iz tega pa izhaja druga posledica; če nemški partner
odstopi od pogodbe, se bodo vsi pri njem zaposleni delavci znašli na blagajni
komunalnega zavoda, kjer ima sedež naše podjetje. In končno gre tudi za zakon
o financiranju in organizaciji zaposlovanja, za zakon o deviznem poslovanju.
Menimo, da so bili vsi ti zakoni kršeni.
Komisija je proti kakršnikoli spremembi zakona. Zakaj? Ne zaradi tega, ker
bi menila, da je sedanja pravna ureditev idealna. Ne! Pred seboj smo imeli našo
nevzdržno prakso, da se zaradi množične kršitve predpisov razglasi pravna
praznina, pomanjkljivost predpisov in sprejme nov zakon. S tem je vse vsem
odpuščeno za nazaj in namišljeno novo upanje, da bo bolje v prihodnje. Vendar
se stara praksa kaj hitro ponovi. To niso rekdi primeri. Upal bi se. trditi, da
je takšna miselnost prisotna tudi pri zakonu o prodaji stanovanjskih hiš. To
je osnovni razlog, zakaj bi bila sprememba zakona škodljiva. Problem ima
širše dimenzije tudi zato, ker ni bilo ustrezne akcije pristojnih organov. Ne
moremo sprejeti tudi očitka, da komisija problema ni presojala z vidika ustavnih amandmajev. Očitek je absurden; prvič zato, ker ustavni amandmaji še ne
veljajo in drugič zato, ker intencije amandmajev postavljajo v ospredje človeka
in njegove interese. Z gledišča ustavnih amandmajev bi morali biti še bolj
ostri v svoji obsodbi.
Sedaj pa še nekaj besed o škodljivosti ali koristnosti tega ravnanja.
Ni sprejemljiva teza o organiziranih in neorganiziranih oblikah zaposlovanja. Ta teza nam je bila večkrat vsiljevana zlasti prek časopisov. Njeno
bistvo je v tem, da je zaposlovanje prek podjetij organizirano, vse druge
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oblike zaposlovanja so pa neorganizirane. Komisija meni drugače. Z ustavo
in zakoni je določeno, da smejo posle zaposlovanja opravljati samo zavodi za
zaposlovanje delavcev. Le enotna javna služba lahko zagotovi varstvo nacionalnih interesov na tem področju. Vse oblike zaposlovanja niso v skladu z
ustavo, niso dopustne in so škodljive. Ob tem vas spomnim samo na 98. in 96.
konvencijo mednarodne organizacije dela, ki ju je ratificirala tudi naša država.
Konvenciji prepovedujeta posredovanje dela za plačilo. Prizadeti navajajo
koristi od takšnega organiziranega zaposlovanja. Te naj bi bile v tem, da
delavci ostanejo člani delovne skupnosti v organizirani enoti in so pod političnim vplivom. Osebni dohodki delavcev so enaki in celo boljši od dohodkov
tujih delavcev. Imajo boljše delovne pogoje, čaka jih delovno mesto doma,
povrnjeni so jim potni stroški, strokovno se usposabljajo ob novi tehnologiji,
družba ima devizni priliv, zagotovljeno pa je tudi samoupravljanje.
Ker so bile te koristi v javnosti močno naglašene, sem jih dolžan komentirati:
Delavci ostanejo člani delovne skupnosti samo formalno pravno, dejansko
so pa v mezdnem odnosu z nemškim delodajalcem.
O osebnih dohodkih ne moremo soditi; to bi res morah preveriti v Nemčiji.
Isto velja za delovne pogoje. Vprašanje je tudi, če jih čaka delovno mesto doma?
Kje naj zaposli delovna organizacija 1000 delavcev, ko pa doma takšne proizvodnje sploh nima. Da si s tem zaposlovanjem utira pri nas pot nova tehnologija, je za nas nesprejemljivo opravičilo. To bi povezal z diskusijo tovariša
Florjančiča, ki je navajal tovariša iz Murske Sobote. Ta tovariš je dejal, da
je pač treba presojati, kaj je socialistično, s tega vidika, ali je boljše, da je
delavec doma brez dela, ali pa v tujini tako zaposlen. Tu naletimo na vprašanje,
kaj je pri nas dopustno. Menim, da smo že spoznali, da ni dopustno vsako
sredstvo za dosego cilja. Bistvo tega sredstva je namreč v tem, da je delavec
predmet pogodbe. Delavci so posredovani tujemu delodajalcu za določeno ceno.
Na podlagi tega dejstva je ta dohodek neupravičeno ustvarjen in ne glede na
to, za kaj se porabi.
Kaj je s samoupravljanjem? Zatrjuje se, da je v teh primerih zagotovljeno
samoupravljanje. Pregledali smo več pravilnikov delovnih organizacij in ugotovili, da je v njih koncipirano nemško delovna pravo. V njih je na primer
zapisano, da dopust odreja delavcu vodja delovne skupine v sporazumu z
nemškim partnerjem. Nosečnice se razporejajo na delovno mesto po načelih, ki
veljajo za druge nosečnice pri nemškem partnerju. Nadurno delo ureja nemški
partner na podlagi nemškega delovnega prava. Če bi bili ti delavci res detaširani delavci, bi moralo zanje veljati naše pravo. Sele tedaj bi lahko govorili
o samoupravljanju. Povedati moram pa tudi to, da 16. člen republiške ustave
med samoupravne pravice ne šteje samo pravice do delitve dohodka, marveč
še vrsto drugih neodtujljivih pravic; na primer odločanje o sprejemu novih
delavcev na delo, odločanje o proizvodnji itd. V primerih, ki smo jih pregledali,
se samoupravljanje zreducira samo na delitev dobička, ki je za 14'°/o večji od
planiranega. Zato zavračamo tudi trditev o samoupravljanju. Mislimo celo, da
takšna formalno-pravna delovna razmerja, ki so urejena z nekimi pravilniki o
samoupravljanju, zavestno prikrivajo dejanske mezdne odnose pri nemških
delodajalcih."
Pred nami je vprašanje, ali je za naš socializem častno in dopustno, da se
ustvarja akumulacija s posredovanjem delavcev. Takšna poslovnost kaže, po
mojem mnenju, privatno lastninsko pojmovanje družbene lastnine. Takšna
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podjetja ustvarjajo veliko večji dohodek kot druga podjetja in imajo monopolen položaj. Pri nezakonito pridobljenem dohodku koristijo največje devizne
olajšave, saj te posle prijavijo kot izvajanje investicijskih del v tujini. Dodaten
zaslužek imajo pri kurzni razliki, pogodbe z delavci pa sklenejo tako, da polovico dohodka dobijo izplačanega v dinarjih doma.
Oškodovani so skladi socialnega zavarovanja in delavci. Mislim, da je tu
največja družbena nevarnost teh poslov. Delovne organizacije prijavljajo izredno
nizke osebne dohodke delavcev, celo samo 30 000 S dinarjev. Poprečni dohodek
komaj presega republiško poprečje. Kaj to pomeni za delavca jutri, ko bo šel
v pokoj, če postane slučajno invalid? Delovne organizacije pridejo do zaslužka
s plačevanjem neustreznih prispevkov. Ker je delavec formalno detaširan, nemški delodajalec zanj ne plačuje visokih prispevkov od dejanske plače. Za to razliko se oba partnerja pogodita, seveda na račun pravic delavca.
Mislimo, da je oškodovano tudi slovensko gospodarstvo, ker gre za nenačrten izvoz delovne sile v inozemstvo. Imamo številne prijave delovnih organizacij, ki se pritožujejo nad takšno nelojalno konkurenco. Primeri so bih še
lani. Delavec je oškodovan še pri otroškem in pri berlinskem dodatku.
Komisija je upoštevala tudi dejstvo, da je ta pojav nastal tedaj, ko je
bila nezaposlenost pereč problem. Vendar je ugotovila, da so tedaj imele nekatere delovne organizacije izredno majhno število delavcev v tujini, sedaj pa, ko
dobiti zaposlitev ni več problem, nekajkrat večje število delavcev. Med njimi
so predvsem delavci iz drugih republik in delavci, ki so že imeli zaposlitev
doma.
In končno, komisija ni obsodila vseh delovnih organizacij, ker še sedaj ni
ugotovljeno število vseh, ki se s temi posli ukvarjajo. To je zopet slabost naše
uprave.
In nekaj misli v zvezi z delom komisije. Njeno delo ni lahko, ker je neprestano pod hudo kritiko prizadetih, poleg tega pa je tudi vsebina njenega
dela zelo nepriljubljena, zlasti ko začne razpravljati o konkretnih zadevah.
Tedaj je vse narobe! Vendar, če hoče skupščina kaj storiti na tem področju,
mora njena komisija zapustiti sfero abstrakcij, s katerimi ni prizadet prav
nihče. Ob tem primeru in ob reakciji političnih dejavnikov v Trbovljah si lahko
predstavljamo položaj tožilca, sodnika ali inšpektorja v nekem malem mestu,
če bi začel akcijo zoper takšno delovno organizacijo. Komisija podpira stališča
izvršnega sveta. Škoda je le, da se ni že pred enim letom zavzel za spoštovanje
zakonitosti. Obžaluje, da ni imela večje podpore sindikatov, ki bi morali biti
še posebej pozorni in tudi drugih družbeno-političnih dejavnikov. Res je to,
da Zvezna republika Nemčija pripravlja zakon, ki se imenuje »zakon o zaščiti
posojenih delavcev«. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Prekinjam razpravo in odrejam pol ure odmora.

(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala skupno z gospodarskim zborom ob 13.45.)
Predsedujoči Miran Goslar: Republiški zbor bo razpravo o zaposlovanju delavcev v tujini nadaljeval kasneje.
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Pričenjam skupno sejo republiškega in gospodarskega zbora o 5. točki
dnevnega reda, to je o problematiki izvajanja davčne politike.
Uvodno obrazložitev bo dal Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta.
Jožko Štrukelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na eni svojih zadnjih sej obravnaval poročilo republiškega sekretariata za finance o aktualni problematiki davčne politike ter
poročilo javnega tožilstva o kriminaliteti v gospodarstvu in drugih negativnih
pojavih. Zaradi aktualnosti teh vprašanj in političnih razsežnosti, ki jih dobivajo
v javnosti, ,ge je izvršni svet v zvezi s tem odločil, da poroča skupščini o nekaterih svojih ugotovitvah, stališčih in predlogih. Posredovali smo vam gradivo
republiškega sekretariata za finance, »Aktualna problematika izvajanja davčne
politike« in del poročila javnega tožilstva. Obe gradivi obravnavata z različnih
zornih kotov isto tematiko. Menimo, naj bi se današnja razprava osredotočila
predvsem na vprašanja, ki so v tem trenuktu najbolj aktualna in jim moramo
zato posvetiti posebno pozornost. V svojih izvajanjih bom poskušal obravnavati določena vprašanja z drugih vidikov kot pa so obdelana v gradivu.
Vzroke za sedanjo stopnjo pravne nestabilnosti moramo med drugim iskati
v današnjih pogojih relativne gospodarske nestabilnosti. Ker pa sta tudi pravni
in politični sistem del družbenega sistema, moramo tudi v njihovi korelaciji
in medsebojnem delovanju iskati vzroke za stanje, o katerem danes razpravi j amo.
Reševanje nekaterih perečih in aktualnih vprašanj je zato v marsičem
odvisno od ustreznih družbenopolitičnih dejavnikov in občanov samih. Za tako
stanje je iskati vzroke tudi v neizdelanem sistemu kreditno-monetarnega,
carinskega in deviznega sistema ter sploh v naši zakonodaji, ki je podvržena
stalnim spremembam in dopolnitvam, mnogokrat tudi zaradi nezadostno pretehtanih odločitev.
Karakteristična za našo zakonodajno dejavnost je tudi njena zapletenost,
včasih nejasnost, pa tudi njena kontradiktornost zlasti tam, kjer ureja finančno
in materialno poslovanje. Nejasne, neprecizne in pomanjkljive formulacije zakonodajnih aktov povzročajo predvsem samoupravnim delovnim skupnostim
težave v praktični uporabi veljavnih predpisov. Ob takšnem položaju normativne družbene dejavnosti so še bolj odprta vrata nepravilnostim, ki poštenim
povzročajo težave vseh vrst, »sposobnejšim« — na srečo so ti v veliki manjšini — pa možnosti za ravnanja na škodo družbe in v svojo korist. Zavedamo
se, da sedanjega stanja ni mogoče rešiti čez noč, vendar pa lahko pričakujemo
od hitrih in odločnih ukrepov ter doslednosti marsikatere zadovoljive rezultate.
Spoštovanje zakonitosti je naloga, ki se je morajo lotiti vsi družbeni dejavniki, da bi zagotovili uresničevanje osnovnih ciljev našega družbenega
razvoja. Izvršni svet odločno podpira organe odkrivanja, pregona in sojenja pri
njihovem delu, družba pa se mora čimbolj celovito in kar najbolj odločno
postaviti po robu posameznikom in skupinam, ki ne spoštujejo predpisov,
dogovorov in družbenih norm. Reševanje družbeno negativnih pojavov je torej
dolgoročna naloga, ki mora biti pravilno organizirana in ustrezno družbeno
institucionalizirana, dosti pa lahko pri tem pripomorejo tudi sami občani in
organi samoupravljanja.
Sedanje stanje je povzročilo med občani določeno nezaupanje, češ da naša
samoupravna družba ni sposobna reševati tistih vprašanj, ki jih drugod rešujejo z državno prisik>. V procesu deetatizacije so nekatere naloge, ki jih je
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doslej urejala država, prevzela družbena združenja samoupravnih subjektov
na področju družbenega dela, vendar pa zaradi zaščite splošnih družbenih
koristi pred samovoljo posameznikov in skupin zato ni prenehala upravičenost
državnega urejanja nekaterih odnosov v proizvodnji in delitvi družbenega
proizvoda, urejanju vprašanja lastnine in drugo.
Na tem področju imamo določene pravne vrzeli, ki jih bomo morali z
določenimi normativnimi rešitvami intenzivneje obravnavati in odpravljati.
Prav sedaj na primer pripravljamo splošne družbene dogovore in samoupravne
sporazume o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov ter
družbeni dogovor o elektrogospodarstvu. V prihodnje moramo še hitreje in
učinkoviteje izgrajevati tudi sistem regulativnih in zaščitnih instrumentov.
Cilj našega globalnega družbenega projekta je, da ustvarimo demokratično
in humano družbo z visoko razvitimi socialističnimi odnosi. Na tej poti pa
seveda nastajajo konflikti, med drugim glede delitve dohodka, lastnine, prilaščanja rezultatov tujega dela in podobno. To se odraža tudi v porastu odkritih
kaznivih dejanj, ki jih kazenski zakonik opredeljuje kot kazniva dejanja
zoper narodno gospodarstvo, družbeno premoženje in zoper uradno dolžnost.
Pristojni organi odkrivajo vedno več gospodarskih prestopkov in prekrškov.
Zvezni devizni inšpektorat na primer trdi v svoji informaciji, da skoraj ni
delovne organizacije, ki bi se pri svojem poslovanju povsem ravnala po veljavnih predpisih. Očitno je, da so bili prekršeni določeni družbeni principi in
pravila. Ugotavljamo tudi, da so mnogi državljani storili dejanja, s katerimi
so si pridobili protipravno- premoženjsko korist.
Urejanje teh vprašanj je v vsaki urejeni družbi zadeva države in pravnih
norm, pa tudi morale in etike. V procesu deetatizacije naše družbe pa to še
toliko bolj, ker prenašamo del te odgovornosti od države na občana in samoupravne organizme. Zato je kratkovidno, laično in krivično trditi, da so za
takšno stanje krivi predvsem organi odkrivanja in sojenja. Za njihovo neučinkovitost in nepripravljenost je iskati krivdo tudi pri njih samih, toda v največji
meniso krivi zunanji činitelji na vseh nivojih in v vseh sredinah.
Predložena gradiva ne vsebujejo najnovejših ugotovitev, ker so podatki iz
rednih poročil leta 1970 in obravnavajo predvsem dokončane zadeve pred
tožilstvi, sodišči in upravnimi organi. Razlika med podatki v gradivu in podatki, ki jih navajam, je nastala zato, ker so se rezultati intenzivnega dela
organov odkrivanja pokazali šele v zadnjih mesecih.
Skupni napori, večja koordinacija in povečanje aktivnosti organov odkrivanja, pregona in sojenja že dajo pričakovane rezultate. Sodelovanje teh organov, zlasti v zadnjih mesecih 1970. leta, pri odkrivanju in pregonu kaznivih
dejanj v gospodarstvu in kaznivih dejanj občanov je rodilo vidne uspehe. Rezultati omenjenih prizadevanj so vidni predvsem iz zadnjih poročil davčne
službe republiškega sekretariata za finance in javnega tožilstva SR Sovenije.
Zoper negativne pojave na področju davkov so davčne uprave v obdobju
od 1. 10. 1970 do 19. marca 1971 izvedle naslednje ukrepe: Intenzivneje se
uporablja 156. člen noveliranega zakona o prispevkih in davkih občanov, ki
določa uporabo posebnega postopka za odmero prispevka in davka od nenapovedanega dohodka. Pravkar so v teku poizvedbe v okoli 80 primerih, ker že
zunanji znaki kažejo očitno neskladje med premoženjem in v zadnjih letih
prijavljenimi dohodki teh zavezancev. Trenutno je v postopku še enkrat več
zavezancev zaradi suma davčne zatajitve, kot jih je bilo obsojenih v letu 1970.
Zaradi ugotovljenih izmikanj davčnim obveznostim je bilo po uradni dolžnosti
4
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obnovljenih 60 postopkov, 25 od teh je že bilo zaključenih. Aktivnost davčnih
organov se kaže na primer v tem, da je bilo leta 1970 izdanih 223 000 pismenih
opominov, 31 000 odločb o prisilni izterjavi, v 16 315 primerih pa je bil izveden
popis nepremičnin, kar še posebej kaže na zelo nizko davčno disciplino zavezancev.
Aktivnost vseh pristojnih organov je razvidna tudi iz podatkov javnega
tožilstva Slovenije za čas od 1. 10. 1970 do konca februarja 1971. leta. V obdobju 5 mesecev je bilo vloženo že 755 obtožnic za težja kazniva dejanja v
gospodarstvu, v letu 1970 pa je bilo vloženo le 1810 obtožnic. Tudi številogospodarskih prestopkov, ki jih obravnavajo gospodarska sodišča, je v zadnjih
mesecih znatno poraslo, tako da je bilo v omenjenem obdobju toženih 313gospodarskih organizacij in drugih pravnih oseb ter 476 odgovornih oseb v
teh organizacijah. Poudarim naj, da se je spremenila tudi struktura gospodarskih prestopkov. Sedaj je več ovadb, ki obravnavajo težje primere kršitve
predpisov, zlasti s področja deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja, predpisov o investicijski izgradnji in predpisov s področja prometnega davka.
V preteklem letu je bilo vloženih razmeroma večje število ovadb za manj
pomembne in lažje kršitve gospodarskih prestopkov.
Učinkovitost preventivne kontrole, ki jo opravlja služba družbenega knjigovodstva, pa kažejo naslednji podatki: Od pregledanih nalogov jih jfe bilo zavrnjenih zaradi namenske uporabe sredstev 1625 v znesku 18 410 000 dinarjev,
zaradi pomanjkljivega namena nakazila in priložene dokumentacije 40 697 nalogov v znesku 504 890 000 din, zaradi nepravilnosti pri investicijah 2532 nalogov v znesku 56 131 000 din in zaradi pomanjkanja sredstev na žiro računih
4396 nalogov v znesku 197 460 000 din. Mnogo je bilo tudi nepravilnosti glede
plačila prometnega davka, prispevkov od osebnega dohodka in obresti od
poslovnega sklada.
Javna varnost zelo uspešno in dosledno pregleduje na stotine primerov
nezakonitih dejanj. O tem moramo javnost nenehno obveščati. To je naš sklep,,
ki smo ga sprejeli z vsemi prizadetimi organi in pravosodnimi institucijami.
To smo na tiskovni konferenci sporočili tudi novinarjem. Odkrita dejanja
kažejo, da je nujno, da se v prihodnje bolje organiziramo in tako dosežemo
še učinkovitejše rezultate na področju preventivne dejavnosti. Kažejo pa tudi,
da je nastalo stanje,, v katerem mnogi ne spoštujejo predpisov in drugih
družbenih norm. Imamo številne primere nepoštenega poslovanja, nelojalne
konkurence, špekulacije, izkoriščanja, privilegiranega oziroma monopolnega
položaja itd. Skratka, gre za kazniva dejanja, prestopke, prekrške in dejanja,
ki niso sankcionirana, vendar se z njimi kršijo neka splošno sprejeta družbena
in moralna načela.
Rekli smo, da moramo vgraditi v naš samoupravni sistem varovalne mehanizme, zato moramo najti različne oblike tega mehanizma, ki bodo skladne
in sprejemljive za našo družbeno ureditev. Ker smo zaradi družbeno sprejetih
stališč opustili določeno državno-pravno regulativo, morajo družbeno-politične
organizacije prevzeti vlogo avantgardnega in smelega dejavnika v reševanju
tistih dejanj, ki so v nasprotju s splošno sprejetimi moralnimi normami.
Iz danih poročil lahko ugotovimo, da samoupravni akti gospodarskih organizacij skoraj povsem zanemarijo zelo pomembno ureditev notranje kontrole.
Notranjo kontrolo ocenjujemo kot pomemben instrument samoupravnega mehanizma, kot pomemben dejavnik preventivnega pomena in urejevalca mnogih
stanj, ki. povzročajo konfliktno situacijo v delovnih organizacijah in v jav-
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nosti. V delovnih organizacijah imamo npr. prisvajanje rezultatov tujega dela
v različnih oblikah, ki niso vidne v zaključnih računih in se pojavljajo kot
razni nekontrolirani in neupravičeni izdatki in stroški.
V zadnjem času se je neopazno, najprej medlo, nato vedno jasneje vrinila
in tudi utrdila miselnost ali celo kriteriji, da je dovoljeno izigravati ali kršiti
predpise v imenu resničnega, mnogokrat tudi le navideznega razvoja in napredka posameznih delovnih organizacij ter samoupravnih in širših skupnosti.
V bistvu varamo drug drugega, rezultat pa je zelo skromen, neučinkovit in
zelo porazen v materialnem, posebej pa še v duhovnem pogledu za družbo in
za človeka, ki v tem sodeluje.
Organi notranje kontrole bi morali imeti pravico vpogleda v vse zadeve,
bili naj bi organi delavskih svetov s širokimi pravicami nadzora. S tem bomo
bolje varovali družbeno lastnino pred raznimi deformacijami in interesi, ki
so danes često v nasprotju s splošnimi družbenimi interesi. Skrbeti moramo
tudi za učinkovito zunanjo kontrolo s specializiranimi strokovnimi organi in
službami. Notranja in zunanja kontrola bi morali delovati bolj usklajeno in
enotno, če hočemo doseči učinkovitejše rezultate. Ne gre torej za dva neusklajena ali nasprotujoča si sistema, ampak za mehanizma, ki se dopolnjujeta.
Res pa je, da se danes država tako rekoč še preveč vmešava v urejanje nekaterih
zadev. Imamo torej preveč in premalo državne intervencije.
Kot pomembno dopolnilo k predpisom bi lahko služil kodeks o poslovni'
morali, ki bi ga morali čimprej sprejeti. To naj bi bila predvsem skrb gospodarske zbornice in drugih gospodarskih dejavnikov. Kodeks naj bi vseboval
dogovorjena pravila igre, medsebojnega poslovanja ter pravila obnašanja. Subjekti, ki jih ta aspekt zadeva, bi morali poleg svojih koristi upoštevati tudi
koristi celotne družbene skupnosti. Med pravila obnašanja sodi poslovanje v
skladu z dobrimi poslovnimi običaji, poslovno moralo in pogodbeno disciplino.
To bo še posebej pomembno pri uveljavljanju enotnega trga v jugoslovanskem
prostoru oziroma pri stabilizaciji jugoslovanskega gospodarstva. Že danes imamo
pojave konkurence, ki presegajo vse razumne meje in jih ni mogoče zaslediti
niti v razvitejšem kapitalističnem gospodarstvu. Nespoštovanje teh norm ima
dalekosežne posledice, ki prizadenejo ne samo sopogodbenika, temveč praviloma
še vrsto členov produkcijskega in tržnega mehanizma. Med drugim gre pri tem
za plačila dobavljenega blaga, storitev, kreditov in podobno. Ustavni amandmaji
bodo zagotovili svobodo samostojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi, ki
so last občanov. Ti občani naj bi imeli načeloma enak družbeno-gospodarski
položaj in v bistvu enake pravice in obveznosti kot delovni ljudje v organizacijah združenega dela. To je nova kvaliteta, ki nas obvezuje, da sprejmemo nov
zakon o obrti, ki bo odpravil vrsto dosedanjih nejasnosti in omejitev. To pa
pomeni, da nam ta usmeritev nalaga vrsto obveznosti glede davčnih obremenitev in spremembo današnje davčne ureditve in delitve dohodka znotraj organizacij, ki bodo zaposlovale delovno silo. Sedanje davčne lestvice so takšne, da
zaradi preostre progresije in prenizkega neobdavčenega dela čistega dohodka
pogojujejo nekatere anomalije. Storitvena obrt je v slabšem položaju kot
proizvodna obrt, predvsem zaradi različne strukture vloženega dela. Prav tako
bomo morali revidirati obremenitve občanov, ki se ukvarjajo z intelektualnimi
dejavnostmi, kar pomeni, da moramo dati osebnemu delu večji poudarek, čeprav je že danes to delo zelo razvito in je preseglo klasičen način opravljanja
storitev. Že sedanja ureditev je ob pravilni ugotovitvi čistega dohodka, ustvar4*
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jenega z osebnim delom, onemogočala neupravičena bogatenja, kar dokazujejo
naslednji primeri:
Zavezanec, ki doseže 400 000 din čistega dohodka, to je 40 milijonov starih
dinarjev, s predpostavko, da zaposluje 5 delavcev, je obremenjen po dosedanjih
davčnih lestvicah in s prispevkom iz skupnega dohodka občanov ter skupnimi
družbenimi dajatvami z 287 640 dinarji ali ca. nekaj več kot 28 milijonov
starih dinarjev. Osebni dohodek znaša torej 112 000 din, kar je približno
9000 din mesečno ali 900 000 starih din mesečno. Ce pa čisti dohodek znaša
100 000 din letno, mu ostane 47 302 din. To dokazuje, da je ob pravilni ugotovitvi in odmeri čistega dohodka onemogočeno bogatenje. Res pa je, da so posamezniki obogateli zaradi nepravilnega prijavljanja dohodkov, ker službe
niso pravilno in dosledno odmerjale davek, pa tudi zato, ker niso dovolj uspešno
odkrivale, davčnih zatajitev.
Na podlagi XXIII. amandmaja in velike potrebe po razvoju osebnega dela
v Sloveniji lahko sklepamo, da se bo obrt še znatno bolj razvila. Po približni
oceni je bil delež zasebne obrti v družbenem produktu v Sloveniji leta 1970
2,33 °/o, zavezancev je bilo 20 500, pri njih zaposlenih delavcev pa 10 299. Če je
bilo 1967. leta po dejanskem dohodku obdavčenih 5511 obrtnikov, jih je bilo
leta 1969 že 12 963. Davčna služba je od sprejetja zakona, od leta 1968 dalje
kljub vsemu dosegla velik napredek. Ugotovimo lahko, da je bil ob zadnji
odmeri s strani zavezancev prijavljen čisti dohodek v višini 250 milijonov din,
davčna služba pa je v odmernem postopku zvišala ta znesek na 365 milijonov
din ali za 45 ®/o. Promet vseh zavezancev pri tej odmeri je znašal 1 milijardo
248 000 din, davčne službe pa so ta znesek na podlagi svojih ugotovitev povečale
za 97 milijonov din.
Pojavljajo se nove oblike dela, ki dajejo možnost visokih dohodkov. Prav
zato potrebujemo že danes v davčnih službah sposobne delavce z visoko izobrazbo in specializirane v finančno-ekonomsiki smeri. Zato je izvršni svet potem,
ko je bil sprejet nov zakon o davčni službi, tudi odobril 14 novih delovnih
mest v inšpekcijski službi republiškega sekretariata za finance. Pri republiški
tržni inšpekciji pa je zasedenih 11 delovnih mest, od tega je izvršni svet odobril
v teh mesecih 6 novih delovnih mest.
Organizacija, kakršno imamo danes, nas ovira pri izvajanju politike na
področju osebnega dela, čeprav nam zakon o organizaciji davčne službe omogoča uresničitev moderne organizacije te službe. V 2. členu tega zakona je
določeno, da imajo občinski upravni organi davčne službe položaj samostojnega
občinskega upravnega organa, v 5. členu pa, da sredstva za redno dejavnost teh
organov zagotavljata občina in SR Slovenija v sorazmerju z udeležbo pri
dohodkih iz prispevkov in davkov, ki jih doseže občinski upravni organ za
občino oziroma za republiko, drugi uporabniki njegovih uslug pa v skladu
s posebnimi pogodbami. Za takšno organizacijo pa se vse občine niso odločile.
S tem zakonom smo prvič po mnogih letih spet organizirali davčno inšpekcijo,
republiško in občinsko. Toda ugotavljamo, da za tak poseg dela 93 inšpektorjev
v vseh občinskih davčnih upravah Slovenije ne zadošča, saj je ta inšpekcija
osnovni nosilec odkrivanja nepravilnosti, predvsem na področju osebnega dela.
V davčnih upravah se je število ostalih uslužbencev povečalo od 603 v letu
1967 na 850 ob koncu 1970. leta. Čeprav je s sprejeto sistemizacijo odobreno
večje število mest za davčno službo, se zaradi nizkih osebnih dohodkov, predvsem pa zaradi specifičnosti dela, le redki odločajo zanjo. Navedeni zakon
tudi določa, da republiška davčna inšpekcija lahko neposredno opravlja posle
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inšpekcije občinskih davčnih organov. Ko smo z vso vnemo zagovarjali pravilnost in umestnost te vertikalne povezave, ki je sicer v drugih službah ni, so
nas nekateri poslanci ostro napadah, da je to vmešavanje v samostojnost občin
in odsev etatističnih tendenc. Danes pa se je pokazalo, kako prav smo imeli,
ko smo se poslanci v tem domu odločili za tak zakon, ki ga bo potrebno še
novelirati predvsem v smislu koncentracije te službe.
V zadnjem času smo prejeli sporočila nekaterih davčnih inšpektorjev in
drugih, ki se s tem ukvarjajo, da so dali odpoved, drugi pa, da bodo to storili
zaradi neprestanih intervencij in samovolje. Ponekod je prevladala politika
posameznikov, ne pa skupščin in širše politične skupnosti. Poskusom intervencij so podvrženi tudi pravosodni organi. Razširila se je navada, da nekateri
pogosto posredujejo. Tako kot javnost, se tudi mi zavedamo, da je to vprašanje
kočljivo, kajti kjerkoli enkrat popustimo, porušimo vse kriterije objektivnosti
in doslednosti. Davčna služba, združena v večje enote medobčinskih organov,
bi lahko bila bolj samostojna in brez zunanjih vplivov, opremljena z računalniško tehniko, bolj mobilna in neodvisna ter s samostojnimi dohodki, ki bi
omogočali boljšo stimulacijo delavca. Vendar se morajo za tako službo odločiti
občinske skupščine, ki s tem ne bodo zgubile, kot nekateri mislijo, pravice
odločati o davčni politiki. Tako organizirana služba bi odpravila sedanje pretirane razlike v odmerjanju družbenih dajatev, čeprav so npr. lestvice v posameznih občinah enake. O takšni usmeritvi se je že sedaj pozitivno izreklo
nekaj predsednikov občin. Davčna služba bo lahko v prihodnje pomemben
dejavnik izvajanja ekonomske in socialne politike, s čimer bo zmanjšana vloga
sedaj prevladujočega fiskalnega pomena davčne politike.
Organi tožilstva in sodišča so se v polni meri vključili v napore, da bi v
skladu z družbenimi intencijami uresničili svojo vlogo glede preventivne in
represivne dejavnosti zoper družbeno negativne pojave. Njihova aktivnost in
napori so že danes dali rezultate in opažamo večjo ekspeditivnost pri reševanju
posameznih zadev.
Kaznovalna politika mora biti odraz splošnih družbeno-političnih tendenc,
v konkretnih primerih pa zlasti odraz konkretne družbene nevarnosti ob upoštevanju individualizacije kazni. Postopki, razen nekaterih izjem, so hitri in
omogočajo vsakomur zakonito obrambo in iskanje materialne resnice. To so
demokratična načela, ki smo jih vgradili v naš pravosodni sistem in jih moramo
varovati, hkrati pa vplivajo na trajanje postopka. Zato pa morajo tožilstva in
sodišča vlagati tožbe oziroma soditi kvalitetno in ekspeditivno, organi odkrivanja pa so dolžni le-tem posredovati gradivo, ki bo nudilo popolno oporo
za dosledno in pravično obtožbo in sodbo. Ugotavljamo, da so nekatera sodišča
in tožilstva številčno preslabo zasedena in da tudi materialna osnova njihovega
dela ni najbolj ustrezna. Z urejanjem kadrovskih in materialnih vprašanj, ki
smo se jih lotili skupaj s pravosodnimi organi, bomo morah zato intenzivno in
sistematično nadaljevati.
Tovariši poslanci! Sodeč po podatkih organov odkrivanja in pregona se bo
moralo precejšnje število naših občanov in gospodarskih organizacij zagovarjati pred sodišči. Marsikdo bo moral dokazovati izvor svojega premoženja.
Veliko število prestopnikov kaže tudi na že povedano dejstvo, da so bile v preteklosti odgovorne službe kadrovsko slabo zasedene in pomanjkljivo organizirane. Zavedati se moramo; da smo glede krepitve davčne morale in morda
tudi družbene morale nasploh storili premalo in da moramo temu vprašanju
posvečati nenehno pozornost. Da bi utrdili zaupanje v naš pravni red, bodo
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potrebni tako v Sloveniji kot tudi v Jugoslaviji veliki napori. Uspehe bomo
dosegli le, če bomo dosledni pri izvajanju sprejetih družbeno-političnih stalisč
ter sklepov in pravnih ter moralnih norm. Ob koncu bi želel povedati samo še
to, da izvršni svet meni, da je s to uvodno obrazložitvijo v bistvu tudi odgovorjeno na vprašanje poslanca Staneta Jenka.
Predsedujoči Miran Goslar: Skupna seja je zaključena.
(Skupna seja je bila zaključena ob 14.15, seja republiškega zbora pa se
je nadaljevala ob 14.15.)
Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo z razpravo o 4.
dnevnega, reda — o zaposlovanju delavcev v tujini.

točki

Kdo se javlja k besedi? Besedo ima tovariš Karel Forte.
Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
predloženem gradivu, ki obravnava problematiko zaposlovanja delavcev z
območja SR Slovenije v tujini, manjkajo podatki in ocene o tem, ali smo v
prejšnjih razpravah — mislim namreč na leto 1966, 1967 in 1968 — pravilno
ocenjevali to problematiko. Čeprav rekapitulacija teh stališč in ocen, seveda
po mnenju nekaterih, nima posebnega pomena, menim, da bi v cilju čim
realnejših ocen in stališč, ki jih bomo sprejeli, le imela določen pomen.
Omenim naj samo na kratko nekatere od takratnih ocen. Prva leta, ko se
je začel migracijski proces, smo neradi priznali, da je ekonomska emigracija
zakonit pojav sodobnega sveta. Ker nismo potegnili ločnice med ekonomsko in
politično migracijo, se je prva leta dogodilo, da so marsikje v tujini prištevali
h kategoriji političnih emigrantov tudi tiste naše ljudi, ki to v resnici niso bili
in ki so se morali tako deklarirati, če so hoteli dobiti dovoljenje za bivanje v
tujini. Preteklo je nekaj let, preden se je izoblikoval status ekonomske emigracije kot nekaj normalnega, obče družbeno priznanega in ne več kot moralno
in politično obsojen in preziran pojav. Preteklo je še nekaj časa, preden smo
spoznali, da ni dovolj, da ekonomsko emigracijo samo toleriramo, temveč, da
jo je potrebno tudi usmerjati in ji pomagati. Najmočnejši argument proti ekonomski emigraciji je bila miselnost, da smo socialistična država, ki ne sme
trpeti brezposelnosti in emigracije. Takrat smo prav tako ugotavljali, da so
tudi države uvoznice storile ukrepe, s katerimi so poskušale zavarovati tuje
delavce pred izkoriščanjem. Ta skrb je tudi naraščala z naraščanjem potreb po
tuji delovni sili. Takrat je bilo ugotovljeno, da so tudi jugoslovanski delavci,
zlasti tisti, ki so jih organizirano zaposlila naša podjetja v tujini, že živeli
v boljših stanovanjskih in drugih življenjskih razmerah kot pa sezonci v Sloveniji. V tem obdobju smo tudi v Jugoslaviji začeli delati na tem, da se zaščitijo pravice delavcev na tujem. Vlada si je prizadevala za sklenitev konvencij
s številnimi državami. Po takratnih ocenah je bilo uspešno sodelovanje med
Jugoslavijo in Francijo ter med Jugoslavijo in Avstrijo. Ugodne življenjske
in delovne pogoje so imele tudi prve skupine naših delavcev v Nemški demokratični republiki in na Češkoslovaškem. Slabše pa so bile stvari urejene v
Zvezni republiki Nemčiji, predvsem po krivdi le-te, čeprav je bilo tam zaposlenih največ naših delavcev.
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Na 59. seji, 28. maja 1968. leta je republiški zbor naše skupščine razpravljal o problemih v zvezi z zaposlenostjo. Za to sejo so poslanci prejeli informacijo republiškega sekretariata za delo o aktualnih problemih zaposlenosti
in zaposlovanja, informacijo republiškega zavoda o zaposlovanju v tujini, poročilo komisije za mednarodne odnose o nekaterih vprašanjih zaposlovanja naših
delavcev v tujini.
V vseh takratnih materialih je prevladovala misel, kako rešiti problem
nezaposlenosti in večje racionalne zaposlenosti že zaposlenih. Situacija je bila
bistveno drugačna od današnje, ko ugotavljamo, da nam delavcev že primanjkuje. Naj ilustriram:
Odbor za delo in socialno zavarovanje ter občasni odbor za družbenoekonomske odnose sta na skupni seji dne 26. februarja 1968 ugotovila — citiram: »V razpravi odbora nista prišla do povsem enotnega stališča, do kakšne
stopnje je povečana brezposelnost postala družbeno-politični problem. Močno
je bilo prisotno mnenje, da je povečana brezposelnost prinesla tudi določene
pozitivne elemente v gospodarjenje delovnih kolektivov. Fluktuacija delovne
sile, ki je še pred nekaj leti ovirala prizadevanja za dvig storilnosti, se je
v tem obdobju znatno zmanjšala.« In dalje: »Zvezni in republiški predpisi,
ki urejajo organizacijo in financiranje zaposlovanja, so bili sprejeti v dobi
ekstenzivnega gospodarjenja, ko problem zaposlovanja ni bil več pereč in je
bila brezposelnost le izjemen in prehoden pojav.«
Ce smo takrat mirno in trezno presojali, kaj je potrebno storiti, čemu
sedaj nervoza in senzacionalna obravnava problema, ki je ob spremenjeni
situaciji na dlani.
Tovarišice in tovariši! Danes je prek najrazličnejših kanalov, vendar
izgleda, da večina prek zavodov za zaposlovanje, po nepopolnih podatkih
"V inozemstvu zaposlenih nad 900 000 Jugoslovanov. Eni govorijo, da jih je
800 000 oziroma milijon. Skrb našega tiska pa je bila v pretežni meri posvečena
detaširanim delavcem, ki jih je po nepopolnih evidencah 40 000. V številki 97
»Novosti iz Jugoslavije« iz avgusta leta 1970 so o tem napisali predstavniki
klubov zaposlenih Jugoslovanov v tujini v odprtem pismu jugoslovanski javnosti naslednje: »Zahtevamo drugačen tretma v jugoslovanskem tisku. Razen
nekaj časopisov, namenjenih prodaji v inozemstvu, večina jugoslovanskih
dnevnih listov piše o problemih naših delavcev, ki so na delu v inozemstvu,
na senzacionalističen način, s tem ko nam posvečajo manj pozornosti kot
pisanju o planinskih društvih, združenjih in tako dalje. Samo nekaj jugoslovanskih časopisov ima stalne rubrike, posvečene problemom Jugoslovanov, ki
so na delu v inozemstvu: »Vjesnik u srijedu«, »NIN«, od časa do časa »Delo«,
»Arena« in mariborski »Večer«.« V istem odprtem pismu predstavniki klubov
med drugim ugotavljajo — citiram: »Nesporno je dejstvo, da je momentalno
v inozemstvu na delu blizu 600 000 Jugoslovanov, — da se -izrazimo bolj
slikovito, ki predstavljajo sedmo jugoslovansko republiko. In vendar je ta masa
mladih ljudi, nekdaj samoupravljalcev, s tem, ko je odšla v inozemstvo, ostala
brez osnovnih samoupravnih pravic. Od številnih odvzetih pravic naštevamo
nekatere. V prvi vrsti se to nanaša na volilno pravico, ki je s tem, ko so ti
ljudje odšli na delo v inozemstvo, popolnoma ugasnila. Jugoslovan v inozemstvu
niti ne voli niti je lahko voljen v katerokoli jugoslovansko predstavniško telo,
kar je v nasprotju z osnovnimi načeli ustave. Vrnitev prav teh samoupravnopolitičnih pravic bi predstavljala prvo fazo pozitivne j šega odnosa do Jugo-
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slovanov, zaposlenih v inozemstvu in brisanje razlik med zaposlenimi v inozemstvu in zaposlenimi v domovini.«
Po podatkih, ki so nam posredovani, je na delu v inozemstvu 60 000
Slovencev, kar predstavlja že eno večjih slovenskih občin. Umestno bi bilo
analizirati, kakšne samoupravne pravice uživajo in razmisliti o tem, kako bi'
vsaj aktivno sodelovali v okviru >občinskih skupščin. Pismo nadalje navaja:
»V Jugoslaviji se je utrdila miselnost, ne samo pri navadnih, ampak tudi pri
odgovornih ljudeh, da je denar glavni razlog odhoda Jugoslovanov v inozemstvo. Ne zanikamo, da je to eden razlogov materialnega značaja, ampak
moramo povedati, da mnogi odhajajo prav zaradi neurejenih razmer v gospodarstvu, kar je prav tako evidentno.«
Podpiram predlog našega izvršnega sveta, da je potrebno odpraviti vzroke,
ki stimulirajo odhajanje v tujino in v ta namen čimprej sprejeti ustrezne
ekonomske in politične ukrepe, ki bodo odpravili tako vzroke, ki v samih
delovnih organizacijah spodbujajo odhod v tujino, pa tudi pospeševali vračanje
delavcev iz tujine. Dalje predlog, da je treba zgraditi sistem nagrajevanja in
vrednotenja kadrov, organizirati obveščanje delavcev o možnostih zaposlovanja
doma, razširjati možnosti zaposlovanja na področju osebnega dela in sprejeti
ustrezne carinske, kreditne in devizne olajšave. V zvezi s poslednjim smo
poslanci prejeli tudi poročilo komisije za vprašanja mednarodnih odnosov naše
skupščine, ki govori o tem, kako so to uredile druge dežele, ki tudi imajo
več tisoč svojih delavcev v tujini: Italija, Španija, Grčija in Turčija. Ugotavljam, da so predlogi komisije identični z željami in zahtevami večine naših
delavcev v inozemstvu in jih v takšnem smislu zahtevajo tudi predstavniki
klubov v citiranem pismu.
Brez dvoma nismo v zadostni meri ocenili škode, ki jo predstavlja predvsem
odhod znanstvenih kadrov in kadrov s fakultetno izobrazbo v inozemstvo.
Po podatkih, ki sem jih dobil iz »Tanjuga«, je četrtina vseh doktorjev znanosti
že danes v inozemstvu, za katerih izobraževanje pa so delovni ljudje, morda
tudi z najnižjimi osebnimi dohodki, prispevali ogromna sredstva. Ta kader,
ki v inozemstvu ogromno zasluži, ničesar ne prispeva za razvoj družbe, ki ga
je izšolala, njihovim družinam pa so pri nas zagotovljene določene pravice,
med drugim tudi subvencionirana družbena stanovanja itd. Vendar o problematiki teh kadrov zelo malo razpravljamo.
Problem ima tudi ostrejše dimenzije z znano ugotovitvijo, prevzeto iz
primerjave strukture zaposlenih po stopnjah strokovnosti za gospodarstvo SR
Slovenije s strukturami v zveznem merilu, da je dosežena struktura zaposlenih
v gospodarstvu v SR Sloveniji slabša kot v zveznem merilu. Nekvalificiranih
delavcev je v naši republiki relativno več. Podatki zadnjih let kažejo, da
v zveznem merilu hitreje izboljšujejo strukturo zaposlenih kot v Sloveniji, kar
pomeni, da na tem področju zaostajamo za drugimi republikami, ki to problematiko uspešneje rešujejo.
Drugačno situacijo imamo pri delavcih, ki se zaposlujejo v inozemstvu.
Na podlagi rezultatov proučevanj naših pristojnih institucij kot tudi mednarodnih raziskav lahko zaključimo, da se nad 50®/o delavcev po treh letih
bivanja v tujini vrne ; po odstotku vrnitve je naša republika na prvem mestu.
Nastaja situacija, da se v inozemstvu zaposluje- toliko delavcev, kolikor se jih
vrača iz tujine. Pozitivna stran tega gibanja je brez dvoma v tem, da se
vračajo strokovno bolj usposobljeni kadri, iz države pa odhajajo manj strokovni
kadri. Seveda pa je s tem v zvezi treba učinkovito rešiti vprašanje sprejema in
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zaposlovanja delavcev, ki se vračajo. Menim, da bi morali tudi proučiti, kako
v Zvezni republiki Nemčiji, Švici in Avstriji naše nekvalificirane delavce tako
hitro priučujejo in strokovno usposabljajo ter jih postavljajo na zelo zahtevna
mesta, čeprav marsikateri nima niti osemletke, da o drugih formalnih kvalifikacijah, ki jih pri nas vztrajno zahtevamo, niti ne govorimo.
Nekaj besed o stanju in izvajanju konvencij o socialni varnosti naših
delavcev. Poročilo republiškega sekretariata za delo na strani 27 navaja, da
smo se v naši republiki pri izvajanju konvencije o socialni varnosti srečali
z istimi problemi, kakor federalni organi. V ta namen je bila izboljšana tako
organizacijska kot kadrovska struktura službe za socialno zavarovanje, da lahko
rešuje probleme v zvezi z izvajanjem konvencij o socialni varnosti. Vendar
poročilo v nadaljevanju navaja, da glede na najmočnejši odliv slovenskih
delavcev v Zvezno republiko Nemčijo in Avstrijo, se pri izvajanju konvencij
s tema država pojavljajo največje težave.
Menim, da bi bilo treba proučiti možnost, da se obstoječe konvencije
posodobijo ustrezno današnjim odnosom. Ko smo jih sklepali, namreč nismo
imeli niti dovolj izkušenj niti nismo mogli predvideti, v kakšnih dimenzijah
se bo zaposlovanje naših delavcev v teh deželah razvilo. Vsekakor pa bi morali
pri noveliranju obstoječih in sklepanju novih konvencij zagotoviti popolno
sodelovanje in soglasje pristojnih organov v republikah in pokrajinah. Poleg
službe za socialno zavarovanje bi bilo treba za izvajanje konvencij močneje
angažirati zavode za zaposlovanje, pa tudi naša diplomatska in konzularna
predstavništva v tujini.
Iz dosedanjih razpoložljivih podatkov izhaja, da smo zaradi neažurnosti in
nevestnega poslovanja ter pomanjkanja ustreznih evidenc, ob že tako osiromašenih fondih, kreditirali avstrijsko in nemško socialno zavarovanje, posebej
na področju plačevanja zdravstvenih uslug. S tem v zvezi podpiram mnenje, da
bi bilo treba ob reviziji obstoječega deviznega sistema proučiti možnost odstopanja dela deviznih sredstev od pavšalno plačanih zdravstvenih uslug
skupnostim socialnega zavarovanja, da bi zdravstveni zavodi lahko kupovah
uvoženo opremo. Samo lani in predlani so republiški in pokrajinski zavodi
za socialno zavarovanje dobili za zdravljenje družin naših delavcev v tujini
65 milijonov din. Zavodi dobijo ta sredstva v dinarjih namesto v devizah, ki
gredo v centralni devizni sklad.
Republiški zavodi za socialno zavarovanje dobijo določen pavšalni letni
znesek za zdravljenje članov družine delavca, zavarovane'ga v tujini. Ta letni
pavšal znaša na osebo po sporazumu z nemškim zavarovanjem 205 mark, kar je
840 din. Ta pavšal je jugoslovansko poprečje stroškov zdravstvenega varstva na
zavarovano osebo. Ker pa se za zdravstvene potrebe troši več tam, kjer je
zdravstvena služba razvitejša, so stroški zdravstvene službe v Sloveniji daleč
nad jugoslovanskim poprečjem. Čeprav je bilo v zveznem svetu za delo že
septembra konstatirano, da to ni pravično in da je treba pavšal razdeliti po
dejanskih stroških v republikah, se še vedno obračunava na stari način.
Tovarišice in tovariši poslanci! Veliko je bilo govora o različnih mnenjih
glede na stališča komisije, prav tako je bila različno interpretirana razprava
na sestanku političnega aktiva v Trbovljah. Menim, da sem kot poslanec s tega
območja dolžan, da vas seznanim s temi stališči oziroma ugotovitvami. Uvodoma
je bilo na sestanku ugotovljeno, da je to političen forum, da predstavlja
dejavnik, ki je v določenem smislu indirektno odgovoren za gospodarski
razvoj, direktno pa za politično razpoloženje V kraju. O informaciji skupščinske
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komisije za družbeni nadzor so bili izraženi določeni pomisleki. Poudarjeno je
bilo, da je informacija enostranska in zaradi nekaterih formulacij tendenciozna,
da je po svoji vsebini in nekaterih stališčih v odnosu do revirjev paternalistična.
Kolikor gre za pojave nezakonitosti, potem bi morali le-te obravnavati organi,
ki so za to pooblaščeni, tožilstvo, sodišča itd. Po pozivu, ki je bil izražen v
komunikeju predsedstva skupščine, bi morali probleme obravnavati samoupravni organi prizadetih delovnih organizacij, komunisti in organizacije sindikata. Osnova za razpravo naj ne bi bil niti komunike predsedstva niti
poročilo komisije, ampak novi ustavni amandmaji, ki opredeljujejo položaj
delovnega človeka v naši družbi.' V diskusiji je bilo posebej opozorjeno, da
moramo biti v razpravah in ocenah strpni ter stališča argumentirati. Pri tem
je bilo mišljeno, da je treba upoštevati tako pozitivne kot negativne izkušnje
posameznih delovnih organizacij. Negativno stran naj bi pregledali predvsem
s širšega družbenega vidika, z vidika družbenoekonomskih in političnih odnosov.
Pozitivno je predvsem to, da so delavci, poslani prek delovnih organizacij,
člani delovnih organizacij in da so vključeni v samoupravljanje, da so povezani
z domovino in da so dohodki teh delavcev najmanj takšni, v večini primerov
pa višji kot nemških delavcev.
Posebej je bilo poudarjeno, da je pri tem treba upoštevati posledice teh
odnosov. Ali gre za izkoriščanje delavcev ali za sodelovanje naših delovnih
organizacij s tujimi partnerji v smislu kooperacije, prenosa znanja in tehničnih
izboljšav, strokovnega izpopolnjevanja itd.
Glede komisije in ocene njenega dela smo apelirali na pozitiven pristop
in da je zaradi tega konkretnega primera ne napadamo frontalno, da se
distanciramo samo od enostranosti, le od tistega, kar lahko argumentirano
negiramo, ker je komisija glede na naloge, ki jih opravlja, z različnih aspektov
napadana in kritizirana, ne toliko zaradi metod dela, kolikor zaradi tega, ker se
bori proti deformacijam in nezakonitosti.
V diskusiji je bilo nadalje poudarjeno, da je v oceni treba izhajati iz tega,
da so bile takšne oblike zaposlovanja v preteklem obdobju nujne, da smo se
v revirjih izognili težavam, ki bi nastale zaradi povečanja brezposelnosti po
reformi v letu 1965. Z ustvarjenimi sredstvi so se in se še odpirajo nova
delovna mesta. Prek te oblike angažiranja ljudi se je odprla pot našega
gospodarstva, naših podjetij z zunanjimi partnerji in ti odnosi preraščajo v
trdnejšo kooperacijo in celo v skupna vlaganja. Diskusija je poudarila, da je
v tem pogledu prišlo do preloma za Trbovlje tradicionalne zaprtosti, do preloma
s prakso pretežne orientacije na notranji trg. Dejansko je bil to prvi korak v
smeri prestruktuiranja gospodarstva, čeprav še ni tistega zamaha, kot bi si ga
vsi želeli. Iz situacije, ki je takrat bila v Trbovljah, ob danih objektivnih pogojih: bazična industrija, struktura vezana na premogovništvo, pomanjkanje
finančnih sredstev, nezmožnost' zaposlovanja ženske delovne sile, nerazvite
terciarne dejavnosti dejansko ni bilo druge poti. Diskusija pa je jasno poudarila,
da bi bilo neutemeljeno, če bi danes insistirali na isti kvaliteti, na istih
izhodiščih ter tudi družbenoekonomsko in politično škodljivo. Takrat je moral
vsakdo, ki se je prebijal v Evropo, nekaj izvažati. V Trbovljah ni .bilo drugega
kot ljudje z industrijsko tradicijo in delovnimi izkušnjami. Organski sestav
kapitala takrat in deloma še danes je bil v Trbovljah nizek. Takšna je bila
razprava v Trbovljah. Zato odločno odklanjam kakršnekoli drugačne interpretacije. Sočasno odločno protestiram proti vsem insinuacijam o tem, da smo
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podkupili ali podkupovali novinarje, ki so sem ali tja kakšno vrstico napisali
tudi o naših argumentih, da smo kupili pravnega strokovnjaka s ciljem, da
nam materijo pravno razlaga tako kot nam 'ustreza in da smo podkupovali
posameznike s tem, da smo jih na stroške podjetij pošiljali v inozemstvo.
Če sem že omenil pravno razlago tega področja, menim, da je bil najprimernejši ukrep sekretarja za delo, da vse te organizacije prijavi javnemu
tožilstvu in naj končno pristojni organi razsodijo, ali so ta podjetja kršila
obstoječo zakonodajo. Vsekakor pa je eno gotovo. Ker so o obstoječi zakonodaji
različna mnenja in praksa pristojnih institucij — sodišč, javnega tožilstva,
sekretariata za delo, bank, deviznih inšpekcij, službe družbenega knjigovodstva,
zveznega sveta za delo in zvezne skupščine, ki je sprejela spremembo zakonov
kot tudi obrazložitev, da je sedanja zakonodaja bila nejasna — potem toliko
težje zahtevamo od delovnih organizacij, ki nimajo kvalificiranih pravnih
strokovnjakov, da bi lahko avtentično razlagali predpise. Vsekakor pa je
vztrajanje na tem, da o tem razsodijo skupščinski organi ob obstoju za to
pristojnih pravosodnih organov, nevzdržno. Kolikor dosedanja praksa delovnih
organizacij ne ustreza današnjim družbenoekonomskim in političnim odnosom,
potem pa to z vso odgovornostjo povejmo in ustrezno revidirajmo predpise.
Dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da vas še opozorim, da sta zbor
narodov zvezne skupščine na seji 29. 3. 1971 in gospodarski zbor zvezne skupščine na seji 30. 3. 1971 sprejela zakon o spremembah zakona o prometu blaga in
storitev s tujino, ki ureja doslej nejasna vprašanja glede izvajanja investicijskih
del in pošlo vno-tehničnega sodelovanja s tujino. Člen 4 se glasi: doda se nov
96. člen, ki se glasi: »Delovne organizacije se ne smejo s pogodbo o poslovnotehničnem sodelovanju s tujino (drugi odstavek 53. člena) oziroma s pogodbo
o izvajanju investicijskih del v tujini (82. člen) zavezovati, da bodo preskrbele
tujemu poslovnemu partnerju delovno silo.
Delovne organizacije smejo skleniti pogodbo o izvajanju investicijskih del
v tujini, pri katerih izjemoma sodelujejo samo s svojimi delavci, le če pomenijo
takšna dela njihove dejavnosti, za katere so registrirani v Jugoslaviji in jih
v njej opravljajo in le v pogojih, ki jih predpiše zvezni svet za delo v sporazumu z zvezno gospodarsko zbornico in svetom Zveze sindikatov Jugoslavije.
S predpisom iz drugega odstavka tega člena se določijo hkrati primeri in
pogoji, ob katerih smejo delovne organizacije v okviru poslovnega sodelovanja
pošiljati,svoje delavce na delo k tujemu poslovnemu partnerju.«
V obrazložitvi novele zakona je med drugim rečeno, citiram: »Zakon o
prometu blaga in storitev s tujino ne ureja izrecno prepovedi prepuščanja
delovne sile tujim firmam, od katerih imajo domače delovne organizacije
gmotno korist.-« Vprašanje je torej nujno treba urediti, da bi preprečili posojanje domače delovne sile tujim firmam.
Končno izjavljam, da se strinjam z vsemi stališči, ki so izražena v dokumentu, ki ga je podpisal predsednik republiškega izvršnega sveta, s stališči,
ki so bila izražena v poročilih komisije za vprašanja mednarodnih odnosov
in odbora za družbenoekonomske odnose, s stališči, ki jih je danes povedal
v svojem ekspozeju podpredsednik izvršnega sveta in s stališči, ki jih je nanizal
predsednik odbora za družbenoekonomske odnose. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Božič, republiški sekretar za delo.
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Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Naša
informacija, ki vam je predložena, poskuša z vidika inventure pokazati globalno politiko Slovenije do migracijskih vprašanj in z zelo skromnimi, konkretnejšimi obrisi aktivnosti osvetliti to našo politiko. Razumljivo, da so
občutne praznine v informaciji. Razprava je sicer osvetlila oziroma opozorila
na nekatera vprašanja, praksa pa jih bo prav gotovo dopolnila, ko se bo še več
odgovornih dejavnikov vključevalo v tako pomembno družbeno-politično aktiv■ nost kot je vprašanje zaposlovanja v tujini.
V tej diskusiji bi rad povedal določena razmišljanja v zvezi z obravnavano
problematiko. Predvsem bi rad opozoril na nekaj vprašanj, ki v informaciji
niso dovolj temeljito obravnavana, v razpravah pa so bila mimogrede omenjena.
V javnosti in tudi v nekaterih dosedanjih razpravah o problematiki zaposlovanja delavcev v tujini smo čestokrat slišali kritiko, da smo nemočni
glede zaviranja odhajanja delavcev v tujino, še posebno pa neučinkoviti glede
vračanja delavcev. Toda vprašanje lahko postavimo le tako, da poskušamo
odgovoriti, kakšno stopnjo organiziranosti smo dosegli do teh pojavov, kateri
družbenoekonomski in socialni pojavi delujejo v pozitivnem ozironia negativnem
smislu na migracijske tokove in kako se posamezni družbeni dejavniki obnašajo.
V Sloveniji začenjajo organizirano delovati nekateri družbenoekonomski
ukrepi na zaviranje odhoda delavcev v tujino konec leta 1968, zlasti pa tekom
1969. leta. Najprej diktira zaviranje sam gospodarski razvoj Slovenije, ki
absolvira nakopičene rezerve delovne sile, vendar šele v gospodarsko razvitejših območjih in sredinah. Zakon o obveznem sprejemanju pripravnikov
odpravlja v precejšnji meri negotovost mladih diplomantov vseh vrst strokovnih šol glede možnosti zaposlovanja. Mimogrede naj omenim arhitekte, o katerih
je nekdo že razpravljal. Dokler se bodo vsi naši arhitekti hoteli zaposliti v
projektivnih birojih, kjer se osebni dohodki gibljejo okrog 6000 din in več,
potem bo arhitektov prav gotovo preveč. Kolikor pa se bodo zaposlovali tudi
na drugih področjih gospodarstva, ki tudi potrebuje arhitekte, potem bo
arhitektov premalo in še vedno trdim, da jih je premalo kot tudi ostalih
profilov z visoko izobrazbo, za katere tudi govorimo, da so suficitarni. Pri
nas jih je premalo.
Na podlagi teh ukrepov ugotavljamo kvalitetne premike v delovanju službe
za zaposlovanje že pred leti in sicer v smeri enotnega programiranja in
usmerjanja zaposlovanja. S prvim družbenim dogovorom te vrste v Sloveniji
se samoupravne komunalne skupnosti za zaposlovanje prostovoljno združujejo
v izvajanju skupnega programa in skupnega financiranja nalog na področju
zaposlovanja. V tako integracijo je skupnosti že pred leti silil akuten pojav
zaposlovanja naših delavcev v tujini. Služba prerašča lokalno tržišče delovne
sile in dobiva nacionalne dimenzije. Z letošnjim letom je začela z organiziranim
pristopom na mednarodnem trgu delovne sile in kontaktira z; našimi delavci,
ki se žele vrniti. Ti rezultati so sicer skromni, vendar, če bosta politika in
ambicija te službe usmerjeni v tako smer, potem tudi teh rezultatov — prvih sto
delavcev, ki so se odločili, da se po novoletni akciji vrnejo prek službe za
zaposlovanje — ne smemo podcenjevati. Potreben je določen čas, da bi se ta
naša služba lahko uveljavila na mednarodnem trgu.
2e leta 1970, kot je razvidno iz informacije, so se začele poleg omenjenih
družbenih dejavnikov, med katerimi sta bila zlasti aktivna sindikati in, slovenska izseljeniška matica, vključevati v migracijske tokove še druge orga-
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nizacije, pa tudi nekatere znanstvene institucije. Vendar zgradba načrtnega
ogledovanja mednarodnega trga delovne sile v Sloveniji še ni dobila pravnega
mesta in je še daleč od svoje dokončne podobe. Predvsem še niso točno
opredeljene funkcije posameznih nosilcev zaposlovanja na nivoju republike,
občinskih skupščin in predvsem delovnih organizacij. Služba za zaposlovanje še
nima narave servisa samoupravnih delovnih organizacij, njihovih združenj in
podobno ter ostane še v mnogih primerih osamljena.
Ce so nam znotraj naše družbe že dokaj jasne funkcije posameznih
nosilcev zaposlovanja, od republike do delovnih organizacij, še ne trdim, da smo
že sposobni akcijsko obvladati posamezne pojave in da se temu primerno
obnašamo. Omejil bi se samo na delovne organizacije, njihove asociacije,
združenja in podobno. Prav v deželah z visoko emigracijo delovne sile, na
primer v Italiji, ima veliko in odločilno vlogo pri vračanju delovne sile
predvsem gospodarstvo samo; tako v načrtovanju, organiziranju in pridobivanju
delavcev kot tudi financiranju obsežne propagande. Službe so sestavni del
take politike gospodarstva. Pri nas pa je še vedno obraten proces. Neprestana
kritika s strani delovnih organizacij, da primanjkuje delovne sile in prevalitev
odgovornosti na službe za zaposlovanje v pogledu vračanja delavcev in na
določene institute slovenske nadgradnje. V odnosu do držav, kamor začasno
odhajajo na delo naši ljudje, so odprti številni problemi, ki na določen način
diktirajo kvantiteto in kvaliteto odliva oziroma vračanja naših delavcev.
Ti problemi nazorno kažejo, da ne more biti nobena naša delovna organizacija in posameznik indiferenten do politike odhajanja delavcev v tujino,
zlasti še do politike vračanja delavcev v domovino. Najnovejše metode snubljenja naših delavcev, ki se z množičnih oblik snubljenja, značilnih za čas pred
nekaj leti, danes spreminjajo v oblike individualnega snubljenja naših delavcev,
zahtevajo nove pristope in nove oblike ponašanja družbenopolitičnih in samoupravnih dejavnikov znotraj naše družbe. Pred seboj nimamo le spopada
z raznimi oblikami snubljenja delavcev s strani državnih in predstavniških
organov tujih držav — te oblike z izpopolnjevanjem meddržavnih sporazumov
postopoma omejujemo — ampak tudi določen spopad zaradi snubljenja s strani
tisočev naših lastnih delavcev v tujini. Torej prihaja do novih gibanj iz
tujine, na katera je treba reagirati. To pomeni, da je vprašanje nacionalnega
interesa po delovni sili dejansko vprašanje totalne aktivnosti, če karikiram tudi
vprašanje totalne vojne celotne naše družbe, vseh delovnih kolektivov in
vsakega posameznika v politiki odhajanja in vračanja naših delavcev.
2e nekaj let smo na področju zaposlovanja soočeni s problemi mobilnosti
delovne sile. Tu ne bi . razpravljal o poklicni mobilnosti, ki je v naši družbi
fenomen za sebe, temveč o prostorski mobilnosti tistih delavcev, ki se vračajo
iz tujine. Znano je, da iz ne dovolj razvitih predelov Slovenije, kot Črnomlja,
Krškega in Prekmurja odhaja največ delavcev v tujino. Delavci, ki se vračajo,
pa glede zaposlitve vrše pritisk prav na omenjena nerazvita območja Slovenije.
Nekateri imajo srečo in se vključijo v nove ali razširjene proizvodne obrate
na teh območjih. Večini pa to ne uspe in podaljšuje bivanje v tujini ali se za
kratek čas vrača domov in ponovno odhaja v tujino.
Nastaja svojevrsten problem nemobilnosti, ki ne bi smel biti karakterističen
za novega industrijskega delavca, ki prihaja iz razvite Evrope. Pa vendar se
mnogi naši delavci vrnejo na izhodiščno mesto, na svoje nerazvito območje,
kjer se še nadalje kopiči višek delovne sile, na drugi strani pa niso stimulirani
za premik v razvitejša območja, kjer primanjkuje delovne sile v Sloveniji.
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Nestimulirani so zaradi tega, ker razen delovnega mesta in osebnega dohodka
ne dobijo ničesar drugega za nov način življenja v novem okolju.
Prav ta pojav ponovno kaže, da so delovne organizacije z območij, kjer
primanjkuje delovne sile, še vedno orientirane na klasične oblike iskanja in
vrednotenja delovne sile. Vendar imajo take delovne organizacije prav na
račun delavcev, ki se vračajo iz tujine, nove možnosti za odpravljanje deficitarnosti delovne sile. Na primer aranžmaji s temi delavci in skupna vlaganja
v stanovanjsko izgradnjo, s čimer bi se mobilnost delovne sile lahko takoj
spremenila. Seveda se taki dogovori ne bi mogli sklepati ob prehodu čez mejo,
ampak že mnogo prej v skladu z dolgoročnejšo politiko.
V razpravah je mnogo govora o neenakopravnih pogojih zaslužka pri nas
doma in npr. v Zvezni republiki Nemčiji. To je dejstvo. Mi pač nismo materialno tako visoko razvita družba in zdomcem ne bomo mogli nuditi drugih
pogojev kot jih imajo doma zaposleni delavcih enakih strokovnih kvalifikacij.
Lahko seveda napravimo več reda v delitvi osebnih dohodkov, vendar mene
moti visok delež delovnih organizacij v Sloveniji, ki jih naš sistem kar naprej
oplojuje z nizko produktivnostjo in z nizkimi osebnimi dohodki. Zato je rešitev
glede spodbujanja vračanja strokovnih kadrov predvsem v širjenju kroga
visoko produktivnih delovnih organizacij. Nizko produktivne delovne organizacije bodo nenehen izvor odhajanja delavcev, še manj pa so interesantne za
delavce, ki bi se nameravali vrniti. To se pravi, vztrajati moramo na takem
ekonomskem sistemu, ki bo podpiral selekcijo delovnih organizacij in spodbujal
boljše vrednotenje žive delovne sile.
V informaciji je omenjena študija pretakanja možgan. Če se sezonski,
nekvalificirani delavci skoraj 100'°/o vračajo sami po določenih letih, se ta
avtomatizem vračanja vse bolj znižuje pri strokovnih delavcih in praktično
povsem preneha pri znanstvenih kadrih. Zato smo v dogovoru z univerzo,
z nekaterimi znanstvenimi institucijami in z nekaterimi drugimi zainteresiranimi organizacijami, da vzpostavimo za visoke strokovne kadre in za njihovo
evidentiranje poseben center za raziskave, verjetno pri ekonomskem inštitutu,
prek katerega bi lahko posredovali posameznim interesentom in posameznim
delovnim organizacijam možnosti za sklepanje individualnih aranžmajev za
vračanje.
Končno naj omenim zelo aktualen pojav posredovanja naših delavcev
tujim firmam, kot so ga izvajale in ga še izvajajo nekatere naše delovne
organizacije. Moti me, da je v tej razpravi dan poudarek problemom, ki so
praktično razčiščeni, odprti pa so številni drugi problemi na področju migracije
delovne sile, katere bi po našem mnenju, mnenju komisije in tudi izvršnega
sveta morali čimprej razreševati.
Republiški sekretariat za delo je bil v časopisu razglašen za glavnega krivca
takega nezakonitega zaposlovanja na podlagi stališča, sprejetega na seji komisije
za družbenoekonomske odnose. Predsednik komisije popravlja in oblažuje to
mnenje in meni, da je republiški sekretariat samo eden od krivcev. Menim,
da ima prav, ker poleg republiškega sekretariata obstajajo še številni pristojni
organi, ki bi zaradi suma nezakonitosti pred nami morali preganjati delovne
organizacije, vendar so vse prepustili republiškemu sekretariatu. Ne vem za
vzroke, mogoče so politične narave. Mi smo tudi to politično težo prevzeli nase.
Republiški sekretariat ne zanika očitka, da ni s prstom namenoma pokazal na
take organizacije in jih obtožil, da je njihovo ravnanje kaznivo. Tega res ni
storil, ker tega storiti ni mogel in zato ni bil pristojen v smeri kot se je to
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od njega zahtevalo. Toda od prvih pojavov prikritega. posredovanja delavcev
tujim poslovnim partnerjem je republiški sekretariat za delo od vseh delovnih
organizacij, ki so sodelovale pri izvajanju investicijskih del v tujini samo z
delovno silo, nekajkrat zahteval, da prenehajo s takšnim ravnanjem, ki nima
pravne osnove in s kršitvami zakonitosti. Menil je, naj delovne organizacije
v svojih samoupravnih organih in kolektivih ta vprašanja razčistijo in same
prevzamejo odgovornost za nezakonito zaposlovanje.
V tej smeri smo se lansko leto tudi dogovorili s predsednikom komisije
za družbeni nadzor, da bi bilo treba najprej s političnimi sredstvi eliminirati
take pojave in se pomeniti z delovnimi organizacijami. Ne vem, ali so bile te
organizacije v skupščini konzultirane, vendar je naš sekretariat po svojih
predstavnikih obiskal večino teh organizacij in se nanje obrnil tudi s posebnimi
pismi z namenom, da bi jih spodbudil, da te stvari razčistijo. Hkrati je naš
sekretariat zahteval, da zvezni sekretariat za zunanjo trgovino prekliče svojo
oficialno razlago o dopustnosti izvajanja investicijskih del v tujini zgolj z
delovno silo, ker so se delovne organizacije pri svojem ravnanju sklicevale na
to uradno stališče. S tem stališčem se je vsa stvar še bolj zakomplicirala, naloga
republiškega sekretariata, da te stvari razčisti, pa je postala težavnejša. Ker
se zadeve kljub tem prizadevanjem niso spremenile, je republiški sekretariat
za delo predlagal takšno novelizacijo zakona o prometu blaga in storitev, iz
katere naj bi nedvoumno izhajalo, da izvajanje investicijskih del v tujini samo
s svojimi delavci ni posel, ki bi bil v skladu s citiranim zakonom. Tako novelo
so sočasno predlagale tudi druge republike.
V tretjem delu naše informacije so podrobno obrazloženi vsi predlogi
sekretariata, ki so šli za tem, da se vnese čimveč jasnosti in dognanosti v
pravno ureditev tovrstnih zunanjetrgovinskih poslov in ustvari trdna podlaga
za učinkovit pregon nezakonitih posredovanj naših delavcev v tujino.
Republiški sekretariat za delo se v osnovi ni razhajal s stališči komisije
z,a družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije, vendar so bili pristopi, kot
vidike iz teh obojestranskih tolmačenj, nekoliko različni. Republiški sekretariat
tudi ni menjal, kot je bilo danes nekajkrat rečeno, svojega stališča. Informacije,
kjer podrobneje obravnavamo sume nezakonitosti in probleme, ki so se nakopičili, so predložene poslancem. V tej informaciji so samo v 3. delu pravno
obdelane vse te naloge glede na to, da smo stali nekaj dni neposredno pred
sprejemom novele omenjenega zakona v zvezni skupščini. Zato mi nismo
z nobenimi dodatnimi argumenti negirali ostalih informacij in je zadnja le
logična posledica in kompleks vseh naših dosedanjih pristopov.
Do vseh problemov in predlogov, nakazanih v 3. delu informacije, je
zavzel izvršni svet jasno stališče in jih ne bi ponavljal. Zato so vsi tisti
alternativni predlogi postali brezpredmetni, ker sem se kot predsednik komisije
strinjal na izvršnem svetu s takim stališčem, ki je bilo predloženo skupščini
in s predlagano politiko bodočih odnosov do te vrste zaposlovanja, torej da
z zakonom pooblastimo določene organizacije za posredovanje pri zaposlovanju
naših delavcev v tujini in za pregon vseh tistih, ki izigravajo zakon.
Moram pa opozoriti na najnovejše, da je zvezna skupščina pohitela in
o tem nismo bili seznanjeni, ker smo računali, da bo šele po seji v tej
skupščini dokončno sprejet zvezni zakon, s sprejetjem novele, za katero pa
se republiški sekretariat, kot vidite iz informacije, ni preveč ogreval, ker
načelno sicer preprečuje dosedanjo prakso, konkretno pa omogoča, da se še
naprej uveljavlja z nekaterimi za status delavca v tujini pomembnimi ome-

64

Republiški zbor

jitvami in pogoji. Novela namreč daje zveznemu svetu za delo diskrecijsko
pravico, da s posebnim pravilnikom predpiše pogoje, pod katerimi delovne
organizacije lahko pošiljajo svoje dela:vce ,na delo v Itujino. Menili smo,
upoštevajoč nekajmesečne razprave v zveznem svetu za delo, da je to protiustavno in smo pristojnim organom posredovali naše stališče, vendar ga niso
upoštevali.
Citiram tekst novega zakona, ki sem ga dobil včeraj: »Delovne organizacije
lahko izjemoma sklepajo izvajanje investicijskih del v tujini, pri katerih
sodelujejo samo s svojimi delavci, če izvajanje tistih del predstavlja dejavnost,
za katero so registrirane in če tako delo opravljajo v Jugoslaviji pod pogoji,
ki jih predpiše zvezni svet za delo v sporazumu z zvezno gospodarsko zbornico
in svetom Zveze sindikatov Jugoslavije.«
Citiram določbo iz pravilnika: »Delovna organizacija lahko začasno napoti
svoje presežne delavce na delo \k inozemskemu poslovnemu partnerju, s
katerim ima pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju zaključeno po obstoječih predpisih, če se ti delavci ne morejo zaposliti in če to ugotovi občinski
zavod za zaposlovanje, na katerem območju ima delovna organizacija svoj
sedež in o tem izda potrdilo. Delovna organizacija lahko pošlje svoje delavce
tudi v drugih primerih, če se strinja z zahtevo delovne organizacije republiški
sekretariat za delo.« Nikdar nismo želeli takih diskrecijskih pravic in smo jih
ostro napadali, ker nas potiskajo v še težjo situacijo, kot je bila sedaj. Vendar
smo se v Sloveniji odločili, kar izhaja tako iz informacije kot tudi stališča
izvršnega sveta, za politiko vračanja in ne odhajanja delavcev in da bomo
z vsemi napori branili kakršnokoli možnost odhajanja delavcev v inozemstvo.
Torej delovne organizacije, ki bodo izpolnjevale določene pogoje, bodo lahko
pošiljale svoje delavce na delo v tujino. Delovnih organizacij, ki bodo take
pogoje lahko izpolnjevale, pa v bodočnosti, po mojem mnenju, ne bo malo,
če 'ne pri nas pa vsaj v nerazvitih republikah, ker je zanje taka politika
zaposlovanja življenjskega interesa.
26. marca tega leta je republiški sekretariat za delo izpeljal še tretjo fazo
razčiščevanja vse te problematike. Zaradi suma nezakonitega zaposlovanja v
tujini je javnemu tožilstvu SR Slovenije predlagal v postopek 29 delovnih
organizacij. Torej stvari se bodo razčistile tudi za nazaj. Gordijski vozel je bil
tako presekan. Ce bo nastal nov, nam še ni znano. Novela zakona torej precizira stanje za naprej, delovne organizacije, iki smo jih ovadili tožilstvu,
obravnava javno tožilstvo SR Slovenije. Torej je stvar na pravem mestu in
menim, da ni razlogov za nadaljnje dramatiziranje, ker so še drugi bolj
pereči problemi v zvezi z zaposlovanjem v tujini.
Predsednik Miran G o s 1 a r :
republiškega javnega tožilca.

Besedo ima Stane Furlani, namestnik

Stane Furlani: Tovariši poslanci! Dovolite, da se oglasim k tej
točki dnevnega reda, ker me je k temu spodbudilo poročilo republiškega
sekretariata za delo, ki ga zbor danes obravnava in ki naj bi ga tudi sprejel.
Prejšnji teden je republiško javno tožilstvo, kot ste danes že slišali, prejelo
ovadbo zoper 29 delovnih organizacij. Ovadbo je poslal republiški sekretariat
za delo. V ovadbi je rečeno, da obstaja utemeljen sum, da je teh 29 delovnih
organizacij kršilo obstoječe predpise o zaposlovanju naše delovne sile v tujini.
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V materialu, ki vam je danes predložen v razpravo, pa je rečeno v zaključkih
naslednje:
»Veljavne zakonske norme potemtakem ne preprečujejo opisanega pojava.«
To se pravi, da je zaposlovanje domače delovne sile v tujini od strani delovnih
organizacij po obstoječih predpisih možno. In nadaljuje »Veljavna devizna stimulacija pospešuje nastajanje in večanje tega pojava. Za preprečevanje tega
pojava je zato potrebna drugačna zakonska ureditev, pa tudi drugačna devizna
regulacija.«
Sedaj pa se postavimo v položaj javnega tožilstva. Na eni strani republiški
organ prijavlja gospodarske organizacije za nezakonito ravnanje, na drugi
strani pa predlaga temu zboru, naj sprejme poročilo, kjer trdi, da je tako
delovanje zakonito. Če bi se s tem mnenjem republiškega sekretariata za delo
strinjal tudi ta visoki dom, ali potem republiško javno tožilstvo lahko zahteva
od delovnih organizacij boljše poznavanje predpisov in obstoječega stanja, kot
pa od tistega republiškega organa, ki je.zadolžen, da te predpise izvaja, če tudi
za sedaj ne upoštevam mnenja skupščine, ki naj tako stališče sprejme. Ce pa se
še nadalje ugotavlja, da je potrebna celo zakonska sprememba, potem je jasno,
da velja uzakonjen princip v kazenski zakonodaji, to je, da velja za obdolženca
tisti zakon, ki je milejši. To se pravi, če situacija takrat, ko se ti predpisi
izvajali, ni bila jasna niti za organ, ki naj skrbi za izvajanje predpisa niti za
ta visoki dom, potem je še manj jasna za delovno organizacijo, ki naj te
predpise uporablja. Gledano torej s tega stališča, so zame tako postavljene
stvari same s seboj v nasprotju, ker na eni strani prijavljamo delovne organizacije, na drugi strani pa trdimo, ne samo, da so veljavni predpisi na široko
dopuščali tako poslovanje, marveč, da je bilo tako poslovanje po dosedanjih
predpisih celo možno.
Dovolite mi, da samo na kratko spregovorim o tem vprašanju, ne glede na
to', kar naj bi novi predpis o tem določal. Ce spremenjeni predpis o prometu
blaga in storitev izhaja s stališča, da to vprašanje ni bilo pravilno urejeno,
potem je izid kazenskega postopka na dlani po principu, da za obdolženca velja
tisti predpis, ki je zanj milejši. Torej, če takrat zadeva ni bila jasna, potem
tudi ne moremo podjetju dokazati krivde, da je malomarno ali pa namerno
poslovalo na tak način.
Zadeve zaposlovanja so po zakonu o organizaciji zaposlovanja zadeve posebnega družbenega pomena. S temi posli pa se lahko ukvarjajo samo tiste
organizacije, ki jih zakon za to izrecno pooblašča. Zakon določa, da se s temi
zadevami lahko ukvarjajo le zavodi za zaposlovanje oziroma skupnosti za
zaposlovanje, kjer imajo svoje mesto tudi delovne organizacije, ki lahko dajejo
pripombe na tako poslovanje, in republiški sekretariat za delo. To se pravi,
da so drugi dejavniki izključeni s tega področja. Zakon o organizaciji zaposlovanja je tudi v skladu z ustavo SR Slovenije, ki pravi, da si nihče ne more
niti posredno niti neposredno pridobivati materialne ali drugačne koristi
z izkoriščanjem tujega dela. To se pravi, da so obstoječi predpisi popolnoma
v skladu z ustavo in ne verjamem, da bi glede tega novela zakona lahko
prinesla bistveno novost. V tem pogledu je torej stvar popolnoma jasna. Samo
organi, ki so v zakonu določeni, se lahko ukvarjajo s temi problemi. Vendar,
kot je že rečeno, treba je bilo najti, da bi se izigral zakon, drugo rešitev.
Rešitev se je našla, vsaj navidezno v zakonu o prometu blaga in storitev
s tujino in sicer v 53. oziroma 82. členu, ki govorita o kadrovskih vprašanjih
in o izvajanju investicijskih del v tujini. Poročilo, ki ga je predložil republiški
5
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sekretariat za delo, stoji in pade s to ugotovitvijo: poročilo pravi, da citirani
zakon ne izključuje možnosti, da bi naše gospodarske organizacije v izvajanju
investicijskih del v tujini sodelovale samo z delovno silo. O tem smo si vsi na
jasnem. Tukaj gre očividno za napad na odprta vrata. Torej nihče ne trdi,
da v tujini ni mogoče izvajati investicijskih del samo z delovno silo, pod
pogoji seveda, ki so določeni v zakonu, vendar pa trdimo, da ni mogoče
prodajati domače delovne sile v inozemstvo, kar so nekatere delovne organizacije dejansko delale.
Naj navedem še nekatera dejstva, ki jih je v zadnjem času ugotovila
republiška devizna inšpekcija in ki po našem mnenju dovolj osvetljujejo ta
problem. Od podjetja IBT so bili pribavljeni dokumenti o zaposlitvi treh
delavcev v inozemstvu. Ti sporazumi o zaposlitvi so bili sklenjeni z Alojzem
Lazarjem, radiomehanikom, dne 12. 9.1969, to se pravi, da ne gre za problematiko iz leta 1967, kot so nekateri tu trdili, z Mirkom Veseličem dne 31. 12.
1969 in Drago Ben, pomožno montažerko dne 3. 12. 1970.
V prvih dveh sporazumih je v 3. členu določeno, citiram: »Da je delavec
dolžan začasno prevzeti vsako delo, ki mu ga da delovodja skupine oziroma
inozemska firma v okviru pogodbe, ki jo je sklenilo podjetje z inozemsko
firmo.«
V 14. členu istega sporazuma je določeno, da se disciplinska in materialna
odgovornost delavca določa s pravilnikom o delovnih razmerjih podjetja in po
predpisih, ki veljajo za tujo firmo, pri kateri je delavec zaposlen. Nadalje,
delavec odgovarja za materialno škodo, ki jo povzroči pri delu v inozemstvu
tuji firmi, podjetju ali tretji osebi in sicer namenoma ali iz malomarnosti in jo
je dolžan povrniti v tuji valuti.
V 14. členu je tudi določilo, da je samovoljna vrnitev domov nedopustna
in ima za posledico disciplinsko in materialno odgovornost delavca.
V zbrani dokumentaciji se govori jasno in brez pomislekov ter izrecno
o izvozu naše delovne sile v inozemstvo, o plačevanju te delovne sile po opravljenih urah od strani tujega delodajalca itd.
Tovariši poslanci! Sami presodite, če je to izvajanje investicijskih del
v tujini. Po mojem mišljenju bi se temu lahko tudi drugače reklo.
Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo besedo? Besedo ima poslanec
Ivan Franko.
Ivan Franko : Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! Opravičujem se, ker sem nadležen; namreč izhajam iz »nadležne komisije«. Menim,
in to sem povedal na seji predsedstva, da glede na navodila komisije ne bomo
nikoli prišli pred ta dom in predsedstvom s predlogom, da se povečajo osebni
dohodki, kar bi bilo zelo popularno, ampak bomo vedno prihajali z za nekoga
neugodnimi stvarmi ali za celo družbo, posamezno organizacijo ali posameznike,
seveda, če resnično hočemo, da ta dom, ne samo naša komisija, opravlja
funkcijo družbenega nadzorstva. Dajem samo nekaj pripomb. Že prej sem
povedal, da smo svoječasno reševali na ta način brezposelnost. Komisija se ni
spuščala v to, kakšna je bila situacija leta 1965 in kako je do nje prišlo, kdo je
kaj podpiral ali ni podpiral. Mi samo ugotavljamo, da se je ta posel razvil
ravno tedaj, ko je bil najmanj potreben. Leta 1967 je bilo iz Zasavja, ne me
držati za jezik, okrog 200 do 300 zaposlenih, danes jih je že okoli 1400 oziroma
31. decembra 1969 jih je bilo 1200, od tega jih je bilo 105 poprej v delovnem

24. seja

67

razmerju pri IBT, 330 iz zasavskih občin, vsi ostali, več kot tisoč pa iz drugih
občin in republik. Po naši presoji je to dovolj jasen podatek, da ne gre za
družbeno humano in dobronamerno delo, za reševanje brezposelnosti, ampak za
posel, ki se je razvil z namenom, da se ustvarja dohodek. Zato smo sklenili,
da je to družbeno škodljivo. Se vedno vztrajam na stališču, če naš dom in
komisija ne bo smela reči, ali je neko dejanje zakonito ali ne, potem dejansko
nimamo kaj delati, ker mi vsa naša ravnanja predvsem presojamo s tega vidika.
To še vedno ni sodba. To je samo mnenje o tem, ali je neko dejanje zakonito.
Vsak državljan ima pravico, da zahteva od sodišča, da razsodi, in s tem
zatrjuje kršitev zakonitosti. Menim, da ima to pravico tudi naša komisija, kajti
sicer ne bi mogla govoriti o kršitvah družbene morale, družbene discipline,
kršitvah samoupravnih pravic ipd., kot je napisano v poslovniku.
Tovariš Furlani je že citiral neke podatke, toda očitno ne gre za investicijska dela, če se prijavlja, recimo izdelava okoli 1 milijon malih usmerjevalcev, izdelava okoli 2 milijona 200.000 avto-usmerjevalcev, izdelava okoli 4.200
velikih usmerjevalcev. Dalje pogodbe, kjer se dopušča tudi možnost, da se
dela na uro oziroma da se obračun opravi z urno in akordno postavko. Potem
pogodbe, s katerimi se določa, kakšno kvalifikacijo morajo imeti delavci, ki jih
mora pogodbena stranka poslati v inozemstvo. Ce se že prevzamejo investicijska
dela, potem je to stvar tistega, ki je dela prevzel, v kakšni režiji, pod kakšnim
strokovnim vodstvom in s kakšno delovno silo bo to izvedel. Ali pa recimo,
da se prevzamejo dela, da se ličajo avtomobili BMW, da se napravi 105.000
stikal, da se opravljajo dela po proizvodnem programu Siemensa in podobno.
Prepričan sem, da bi vsak kmet, ki bi ga vprašal, celo zunaj mojih loških hribov,
jasno presodil, da v teh primerih ne gre za investicijska dela v tujini. Ce pa
iz tega naslova neko podjetje ima koristi, kot je npr. retencijska kvota in
podobno, gre tudi za družbeno škodljivo ravnanje. Zakaj organi niso ukrepali,
ne vem. Ugotavljamo predvsem to, da je v naši družbi slabo to, da organi niso
ukrepali in to tudi zamerimo sekretariatu za delo, nismo pa samo njega obtožili. V poročilu smo omenili: republiški sekretariat za delo, skupnost zavarovanja, devizno-dokumentarno kontrolo in devizni inšpektorat. Prvi filter je
devizno-dokumentarna kontrola, ki bi morala takšno prijavo o sklenjenem
poslu zavrniti. Zakaj je niso zavrnili, ne vem. To so ti naši družbeni absurdi.
Na seji komisije je bil izrečen očitek, da vsi vemo, kaj hočemo, samo da se
delamo, da ne vemo in govorimo dva različna jezika.
Želim poudariti tole, ko se že tako veliko govori o samoupravljalskih pravicah. Dovolite mi, da citiram nekaj členov iz pravilnika o urejanju delovnih
razmerij delavcev v IBT, ki obravnavajo razpored na delo v tujini: Strokovna
izobrazba, kvalifikacija in druge delovne lastnosti in sposobnosti, ki jih morajo
imeti tuji delavci, so odvisne od cilja, ki jih želi doseči podjetje in pa od
pogojev, ki jih postavi tuji partner. To še ni tako huda določba. Dolžnosti delavca so: da se ravnajo po predpisanem delovnem času, redu in disciplini,
ki velja na delovnem mestu pri tujem partnerju. Ce izvaja investicijska dela
na svoj rizik in odgovornost in po svojem vodstvu, ne vem, zakaj bi veljalo
pravo tujega partnerja. Disciplinska hujša kršitev delovnih dolžnosti je neizpolnjevanje nalogov, ki jih daje vodja skupine oziroma tuj partner. Kot sem
že v prejšnji razpravi omenil, se nosečnice razporejajo na delo po enakih načelih, ki veljajo za druge delavke pri tujem partnerju. Redni delovni čas se
določa praviloma tako kot velja za druge delavce pri tujem partnerju oziroma
kot ga on določa. Dopusti, nadure in nagrade se urejajo v skladu s pravom,
5»
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ki velja pri tujem, partnerju. Menim, da navedene določbe ne zagotavljajo
samoupravnih pravic delavcem v teh podjetjih, temveč samo udeležbo pri
dobičku iznad 14 %. Torej nimajo ostalih samoupravnih pravic, ki so naštete
v 16. členu ustave SR Slovenije, ker so dejansko v mezdnem odnosu z nemškim
delodajalcem, formalno-pravno, zaradi določenih koristi, ki jih uživa tudi
delovna organizacija, pa so v delovnem razmerju z našo delovno organizacijo.
Problem, na videz zelo majhen, dobiva velike dimenzije glede na okoliščine, ki
sem jih prej omenil: reagiranje državnega in drugega mehanizma in aparata!
Zato menim, da smo delo vestno, ne pa enostransko in tendenciozno opravili.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanka dr. Majda Benedik.
Majda Benedik: K razpravi o problemu zaposlovanja delavcev v tujini me je spodbudil tovariš Franko, ki je rekel, da ni vedno samo nezaposlenost narekovala odhoda naših delavcev v tujino. Navedla bi primer iz zdravstva.
V dnevnem časopisu ste lahko prebrali, da za novo bolnišnico potrebujemo
1000 delavcev — višjega in srednjega medicinskega kadra in da ga nikjer ni.
Nadalje, da smo sklenili pogodbo na primer s Švico o šolanju medicinskih
sester, in da so celi letniki šole za medicinske sestre odhajali v inozemstvo,
v Celovec, v Švico in da danes tega kadra sploh ni. Na dnevnem redu imamo
tudi razpravo o osnutku zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske
otroke. Vsi veste, da je to izredno pereč problem pri nas, ker je zaposlenih
vedno več žena in je vedno več otrok, ki nimajo ustreznega varstva doma.
Zaradi tega bolne otroke pošiljamo v bolnišnico, čeprav nekaterim sploh ni
potrebna nega v bolnišnici, ampak bi se lahko zdravili doma ob primernih
pogojih. Teh pogojev pa ne zagotavljamo. Nasprotno, celo skrajšali smo bolniški dopust materi za nego bolnega otroka. Te stvari moramo imeti pred očmi.
Predsednik Miiran Goslar : Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Lahko
zaključimo razpravo? Glede na različna stališča in dilemo, ki jo je postavil
tovariš Furlani v zvezi s predlogom izvršnega sveta, predlagam, da sprejmemo
naslednji sklep:
1. Republiški zbor Skupščine SR Slovenije po razpravi o ugotovitvah in
ocenah, ki izhajajo iz predloženega gradiva sprejema kot osnovo za nadaljnje
ukrepe na tem področju, to je na področju zaposlovanja delavcev v tujini,
stališča izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, kakor izhajajo iz dopisa
izvršnega sveta z dne 26. 3. 1971, zlasti pa iz uvodne obrazložitve podpredsednika izvršnega sveta Toneta Tribušona na skupni seji republiškega in gospodarskega zbora dne 7. aprila letos.
2. Izvršni svet naj o realizaciji sprejetih stališč, predlogov iz razprave in
o ukrepih, ki so jih izvedli drugi organi, poroča Skupščini SR Slovenije do
konca leta.
Ima kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev sklepa?
Miloš Polič: Ali ni rok predolg?
Predsednik Miran Goslar: Gre za ukrepe, ne pa za formulacijo zakona, ki imajo dolgoročnejši karakter. Lahko skrajšamo rok, samo ne vem, če bi
s tem problem rešili.
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Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Ta točka je s tem zaključena.
Glede na časovni odmik, ki je med tem nastal, predlagam, da do naslednje
seje odložimo naslednje točke dnevnega reda: točko 9, to je predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev,
ki delajo pri zasebnih delodajalcih; točko 10, to je osnutek zakona o preživninah
bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom, nato po novem predlogu dnevnega
reda 14. do 17. oziroma po starem 15. do 18. točka, to je predlog za izdajo
zakona o glasbenih šolah, osnutek zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za
predšolske otroke, predlog zakona o strokovnih naslovih in predlog odloka
o odstopu pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma »Bitka na Neretvi« podjetju Viba film v Ljubljani in po novem 19. in 20. oziroma po starem 20. in 21.
točka, to je osnutek zakona o odvetništvu in predlog zakona o varnosti cestnega
prometa. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.)
Obvestiti vas moram o naslednjem: V mali dvorani bo v bodoče montirana
elektronska naprava za glasovanje, ki zahteva, da ima vsak poslanec svoj
stalni sedež. Zaradi tega vam bo med sejo prezentiran načrt male dvorane in
vsak naj si izbere svoj stalni sedež, ki bo v bodoče njegovo stalno mesto na
sejah zbora. Za vse, ki so danes odsotni, pa si bomo dovolili, da jih sami razmestimo. To je potrebno zaradi poimenskega zabeleževanja rezultatov glasovanja, ki bo poslej urejeno z elektronsko napravo. Torej, v bodoče bo potrebna
disciplina v tem smislu, da bomo morali, kadar bomo v mali dvorani, sedeti
tako kot v šoli, vsak na svojem mestu.
Nadaljujemo s 5. točko dnevnega reda, to je s problematiko izvajanja davčne politike.
Izvršni svet je v zvezi s tem predložil gradivo »Aktualna problematika
izvajanja davčne službe«, ki jo je pripravil republiški sekretariat za finance
in »Poročilo o kriminaliteti v gospodarstvu in drugih družbeno negativnih
pojavih«, ki ga je pripravilo javno tožilstvo. Kot gradivo ste poleg tega prejeli
še »Informacijo o organizacijskih, kadrovskih in materialnih problemih davčne
službe v Sloveniji«, ki ga je tudi pripravil republiški sekretariat za finance.
Gradivo sta obravnavala odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko
ter odbor za finance in proračun, ki sta dala zboru pismeni poročili. Predstavniki
vrhovnega sodišča, višjega gospodarskega sodišča, javnega tožilstva, republiškega senata za prekrške, republiškega inšpektorata za delo in SDK so bili
vabljeni tudi k tej točki.
Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanec Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Vprašanje,
ali se bo naša družba resno spoprijela z negativnimi pojavi in ali je sploh sposobna popravljati razmere, se s strani republiške davčne uprave upravičeno pojavlja. Ti poznajo življenje. Dobro vedo, da se ne bogatijo le določene skupine
zasebnih obrtnikov in drugi zasebniki, temveč tudi mnogi uslužbenci, ki so
zaposleni v socialističnem sektorju. Slednji ne samo zaradi izigravanja predpisov, še bolj na način, ki ni protizakonit.
Dotaknil se bom zopet postavke, ki se uradno imenuje »drugi osebni prejemki«, in ki predstavlja izplačilo za dnevnice, terenske dodatke, potne pavšale
in podobno. Na to sem v tem domu opozoril že nekajkrat. Naletel sem na gluha
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ušesa. Ker pa je postal problem v lanskem letu izredno akuten, pričakujem
vsaj sedaj določene ukrepe. Po uradnih podatkih so se namreč v lanskem
letu zvišala izplačila za dnevnice, terenske dodatke, potni pavšal in podobno,
torej brez kilometrine, kar za 51 %. Za te namene je bilo izplačano v letu
1969 48 milijard S din, v lanskem letu pa že 118 milijard S dinarjev, torej so
porasli ti izdatki za 40 milijard S dinarjev. Domače dnevnice znašajo ponekod
že 30.000, 40.000, celo 50.000 S dinarjev. Govori se, da znaša najvišja domača
dnevnica pri neki delovni organizaciji celo 60.000 S din. Samo 3, 4 oziroma 5
takih dnevnic znaša celoten narodni dohodek kmečke družine na majhnem
posestvu. Ena, ne najvišja dnevnica, je enaka nizki mesečni pokojnini oziroma
ena sama dnevnica nizkemu mesečnemu dohodku. Niti del tako ukradenega
denarja se po naših pozitivnih socialističnih in pravičnih zakonih ne da odvzeti za družbene potrebe. Vprašam se, ali ni to dovolj upravičen razlog za
več kot zardevanje vseh nas, ki smo se med NOB borili za pravičnejši družbeni
red oziroma vseh tistih, ki še nosimo v žepu rdečo izkaznico. Od teh, tako
imenovanih osebnih prejemkov, se ne plačujejo niti proračunski niti socialni
prispevki, dalje samoprispevki in prispevki na skupni letni dohodek, kot tudi
prispevki partijskim in sindikalnim članarinam. Prav ta velika ugodnost je
glavni vzrok za tako velik porast dohodkov. Z dnevnicami in kilometrino si
določeni ljudje v nekaterih delovnih organizacijah povišujejo že tako visoke
osebne dohodke, ker je to moč skriti pred kolektivom. Marsikje z dnevnicami
in kilometrino poravnavajo različne račune zasebnikov, da lahko ti krijejo
dodatne osebne dohodke.
Tovariši poslanci! Sestavil sem približen izračun, koliko sredstev so v
lanskem letu izgubili proračuni in skladi zaradi izplačanih 118 milijard S dinarjev. Menim, da je dovolj velikodušno, če priznamo, da so imeli prejemniki sredstev eno tretjino stroškov, dve tretjini izplačane vsote pa predstavlja čisti osebni
dohodek. Na taki osnovi so izgubili proračuni 15 milijard S din, zdravstveno
zavarovanje 6 milijard S din, pokojninsko zavarovanje 15 milijard in otroško
varstvo 2 milijardi, skupaj 38 milijard S din. Naša skupščina je 18. decembra
lani zvišala neobdavčeno osnovo delavcem s skupnim letnim dohodkom nad
2 milijona S din kar za 15 °/o in znižala davčno lestvico, kar je veljalo za lansko
leto. Ostali smo torej pri simboličnem prispevku na te dohodke. Praktično pa
gre v obeh primerih za ene in iste občane. Nekateri se sklicujejo, da je imela
Crna gora nasproti tem občanom večje razumevanje, ker je zvišala neobdavčeno
osnovo kar za 50 °/oi, to je nad 3 milijone S din. Toda pozabljajo, da bo Crnogorcem krila razliko dobra mati družba.
Koliko je bilo v lanskem letu izplačano za kilometrino, se žal ne da ugotoviti. Menim, da bi bilo interesantno, če bi naša komisija za družbeno nadzorstvo
poskrbela za te podatke prek SDK. Znani pa so primeri nizkih in tudi izredno
visokih kilometrin. Ce prejme na primer lastnik osebnega avtomobila za
službeno vožnjo iz Ljubljane do Skopja in nazaj pol milijona starih dinarjev
kilometrine, bo lahko v kratkem času kupil nov avtomobil in to pretežno na
račun družbe. Nešteto novih avtomobilov je kupljenih iz tistega dela kilometrine, ki predstavlja neobdavčeni del čistega osebnega dohodka, torej na
račun bremena naših malih ljudi.
Dvomim, če primerno reprezentirajo Jugoslavijo direktorji iz Slovenije,
ki se vozijo s svojimi avtomobili službeno na primer v Hamburg in Stockholm.
Tudi čisti osebni dohodek iz kilometrine brez dvoma predstavlja v merilu
Slovenije več milijard starih dinarjev. Na drugi strani pa tarnamo, kako
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sramotno nizke so v mnogih občinah socialne podpore in se vprašujemo, kje
dobiti sredstva za uvedbo pokojninskega zavarovanja kmetov. Dalje, nekatere
veje gospodarstva nam propadajo zaradi prevelikih družbenih obveznosti, med
temi je tudi vinogradništvo.
Hvalevredna je akcija sindikata o zvišanju otroških dodatkov, čeprav le
za borih 10 din. Če bi v lanskem letu obdavčili tisti del dnevnic, ki evidentno
predstavljajo čisti osebni dohodek, bi samo s prispevkom za otroško varstvo
iz tega naslova krili potrebo po povišanju otroškega dodatka.
Tovariš poslanci! Apeliram na socialistično zavest, da vztrajamo na tem,
da se uvaja poštenost, red, morala in delavska solidarnost v vseh tistih kolektivih, ki jih je zajel val grabežljivosti. Znano pa nam je tudi to, da v mnogih
večjih podjetjih takih ekscesov ni. Neodpustljivo pa je, da se v zvezi s temi
negativnimi pojavi toliko časa ni nič ukrepalo. Ce hočemo uvesti pri zasebnikih
davčno moralo in pri davčnih uslužbencih utrditi zaupanje v tako politiko, ki
je dejansko v skladu z našimi principi, bomo najprej morali napraviti red v
socialističnem sektorju. Močno pa dvomim,, da bo problem dnevnic in kilometrine zadovoljivo rešen v novih sporazumih o osebnih dohodkih. Strinjam
se pa s predlogom izvršnega sveta glede višine dnevnic in kilometrine, sprejetim pred nekaj dnevi ob obravnavi osnutka družbenega dogovora.
Republiški sekretariat za finance potrebuje delavce, ki bi se izključno
ukvarjali z znanstvenim proučevanjem davkov in prispevkov ter njunih posledic, sicer pa izraža zadovoljstvo glede delavnosti davčne službe v občinah
zlasti v zadnjem času. Ker zastopam volilno enoto, ki je imela v lanskem letu
le 2 °/o neplačanih davkov in prispevkov, torej najmanj v Sloveniji, menim, da
ni potrebe po organizaciji medobčinskih davčnih služb oziroma njeni centralizaciji, ker bi to samo podražilo službo in povzročilo zvišanje stroškov občanov.
Menim, da ima republiški sekretariat za finance zaradi pomanjkanja vodilnih
delavcev še vedno premajhen kontakt s terenom, čeprav je ta kontakt neprimerno boljši kot je bil pred leti. Davčne službe so preveč prepuščene
same sebi. Brez odločne pomoči družbeno-političnih forumov si ne morem predstavljati uspešne borbe proti neupravičenim bogatitvam. Pri teh pa žal ni resne
volje za takšno angažiranje. Prav gotovo vsi vemo za vzroke.
Končno, čas bi že bil, da bi 'se z energičnimi ukrepi lotili borbe proti
korupciji.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Martin Košir:
Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Za
"to točko dnevnega reda današnje seje imamo dvoje gradiv, in sicer gradivo, ki
govori o problematiki izvajanja davčne politike in informacijo o organizaciji
in organizacijskih, kadrovskih in materialnih problemih davčne službe. Obe
gradivi sta v sedanjem trenutku zelo pomembni in je od nas odvisno, kakšne
konkretne ukrepe bomo sprejeli za izvajanje oziroma izboljšanje stanja na
področju izvajanja davčne politike in za večjo učinkovitost te službe. Menim,
da nam obe gradivi dajeta dovolj opozoril, da so kljub napredku v preteklosti
potrebni ne samo splošni, ampak konkretni ukrepi prav na področju davčne
politike, saj bi primerna davčna politika in dobra davčna služba v marsičem
preprečila česte pojave neupravičenega prilaščanja družbene imovine. Razumljivo je, da ne želimo delati ali z današnjo razpravo ustvarjati pogojev za
kampanjo ah generalne programe, temveč smo dolžni storiti vse tisto, kar lahko
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prepreči izigravanje predpisov ter družbenih norm v našem ponašanju. Ni se
nam treba bati, da javnost ne bi podprla vseh tistih naših ukrepov, ki bi težili
k ustvarjanju pogojev za večji red in odgovornost pri urejanju te problematike.
Ta problematika ni nova, ampak so nas na njo često opozarjali tudi politični dokumenti, zlasti sklepi 9. kongresa ZK Jugoslavije in Zveze komunistov
Slovenije in ne nazadnje tudi skupščinski dokumenti, sprejeti še v prejšnji
mandatni dobi, v tej mandatni dobi pa dokument s področja družbene samozaščite. Res je, da je za uspešno izvajanje davčne politike potrebna učinkovita,
kadrovsko dobro organizirana, samostojna in neodvisna ter med seboj povezana
davčna služba.
Prav s temi problemi se je naš odbor posebej ukvarjal in se v svojem
poročilu zavzel za nekatera stališča in gledanja v bodoči organizaciji davčne
službe. Iz podatkov je jasno razvidno, da je zakon o organizaciji davčne službe,
sprejet v letu 1968, sprožil pozitivni proces v smeri izboljšanja davčne službe,
toda ne še v taki meri, da bi nas sedanje stanje lahko zadovoljevalo. Zakon
je osnova, ni pa še rešitev, če v vseh strukturah naše družbe ni dovolj pri-^
pravljenosti v smeri učinkovitosti organizacije službe. Hiter razvoj znanosti
in tehnike ter vse več novosti v razvoju zasebne dejavnosti in drugih oblik
aktivnosti zahteva, da se mora tem gibanjem učinkovito prilogoditi tudi naša
davčna službi ter njena inšpekcija. Zato se zavzemamo, da v naši javnosti zmaga
prepričanje, da davčna služba opravlja zelo pomembno družbeno funkcijo
in ji je zato treba dati vso družbeno podporo in ugled. Nevzdržno je, da se
davčna služba in njena vloga ne vrednoti tako, kot ji po njeni družbeni funkciji
pripada. Podatki kažejo zelo različen odnos do te službe, kar ima seveda tudi
negativne posledice za razvoj same te službe. Naše stališče je, da moramo
vztrajati na tem, da se davčna služba kot posebna služba izloči iz upravnih
organov občin. Menimo, da bomo le tako dosegli njeno večjo samostojnost in
neodvisnost ter tako v večji meri odstranili možnosti posrednega ali neposrednega vplivanja in pritiskov nanjo. Dalje menimo, da moramo z našimi ukrepi,,
ki naj bi jih sprejel ta dom, priti do bolj učinkovite medobčinske organiziranosti
in trdnejše vertikalne povezanosti. To bi nam omogočilo večjo enotnost pri izvajanju davčne politike in večjo specializacijo, ki jo nujno terja sedanji čas.
Dalje bi dosegli večjo stopnjo modernizacije, izboljšali kadrovsko strukturo
oziroma zasedenost, dosegli spodbudnejše nagrajevanje in hkrati tudi hitrejšo
možno pot do razvoja davčnih služb v skupno strokovno službo družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih skupnosti.
Takoj moramo poudariti, da zavračamo vse trditve, da občinam na ta način
jemljemo njene pravice in da posegamo v njeno originarno pristojnost. Menimo,
da je eno politika, drugo pa strokovna služba, ki ima nalogo, da učinkovito
izvaja politiko. Številne službe so že danes organizirane na medobčinskem
nivoju, pa nihče ne trdi, da je zaradi medobčinske organiziranosti bila občina
prikrajšana v svoji osnovni funkciji. Učinkovitost davčne službe se mora videti
tudi v njeni racionalnosti in je za izvajanje politike odgovorna tistemu, ki to
politiko sprejema. Razvoj našega komunalnega sistema ne gre v smeri zapiranja
v meje občine, ampak vse bolj v povezovanje na širši teritorialni osnovi in
je tedaj medobčinsko sodelovanje ali organiziranje medobčinskih služb ena od
funkcij komunalnega sistema.
Delovanje davčne službe in njena učinkovitost ne pomeni povečevanja
bremen občanom, kakor to nekateri mislijo in trdijo. Družba potrebuje tako
službo, ki ji bo zagotovila boljše in doslednejše izvajanje sprejete davčne
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politike. Odtod tudi stališče našega odbora, da se, če je to potrebno, tudi
menjajo ali popravijo tisti predpisi, ki so se v praksi pokazali ne dovolj učinkoviti, nejasni ali dvoumni. V mislih imam predvsem zakon o organizaciji davčne
službe, zlasti tretji odstavek 2. člena, ki določa, da ima občinski upravni organ
davčne službe položaj samostojnega občinskega upravnega organa.
Iz materiala pa je razvidno, da je to načelo v občinah sicer formalno izpeljano, vendar v praksi stvari izgledajo nekoliko drugače. Porast dela in
specifika davčnih služb v resnici terjata drugačen tretman in sicer v smislu
stališč, izraženih v poročilu našega odbora. Zavedamo se dejstva, da je tudi
pri sami davčni službi treba zaostriti pogoj strokovnosti kot prvi pogoj za
uspešnost delovanja te službe, čeprav vemo, da tega ni mogoče doseči čez noč.
Zato se zavzemamo za večjo in hitrejšo strokovno usposabljanje kadrov, ki
že delajo v davčnih službah, to je z dopolnilnim izobraževanjem, z novim štipendiranjem, z ustanovitvijo posebnega oddelka na eni od visokih šol oziroma
višjih šol za potrebe davčnih služb, za hitrejše sprejemanje in ustvarjanje
pogojev za zaposlovanje pripravnikov, za uvajanje sodobne tehnike ter učinkovito nagrajevanje ljudi, ki delajo v davčni službi. Tako organizirana davčna
služba bi bila bolj sposobna celoviteje analizirati stanje na področju izvajanja
davčne politike ter na osnovi strokovnih ugotovitev tudi predlagati izboljšanje
organizacije te službe.
Prosim republiški zbor, da v svojem delovnem sklepu zadolži izvršni
svet, da v predlogih ukrepov, ki jih bo predlagal temu domu, upošteva tudi
stališča odbora.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Republiški sekretariat za finance v svojem gradivu med
drugim opozarja na razlike v davčnem sistemu med Socialistično republiko Slovenijo in Socialistično republiko Hrvatsko, kar zlasti v obmejnih občinah močno
vpliva na doslednost oziroma nedoslednost v. izvajanju davčne politike.
Kakšne so te razlike in zakaj nastanejo? Slovenija se je že pred več leti
odločila za dosledno uveljavljanje načela obdavčevanja po dejanskem dohodku,
zaradi česar sklepanje sporazumov sploh ni več možno, kot je to še možno
na Hrvatskem, kjer se z zavezanci v velikem obsegu sklepajo sporazumi z znatno
ugodnejšimi pogoji kot so bili kdajkoli mogoči v Sloveniji. Pri tem pa se dogaja
celo to, da vabijo k sklenitvi sporazumov zavezance iz Slovenije tudi poimensko. To ugotavlja tudi republiški sekretariat za finance.
Občine in davčne uprave so tako pod stalnim pritiskom zavezancev, katerim
pri odmeri davčnih obveznosti celo popuščajo zaradi bojazni, da se . ne bi
odločili za preselitev, ker bi to pomenilo zmanjšanje proračunskega dohodka.
Kljub temu so vedno pogostejše navidezne preselitve poslovnega sedeža.
Mislim, da je umesten predlog, naj se naš sekretariat za finance pooblasti
za pogajanja s svojim hrvaškim partnerjem, to je s hrvaškim sekretariatom
za finance, zaradi uskladitve davčne politike med obema republikama. Upamo
lahko, da bi tak medrepubliški dogovor pripomogel k temu, da bi tudi druge
jugoslovanske republike začele v praksi bolj dosledno izvajati načelo, po katerem naj bi bile za enake možnosti dohodka tudi davčne obveznosti vsaj približno enake. Doslej je bil kot davčni zavezanec lastnik slabe haloške zemlje
veliko bolj obremenjen kot drugi zavezanec z najboljšo zemljo kjerkoli izven
Slovenije.
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Ne gre pa le za enako obdavčitev približno enako donosne zemlje, temveč
gre tudi za vse večjo davčno disciplino, to je za približno enako-izterjevanje
davkov v vsej Jugoislaviji, če že niso povsod enake tudi obremenitve. Tudi
v Sloveniji se ne moremo več pohvaliti s tem, da povsod enako izterjujemo
davke. Se manj pa se lahko s tem pohvalijo drugod, kot je bilo mogoče razbrati iz gradiva zveznega sekretariata za finance, ki je leta 1967 objavil o tem
porazne številke.
Naj se omejimo na davčne zaostanke v Sloveniji! Neplačani davki v Sloveniji znašajo 16 do 17 '°/o od obveznosti, v dveh razvitejših občinah pa celo
38%. Posebna zanimivost pa je ta, da v Sloveniji najbolj dosledno izterjujejo
davke manj razvite občine, ker se pač zavedajo, da ne morejo od nikogar
pričakovati nobene pomoči za pokritje proračunskih potreb. Tako je občina
Ljutomer, kot je ugotovil že poslanec Pušenjak, v zaostanku le za 2fl/o; pa tudi
nekatere druge nerazvite občine, na primer Radgona, zelo dosledno izterjujejo
davke.
Razčlenim naj samo še nekaj številk! Skupne obremenitve občanov z
davčnimi in drugimi dajatvami, ki jih zbirajo davčne uprave, so v letu 1970
znašale v Sloveniji 617,8 milijona dinarjev, z vštetimi davčnimi zaostanki iz
prejšnjih let. Od tega je bilo v letu 1970 plačanih 509 milijonov dinarjev ali
83 %, zavezanci, pa so ostali dolžni 105 milijonov dinarjev.. V letu 1969 je bilo
nekoliko boljše. Skupne obremenitve so znašale 527,4 milijona dinarjev, zavezanci pa so plačali 440,5 milijona dinarjev ali 84 %>. V letu 1968 pa je bilo
stanje podobno lanskemu.
Jasno nam mora biti, da na območju, kjer je veliko število ostarelih
kmetov, ki fizično niso več sposobni primerno obdelovati zemlje, ne moremo
pričakovati, da bodo ti disciplinirano izpolnjevali svoje davčne obveznosti,
čeprav je še vedno živa zavest, da morajo prispevati svoj delež za kritje
skupnih potreb. Njihova tragedija je v tem, da so sami nemočni, njihovi dediči
pa so se raje odločili, da delajo tam, kjer je delo lažje in bolj donosno. Od
opuščene ah slabo obdelane zemlje pa ni dohodka za nikogar. Kdor ima zemljo
daleč od trga, svoje pridelke tudi zelo težko proda. Trgovci teh pridelkov ne
poiščejo, primanjkljaj pa krijejo z uvozom. Seveda ni prav, da ostane neobdelana zemlja tam, kjer smo v njeno melioracijo vložili težke milijarde, sedaj
pa od nje nima nihče nobene koristi. To je sicer problem drugih, ne pa slovenski!
Največji problem slovenskega kmeta trenutno niti ni davek, temveč letošnje
bistveno povečanje obveznosti za njegovo zdravstveno zavarovanje. V šolstvu
pomaga reševati probleme republika, toda nerazvite občine in njihove krajevne
skupnosti se ubadajo tudi z drugimi problemi, kot so ceste, ki jih v znatni meri
ne urejajo več z davki, temveč s prostovoljnimi prispevki občanov; brez urejanja cest ni turizma, urejanje in vzdrževanje cest pa je draga investicija.
V radgonski občini te investicije močno obremenjujejo kmete in podeželske
obrtnike, ki tudi bolj životarijo kot živijo, saj jim kmetje za storjene usluge
ne morejo plačati toliko kot lahko plačajo tam, kjer živijo ljudje z visokimi
dohodki.
Koliko je v Sloveniji takih ljudi? V treh letih se je število ljudi, ki plačujejo davek od skupnega dohodka občanov, močno povečalo; po podatkih, ki
so so v gradivu, od 26 000 na 64 000 ali skoraj za trikrat. Povečalo pa bi se še
bolj, če bi upoštevali prikriti osebni dohodek v obliki dnevnic, kilometrin in
nagrad, kar je omenil že poslanec Pušenjak, ali če bi preprečili nakazovanje
denarja na žiro račune pri različnih bankah in na različna imena. V gradivu
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je naveden primer, ko je nekdo napovedal za leto 1969 le za 495 000 starih
dinarjev čistega dohodka, z žiro računa dveh občanov, na katera je naložil
svoj denar, pa je dvignil 91 milijonov starih dinarjev.
Vse kaže, da ne bo šlo drugače, kot da se davčna služba pogosteje kot
doslej posluži zakonitega postopka za ugotavljanje izvora premoženja. Podatek,
da je bil v letu 1970 le en tak postopek uspešno zaključen, nekaj primerov pa še
raziskujejo, kaže, da se te možnosti davčne uprave premalo poslužujejo. Res je,
da postopek ni enostaven, toda kjer je dvom upravičen, je treba postopek
izpeljati do konca ne glede na to, za koga gre. V mnogih primerih je možnost
uvedbe postopka že zamujena zaradi zastaranja. Tistim, ki so pred petimi in
več leti utajili dohodek, ne moremo več do živega. Prav tako je nemogoče
ponovno ugotavljati dohodke tistih, ki so bili še pred tremi leti pavšalno obdavčeni, davčna uprava pa je naknadno ugotovila, da so bili premalo obdavčeni.
Bil sem prepričan, da ima prav naša samoupravna družba najboljše pogoje,
da doseže zadovoljive uspehe tudi pri krepitvi davčne discipline, sedaj pa
spoznavam, da je naš samoupravni sistem še preslab, da bi z lastnimi silami
odstranil take in podobne ovire. Samoupravni sistem ne bi smel poznati nobenih
izjem, razen tistih, ki so predvidene v zakonu. V naši jugoslovanski skupnosti
pa postajajo izjeme skoraj že pravilo. Decentralizacija bo omogočila, da vsaka
republika na svojem območju odpravi nemogoče pojave kršenja davčne discipline in da uporabi sankcije povsod tam, kjer bo potrebno.
Ce bo namesto 80% davka izterjanih 98%, bodo imeli več lastnih sredstev
tudi tisti, ki se sicer neutrudno potegujejo za pomoč iz sklada ža nerazvite in
skušajo priti do dodatnih. sredstev celo s kompenzacijami za surovine, ki jih
60, 70 ali celo več odstotkov že sami predelajo.
Ce kje, so čisti računi potrebni pri davkih! Tako meni tudi republiški
sekretariat za finance, ki je v svojem gradivu napisal tudi tole: »Problemi, ki
so pred nami, so tako resni, da se ne bi smeli zadovoljiti s parcialnimi rešitvami, ki bi sicer delno pomirjale javnost, temveč bi morali sprožiti sistematično
družbeno akcijo, s katero naj bi »podrezali korenine nastajanja teh pojavov
na vseh področjih družbenega življenja.«
Predsednik Miran Goslar: Dalje, prosim! Besedo ima poslanec Avgust Majerič.
Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tako iz gradiva, kot tudi iz današnjega ekspozeja izhaja, da gre pravzaprav
za vprašanje nestabilnosti na tem področju; če pa primerjamo današnji dnevni
red, vidimo, da so te nestabilnosti tudi na drugih področjih. Obravnavali smo
jih pri vprašanju zaposlovanja v tujini, danes imamo na sporedu še zakon
o pogojih za prodajo stanovanj, in tako dalje, skratka, gre za dokaj široko
področje nestabilnosti. Po vsej verjetnosti celotnega področja nestabilnosti —
kot ga imenujemo — trenutno niti še ne zaznavamo, vendar se poraja na vseh
področjih. Zato je potrebna hitra in učinkovita konsolidacija oziroma odprava te nestabilnosti; treba je napraviti red na vseh teh področjih.
Tako v gradivu kot v ekspozeju, če sem ga prav razumel, me moti dejstvo,
da se poudarja predvsem pomen notranje samoupravne kontrole, večje discipline in morala. Naštete so nekatere čednosti, ki so nesporne, vendar dvomim,
da lahko na tem materialnem področju odigrajo odločilno vlogo. Tovariši, če
bi bilo to možno, bi lahko pričakovali takšne rešitve tudi na področju organi-
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zacije prometa, notranjih zadev in podobnih, skratka, postali bi idealna, disciplinirana družba, ki vse sama neposredno ureja in ne potrebuje nikakršne
zakonodaje! Mislim, da je to iluzija. Strinjam se s tem, da je to lahko naša
vizija; k tako učinkovito samoupravno »organizirani družbi lahko težimo,
vendar pa prav gotovo letos, v tem trenutku, še nismo na taki stopnji, da bi
lahko na tak način rešili probleme in anomalije, ki so se nakopičile. Prav
tako ne moremo upravičeno javno kritiko pomiriti s pričakovanjem, da bomo
vse te nepravilnosti odpravili, če bomo vsi bolj disciplinirani in če bomo vsi
spoštovali predpise.
Predvsem se mi zdi nemogoča in neučinkovita samokontrola, ki se predvideva znotraj delovnih organizacij. V delovni organizaciji je kolektiv s svojimi interesi, ki so zelo pogosto v nasprotju s širšimi družbenimi interesi.
Ne bom rekel, da je to povsem normalno, ne zdi pa se mi tudi povsem abnormalno. Saj je znano, slišali pa smo tudi danes, da je bilo v delovnih organizacijah storjenih na tisoče prekrškov.
Davčne službe ne smemo tretirati samo s stališča nastopanja proti posameznikom oziroma zasebnim davko-plačevalcem. Velike nepravilnosti se namreč
dogajajo tudi na področju družbenega dela, kjer družbena skupnost izgublja
velika sredstva, ker jih ne more v obliki davščin učinkovito pobirati. Take
razmere pa seveda tiste državljane in delovne organizacije, ki izpolnjujejo
predpise in pošteno ravnajo, postavlja v neenakopraven položaj nasproti tistim,
ki ravnajo nasprotno. Ker dosledno in v celoti ne uporabljamo učinkovitih
sankcij, s tem pravzaprav spodbujamo delovne organizacije in občane, da
izigravajo predpise; kajti sankcije za kršenje predpisov niso tako ostre, da bi
bile lahko učinkovite.
Nadalje želim spregovoriti še nekaj besed o tem, kako je naš zbor v zadnjih štirih, petih letih pravzaprav na vseh področjih in vsakokrat dajal podporo tako sekretariatu za finance kot izvršnemu svetu. Mi smo bili za vsako
učinkovito organizacijo. Podprli smo tudi zakonodajo takrat, ko je šlo za organizacijo davčne službe. Zdi se mi, da bo naš zbor podprl tudi v prihodnje vse
pozitivne napore v tej smeri, vendar pa je iluzorno pričakovati, da bo ta zbor
na tem področju sam lahko kaj konkretno prispeval k izboljšanju, kajti za to
so odgovorne davčne službe v občini in republiški sekretariat za finance, ki naj
bi to službo koordiniral.
Tovariši, pojavljajo se tudi problemi, o katerih bi morali spregovoriti tudi
v tej skupščini, v tem zboru. Nekatere občinske skupščine oziroma kolektivi
njihovih upravnih delavcev imajo nekakšen nepravilen odnos do davčnih
služb. Posamezne občinske skupščine namreč ne skrbijo dovolj za ustanavljanje
učinkovitih, kadrovsko močnih davčnih služb, s tem pa seveda slabijo celotno
davčno politiko svoje občine in s tem povzročajo probleme. Nekatere občinske
skupščine nasprotujejo temu, da bi se davčna služba okrepila in kadrovsko
ustrezno zasedla. Mislim, da je prav, če to povemo in damo podporo republiškemu sekretariatu za finance, ki naj bi opozarjal na take probleme.
V gradivu, ki smo ga dobili, so prikazani tudi problemi objektivnega značaja. To so splošni problemi organizacije davčne službe. Gre tudi za to, da ta
služba ni ustrezno materialno vrednotena, čeprav menim, da je od pravilnega
materialnega vrednotenja te službe v veliki meri odvisna njena učinkovitost;
da ima ta služba neustrezne metode ter je še vedno pomanjkljivo materialno
opremljena. Mislim, da bi republiški sekretariat za finance moral opozoriti
na te probleme in zdi se mi, da bi lahko v prihodnje bolj pogumno prihajal
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pred to skupščino s predlogi za reševanje materialnih vprašanj na tem področju.
Menim, da mu bo ta zbor oziroma skupščina dala vso podporo.
Še na nekaj želim opozoriti. Zdi se mi, da bo potrebna tudi bolj tesna
vertikalna povezanost med občinskimi davčnimi službami in službami republiškega sekretariata za finance, ker je problematično pričakovati uspeh od
predlaganih medobčinskih davčnih služb, čeprav ne zanikam, da bi davčne
službe v prihodnje izboljšale delovanje tudi na tak način.
Predsednik Miran
prosim!

Goslar:

Se kdo želi besedo? Magda Mihelič,

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Čeprav je bilo v zadnjem času v dnevnem tisku in v raznih časopisih dosti
napisanega o problemih, o katerih bi danes v tej točki dnevnega reda lahko
razpravljali — omenim naj le članek Alberta Paplerja v eni od zadnjih številk
revije »Avto« z naslovom »Jaz in moj avto služiva« — pa se bom omejila samo
na razpravo o gradivu, ki je bilo predloženo za današnjo sejo.
V gradivu, ki ga je pripravil republiški sekretariat za finance, je dokaj
obširno in dobro obrazložena celotna problematika v zvezi z izvajanjem davčne
politike. Iz tega gradiva in iz gradiva, ki ga je posredovalo republiško javno
tožilstvo, izhaja, da je bilo v lanskem letu na območju Slovenije izvršenih
toliko kaznivih dejanj gospodarskega kriminala, da pride že na vsakega 35. zaposlenega Slovenca eno registrirano kaznivo dejanje gospodarskega kriminala.
Verjetno pa imamo še precejšnje število takih kaznivih dejanj, ki sploh niso
registrirana.
Zaradi tako številnih negativnih pojavov v naši družbi upravičeno terjamo
energične ukrepe za odpravo sedanjega stanja in učinkovite kazenske sankcije
tako za posameznike, kakor tudi za vse tiste delovne organizacije, ki kršijo
predpise in ne spoštujejo zakonov.
Mislim, da so škodljiva dejanja, ki so navedena v tem gradivu — o njih
je govoril tudi tovariš Štrukelj — že zavzela tak obseg, da se lahko resnično
s skrbjo vprašamo, kam vse to ravnanje nadalje vodi? Dostikrat krivimo
davčno službo, vendar mislim, da davčna služba, kakršno imamo po vseh
reorganizacijah, le ne more biti kriva za vse pojave neupravičenega bogatenja,
temveč so vzroki predvsem v nespoštovanju zakonov in drugih predpisov in
v premalo učinkovitih kaznih. Vemo, da so kazni za marsikatero kaznivo
dejanje že po samem zakonu tako majhne, da naravnost stimulirajo delovno
organizacijo ali posameznika, da stori prekršek, ki bo dal neprimerno večji
dobiček, kakor pa bo kazen, ki jo bo treba plačati, če bo kršitev slučajno le
odkrita. Pri takem pojmovanju pa tudi plačilo kazni pomeni le nekoliko zmanjšan dobiček, ki bo dosežen s kršitvijo predpisa; drugih sankcij pa pogosto ni.
Negativne pojave pri izvajanju davčne politike torej poznamo. Učinkovito
je treba ukrepati za odstranitev vzrokov njihovega nastajanja in postaviti tako
davčno službo kakor tudi davčno politiko na tako mesto, ki jima gre glede
na pomen in vlogo v našem družbenem sistemu. Po vsem svetu se davčnim
službam posveča neprimerno večja pozornost kakor pri nas. Zavedati se moramo, da od dobre davčne službe ni odvisno le finančno stanje državne blagajne, temveč da je kontrola izvrševanja predpisov nujno potrebna tudi zaradi
preprečevanja neupravičene bogatitve, ki med državljani upravičeno poraja
politično nerazpoloženje.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo moral podvzeti radikalne ukrepe
za odpravo škodljivih pojavov, ki so navedeni v informaciji, pa tudi takih, ki
niso navedeni, pa zanje vemo. Moral bo sprejeti ustrezne predpise ali pa dopolniti že obstoječe.
Davčna služba je v občinah že postavljena. Organizirana je davčna inšpekcija, vendar bi bilo v izogib vplivom lokalnih dejavnikov verjetno koristno
povsod ustanoviti medobčinske inšpekcije. Tako davčne službe kot tudi davčne
inšpekcije v občinah bi morale biti bolj povezane z medobčinskimi in republiškimi službami ter bi morale bolj težiti k modernizaciji in možnosti uporabe
moderne mehanografske in druge opreme. Sistem nagrajevanja v davčnih
službah mora biti takšen, da ne bo oviral zaposlitve novih delavcev. Njihov
materialni položaj pa mora biti tak, da ne bodo smeli imeti niti ne bodo imeli
interesa niti potrebe za honorarne zaposlitve; vsaj ne na tistem področju, kjer
delajo že po službeni dolžnosti. Mislim, da davčni uslužbenec ali davčni inšpektor nikakor ne more biti honorarni računovodja ali davčni svetovalec
davčnemu zavezancu.
Posebnega pomena je šolanje kadrov, ki so zaposleni v teh službah, večje
usposabljanje kadrov za odkrivanje, pregon in sojenje storilcev družbeno
negativnih pojavov.
Posebno nujna pa je izločitev vseh intervencijskih pritiskov na te službe;
zakone moramo brez; izjeme uporabljati enako za vse državljane. Morda bi
kazalo razmisliti tudi o tem, da bi z zakonom določili kazenske sankcije zoper
tiste, ki bi z intervencijami pri navedenih organih hoteli doseči izjemni postopek ali ukinitev postopka za sebe ■ ali za koga drugega. Sodiščem moramo
vsekakor omogočiti nemoteno in samostojno delo in jih izolirati od kakršnihkoli
zunanjih vplivov ali intervencij.
Predpise o kazenskih sankcijah je treba spremeniti in predlagati take, ki
bodo z davčno utajo in za izigravanje predpisov predvideli tako visoke kazni,
— ne samo denarne — da bo zaradi kazenske prisile vzpostavljen red na
tem področju, če ga drugače ne moremo vzpostaviti. Omogočiti je treba kar
najbolj objektivno in realno odmero davkov in pospešiti postopek v reviziji
odmere oziroma kazenskega postopka. Verjetno bo treba revidirati tudi predpise v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem davka na promet proizvodov in
storitev, jih poenostaviti ter racionalizirati poslovanje na področju davčne
zakonodaje. Spremembe predpisov za ureditev razmer na področju prispevkov
in davkov naj bi bile sprejete čimprej in naj čim širše zajamejo vsa področja,
na katerih so se doslej dogajale nepravilnosti. Ukrepi, ki bodo sledili, pa ne
smejo imeti le akcijskega značaja in ne smejo biti pojmovani kot nastop proti
vsem davčnim zavezancem ali morda celo proti davčnim službam, temveč
morajo zagotoviti utrditev in stabilizacijo davčne službe. Verjetno si davčne
službe ne moremo zamisliti drugače kot kadrovsko močno službo, ki bo poslovala neodvisno od kogarkoli, bo moderno opremljena in bo poslovala na podlagi
dobro pripravljenih predpisov. Le takšna davčna služba lahko deluje uspešno.
Hvala lepa!
Predsednik Miran Gosi ar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da je ta razprava samo prva faza razprave o problematiki izvajanja davčne politike. V drugi fazi pa bi sprejeli posebne sklepe in priporočila,
in sicer na naslednji seji, ko bi o predlogu sklepov in priporočil poprej razprav-
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ljalo tudi zasedanje delegatov občin, ker je to problematika, ki je tesno povezana z delom občinskih skupščin. Zato predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, odbor republiškega zbora za finance
in proračun in odbor republiškega zbora za družbeno-politični sistem in notranjo
politiko naj na podlagi predloženega gradiva in današnje razprave skupaj
pripravijo predlog sklepov in priporočil o davčni politiki in družbeno negativnih pojavih, zlasti v zvezi z izvajanjem te politike.
2. Predlog sklepov in priporočil naj izvršni svet in odbora republiškega
zbora pripravijo takoj, da bi ga lahko predložili naslednjemu zasedanju delegatov občin, nato pa republiškemu zboru.
Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep
sprejet.
Prosim tovarišico podpredsednico, da prevzame vodstvo seje.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, ki je izdelan na podlagi sklepov
in priporočil o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji.
Predložil ga je izvršni svet. Predstavnik izvršnega sveta je tovariš Boris
Vadnjal, predstavnik sekretariata pa tovariš Boris Mikoš.
Osnutek zakona sta obravnavala odbor za finance in proračun ter zakonodajno-pravna komisija; odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. Osnutek zakona so obravnavali delegati občin na 12. zasedanju 30. 3. 1971; njihova
mnenja, stališča in predloge ste prejeli.
Pričenjam načelno razpravo o osnutku zakona. Kdo želi besedo? (Ne javi
se nihče.) Zaključujem načelno razpravo in pričenjam razpravo o posameznih
členih. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključujem podrobno obravnavo
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za
uporabo mestnega zemljišča se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in predloge, dane
k osnutku zakona ter predloži Skupščini SR Sloveniji obrazložen predlog zakona do 30. aprila 1971.
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep
sprejet.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o
urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča.
Osnutek zakona je izvršni svet izdelal na podlagi sklepov in priporočil o
ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega, gospodarstva v Socialistični
republiki Sloveniji. Predstavnik izvršnega sveta je Boris Vadnjal. Osnutek zakona sta obravnavala odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno
gospodarstvo in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala
zboru pismeni poročili.
Osnutek zakona so obravnavali tudi delegati občin; njihova mnenja, stališča in predloge ste prejeli.
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Pričenjam načelno razpravo! Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključujem načelno razpravo in pričenjam podrobno razpravo o posameznih členih.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključujem podrobno razpravo in predlagam zboru, da sprejme tale sklep:
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in
oddajanju stavbnega zemljišča se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona ter predloži Skupščini SR Slovenije obrazložen predlog zakona. Izvršni svet naj pripravi predlog do 30. aprila 1971.
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel sklep o sprejemu osnutka zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega
zemljišča.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o
pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je
predložil izvršni svet.
Osnutek zakona je izdelan na podlagi sklepa republiškega in gospodarskega zbora, sprejetega ob obravnavi osnutka izhodišč za resolucijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva v Socialistični republiki Sloveniji.
Izvršni svet je predložil tudi predlog sprememb in dopolnitev k osnutku zakona.
Predlog sprememb ste prejeli danes na klopi. Predstavnik izvršnega sveta je
Boris Vadnjal, predstavnik republiškega sekretariata za urbanizem pa tovariš
Boris Mikoš.
Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli informacijo službe družbenega knjigovodstva o izstopih vlagateljev iz stanovanjskih podjetij v zvezi s
prodajo stanovanj in pojasnilo poslovnega združenja stanovanjskih podjetij
Slovenije o dosedanji prodaji stanovanj na območju posameznih stanovanjskih
podjetij.
Osnutek zakona so obravnavali: odbor za urbanizem ter stanovanjsko in
komunalno gospodarstvo, ki je dal zboru poročilo in dodatno poročilo, katerega
ste prejeli danes na klopi, odbor za družbeno-politični sistem in notranjo
politiko ter komisija za družbeno nadzorstvo, ki sta dala zboru mnenji, zakonodajno-pravna komisija, ki je dala zboru poročilo in odbor za finance in proračun, ki je dal zboru mnenje, katerega ste prejeli danes na klopi. Osnutek
zakona so obravnavali delegati občin na 12. zasedanju 30. marca 1971. Njihova
mnenja, stališča in predloge ste prejeli.
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko ;in komunalno gospodarstvo je v
poročilu z dne 23. marca 1971 predlagal, da obravnavamo predloženi osnutek
zakona po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Pričenjam razpravo o
predlogu odbora, da predloženi zakon obravnavamo po skrajšanem postopku.
Kdo želi besedo? Tovariš Janko Česnik, predsednik zakonodajno-pravne komisije.
Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Najprej nekaj besed samo glede
skrajšanega postopka.
V zadnjem času je prišlo do predlogov, ki niso med seboj usklajeni; tako
niso med seboj usklajena stališča izvršnega sveta in odborov v skupščini, kakor
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tudi njihova stališča s stališči zakonodaj no-p ravne komisije. Skrajšani postopek
se pretežno in praviloma uporablja takrat, kadar so stališča toliko usklajena, da
se o njih lahko v krajšem postopku sprejme zakonski predpis in če praksa
oziroma obstoječa potreba tako nalaga.
Zdi se mi, da je prišlo v tem postopku — čeprav se zakon že dolgo pripravlja -— do bistvenih nesoglasij glede vprašanja, ali se lahko zakonske določbe
uporabljajo za nazaj. Naša komisija je zjutraj obravnavala predlog določbe, da
bi se zakon s svojimi strožjimi pogoji uporabljal za nazaj in je izrazila v tem
kratkem času pred sejo zbora pomislek glede take določbe v tem smislu, da
bi taka določba kršila obstoječa zakonska razmerja, obstoječe zakonske običaje
in da bi zelo porušila pravno varnost občanov, če se pogodbe, ki so sicer do
sprejema zakona bile veljavne, razglasijo za neveljavne1 in strožji pogoji,
ki jih prinaša zakon. Ker bo nastala nesoglasja v kratkem času mogoče
odpraviti, predlagam, da se ta zakon obravnava po rednem postopku, zakonski
predlog pa se pripravi do naslednje seje zbora. To utemeljujem tudi s tem,
da bodo na današnji seji verjetno dani nekateri amandmaji, ki jih bo potrebno
še pregledati in uskladiti. Poleg tega je resnično potrebno še s konzultiranjem
pravnega sveta pri izvršnem svetu proučiti vprašanje, ali lahko v tem primeru
zakonske določbe veljajo tudi za nazaj. Hvala lepa!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima poročevalec odbora za
urbanizem.
Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Republiški zbor je na svoji 66. seji 19. in 20. novembra 1968 v 7. točki svojega
dnevnega reda obravnaval informacijo o prodaji stanovanj v družbeni lastnini.
To informacijo sta za republiški zbor pripravila takratni odbor za urbanizem in
komisija za družbeno nadzorstvo. Pri tej informaciji so sodelovali predstavniki
18 občinskih skupščin, 32 organizacij za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami
in prav toliko organizacij združenega dela in vsi so takrat, v letu 1968, soglašali, da se takih prodaj več ne dopušča.
V zvezi s tem je takratni republiški zbor sprejel naslednji sklep — citiram:
»Republiški zbor sprejme sklep, naj delovna skupina za proučitev vprašanj s
področja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, ki je bila imenovana na
podlagi sklepa predsedstva Skupščine SR Slovenije o ustanovitvi delovnih
skupin za proučitev posameznih področij gospodarskega sistema, pripravi predlog skupščinskega akta o ureditvi problematike prodaje stanovanj v družbeni
lastnini v Sloveniji najkasneje do konca meseca decembra 1968.
V predlogu akta o ureditvi problematike prodaje stanovanj v družbeni
lastnini naj se upoštevajo stališča delovne skupine, pripombe odbora za urbanizem ter stanpvanjsko in komunalno gospodarstvo ter komisije za družbeno
nadzorstvo in razprave na seji.«
Mnenja sem, da odlaganja izpolnitve tega sklepa ne moremo upravičiti, saj
so že takrat občinske skupščine, stanovanjska podjetja in delovne organizacije,
posebno pa občani, pogosto zahtevali od republiške skupščine, naj določi jasne
in natančnejše kriterije o prodaji družbenih stanovanj. Ker takih kriterijev
nismo sprejeli, smo omogočili razne špekulacije in okoriščanje z družbenim
premoženjem, kar ilustrirata tudi poročili združenja stanovanjskih podjetij, ki
ga imamo v današnjem gradivu, in poročilo službe družbenega knjigovodstva
o prodaji družbenih stanovanj.
6
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Prav zaradi tega, ker takratni sklep zbora ni bil izvršen, moramo danes
prav gotovo prisluhniti zakonodajno-pravni komisiji, da z zakonom ne moremo
poseči v obdobje od 1968. leta. Zato smo imeli med današnjim zasedanjem
sejo našega odbora, ki je sklenil, da umakne prvotni predlog za skrajšani postopek. Smatramo, da pri dveinpolletni pripravljalni dobi za ta zakon odložitev še za 14 dni ne pomeni bistvene zamude. Hvala lepa!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Prosim, tovariš Crne!
Vlado Crne : Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s stališčem, ki sta
ga zavzela tovariša Cesnik in Ahlin, postavljam predsedniku zbora tole vprašanje: kdo je odgovoren, da ni bil sklep skupščine izvršen že leta 1968?
Za nas je značilno, da pripravljamo zakone šele potem, ko so se že razpasle
špekulacije ali privilegiji; to velja tudi v tem primeru. Medtem ko smo pripravljali ta zakon in o njem razpravljali v tej skupščini in v občinah, so pokupili stanovanja vsi tisti funkcionarji delovnih in drugih organizacij, ki so tomožnost imeli. Cena za ta njihova stanovanja najbrž znaša toliko kot bi moral
tisti, ki bi zdaj kupil stanovanje, plačati za zemljišče!
Hvala lepa!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Ker je bil predlog za skrajšani
postopek umaknjen, pričenjam razpravo o osnutku zakona. Kdo želi besedo?
Tovarišica Magda Mihelič, prosim!
Magda Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da kot
poročevalec odbora za finance in proračun republiškega zbora dam še ustno
poročilo k osnutku zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini.
Pojavljale so se dileme, ali je zakon potreben ali ne, vendar mislim, da
zdaj ni več dvomov o tem, da je potreben zakon, ki naj ureja prodajo družbenih stanovanj. Postalo je povsem očitno, da je ta zakon prišel v skupščinovsaj dve leti prepozno in da je nujno potreben, če hočemo preprečiti razprodajo družbenih stanovanj po izjemno ugodnih pogojih in po smešno nizkih
cenah, kakor to izhaja iz poročila službe družbenega knjigovodstva, ki je bilo
predloženo. Zakon, ki je pred nami, pa vsaj z določitvijo izklicne cene z javna
dražbo pod pogoji iz 2. člena omogoča ugotovitev realne cene stanovanja na
dan prodaje in upošteva vse okoliščine, ki vplivajo na to ceno..
Amandma odbora za finance, po katerem naj se upošteva prometna vrednost zemljišča, daje možnost, da se cena starim in dislociranim stavbam —
gozdarskim, železničarskim in podobno — določi realno in torej ni potrebe,
da bi zakon določal še izjeme, kajti vemo, da se izjeme vedno izkoriščajo.
Mislim tudi, da ne kršimo samoupravnih pravic skupščin in delovnih
organizacij, če črtamo zadnja dva odstavka 3/ člena, saj se s tem postavljajo
vse delovne organizacije, skupščine in kupci stanovanj v enakopraven položaj.
Besedilo teh dveh odstavkov bi lahko povzročilo celo nesporazume in spore pri
dajanju soglasij skupščin k merilom, ki bi jih sprejele delovne organizacije.
V osnutku tudi ni povedano, kdo naj bi dajal soglasje k merilom, ki bi jih
sprejele družbeno-politične skupnosti; morda izvršni svet? In končno, kakšen
smisel bi imel tak zakon, saj bi delovne organizacije lahko v skladu s svojimi
splošnimi akti prodajale stanovanja, tako kot doslej, brez osebnega pologa ali
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z minimalnim osebnim pologom, kar bi povzročalo nepotrebne razprave o ponovnih izjemah za nekatere in pri nekaterih delovnih organizacijah. Zadnji
odstavek 3. člena bi pomenil tudi določeno nezaupnico delovnim organizacijam,
ker bi njihove samoupravne akte morale potrjevati skupščine. Zato je najbolje,
da črtamo zadnja dva odstavka 3. člena in ne dopuščamo nobenih izjem, s tem
pa dajemo vsem državljanom enake možnosti in enake pogoje pri nakupu
stanovanj.
Tako stališče sta sprejela poleg našega odbora še odbor republiškega zbora
za družbeno-politični sistem in notranjo politiko ter komisija za družbeno nadzorstvo, enak predlog pa je bil dan tudi na zasedanju delegatov občin.
Mnoga stanovanja v družbeni lastnini so se zlasti v zadnjih dveh letih
prodajala pod pravo vrednostjo in ob izredno ugodnih pogojih za kupca ter je
prišlo v številnih primerih do dejanj, ki so povzročala splošno družbeno kritiko.
Nekatere primere navaja poročilo službe družbenega knjigovodstva, o nekaterih
pa se le govori in jih to poročilo ni zajelo. Taka prodaja stanovanj je pomenila
razvrednotenje družbenega premoženja v stanovanjih, ki so bila zgrajena tudi
s sredstvi, ki so jih v stanovanjske sklade plačevali vsi zaposleni državljani;
tudi tisti, ki že leta in leta zaman čakajo na stanovanje! Vsaka družba mora
skrbeti za stanovanja svojih članov, zlasti tistih, ki z lastnimi sredstvi ne
morejo zgraditi lastnega doma. Zato ne smemo razproda jati družbenih stanovanj pod realno vrednostjo, kajti potem nimamo sredstev za nove gradnje,
moramo pa graditi čimveč najemnih stanovanj in racionalno uporabljati tako
denarna sredstva kakor zemljišča, ki postajajo čedalje večji problem.
Delovne organizacije so pred leti izvzele svoja stanovanja iz upravljanja
stanovanjskih podjetij, češ da bodo lahko racionalneje skrbele za svoja stanovanja. Po nekaj letih pa postanejo prav ta stanovanja, nekatera stara komaj
nekaj let, nekatera pa še nova in celo pred vselitvijo, že breme za podjetja
in jih ta hitijo prodajati ter tako zmanjšujejo družbeno premoženje, kar je v
nasprotju s 15. členom ustave Socialistične republike Slovenije in z 2. členom
temeljnega zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, po katerem mora organizacija za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami
ohraniti nezmanjšano vrednost sredstev sklada stanovanjskih hiš. Prodaja stanovanj po knjižni vrednosti, brez upoštevanja prometne vrednosti stanovanja,
brez upoštevanja inflacijskega faktorja in ob plačilu prometnega davka v breme
prodajalca, s čimer se še dodatno zmanjša cena prodanega stanovanja, je torej
protiustavno in protizakonito dejanje.
Zvezni zakonodajalec je pri sprejemu prej navedenega temeljnega zakona
pričakoval, da bodo delovne organizacije prodajale stanovanja smotrno, da ne
bo oškodovano družbeno premoženje in da ne bo zmanjšana vrednost stanovanjskega fonda. Proti tem pričakovanjem pa so se prodajala tudi nova in še
nevseljiva stanovanja z znižanjem cene za eno tretjino vrednosti. Zaradi takih
in podobnih ekcesov je nujno zavarovati splošno družbeno premoženje in
uvesti revizijo že doslej sklenjenih pogodb za prodajo stanovanj. Poleg spoštovanja ustave in zakonov terja tudi javno mnenje, da se razveljavijo tiste
pogodbe, s katerimi je bila kršena ustava ali zakon oziroma je bilo oškodovano družbeno premoženje in kršene naše družbenopolitične norme ter pogoji
tega zakona. Delovne organizacije in posamezniki, ki so tako Spekulativno
prodajo omogočili in zavestno kršili zakon, bi morali za taka dejanja odgovarjati pred sodiščem!
6*
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Odbor za finance in proračun je predlagal, da se poleg revizije vseh
pogodb, sklenjenih po 1. 1. 1969, izdela tudi poimenski seznam kupcev z
navedbo prodajne cene in drugih prodajnih pogojev za čas od 1. 1. 1965, to
je od stanovanjske reforme, pa do 1. 1. 1969. Izdelavo takega seznama ne
zahtevamo zaradi iskanja grešnega kozla, temveč zato, da bi se končno ugotovilo, katere delovne organizacije so kršile zvezni zakon o prometu z zemljišči in
stavbami (Uradni list SFRJ, št. 43/65), zlasti tretji in četrti odstavek 10. člena
in določila 24. člena tega zakona — da ne bi pavšalno obsojali vseh delovnih
organizacij, ki so prodajale stanovanja. Spoštovanje zakona je osnovna dolžnost
vsakega državljana, zato naj tiste delovne organizacije, ki so prekršile zakon, za
to odgovarjajo!
Ne moremo sprejeti zakona, ki bi to materijo uredil le za naprej in bi šel
molče prek vseh nepravilnosti zavestnega izigravanja zakona ter tako izrazili
tihi pristanek, da je bilo vse, kar je bilo do sprejema tega zakona storjeno,
v redu. Zato odbor za finance in proračun vztraja pri amandmajih, ki jih je
sprejel na svoji seji 29! marca letos. Hvala lepa!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Bogdan Šnabl, prosim!
Bogdan Šnabl: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav se v svoji
volilni enoti sicer ne srečujem s problematiko, o kateri zdaj razpravljamo in
čeprav nisem nameraval o tem razpravljati, si ne morem kaj, da ne bi glasno
in jasno podprl vseh tistih, ki si prizadevajo, da bi s predloženim zakonom
zavrli in dokončno preprečili špekulativno prodajo stanovanj, ki posebno v
zadnjem času neželeno narašča in poleg tega pomeni tudi občutno razvrednotenje družbenega premoženja. Tudi ne morem mimo tega, da ne bi najostreje obsodil taka izigravanja pri prodaji družbenih stanovanj kot so nerealne
ocenitve vrednosti stanovanj, izjeme, različni pogoji za nakup in druge špekulacije, kakor tudi dejstva, da si zasebno lastnino iz družbene lastnine pridobivajo predvsem nekateri sloji prebivalstva, s čimer se posebno tam, kjer se to
dogaja, zaostruje tudi politična situacija. Nemogoče in nedopustno se mi zdi
tudi to, da se ljudem z visokim standardom in z visokimi dohodki omogočajo
take ugodnosti in razne olajšave, medtem ko se malemu človeku, delavcu ali
kmetu in ljudem, ki žive v veliko težjih razmerah, tako rekoč iz rok v usta,
takih ugodnosti ne daje, pa čeprav bi za to bile ali pa že obstojajo zakonite
in dejanske možnosti! Poznam mnogo primerov, ko je za take ljudi, kadar je
šlo za stanovanjske kredite ali za drugo pomoč oziroma ugodnosti, takih pogojev in možnosti skoraj vedno zmanjkalo ali pa nikakor niso mogli priti na
vrsto.
Da ne bom po nepotrebnem zavlačeval in ker je o tej problematiki v predloženem gradivu že skoraj vse napisano, izjavljam, da v celoti podpiram
mnenja in predloge odbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko
k predloženemu osnutku. Se posebno in v celoti pa se strinjam s predlogi odbora za finance in proračun, ki je v svojih stališčih še najbolj kategoričen, kar
je tudi najbolj sprejemljivo za oblikovanje zakona, da bo v izvajanju lahko
učinkovit in sprejemljiv tudi za vso tisto večino naših državljanov, ki hočejo,
da se taka vprašanja rešujejo pravično in pod enakimi pogoji za vse. Hvala!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovarišice in tovariši poslanci, opravičujem se, ker nisem že prej dala besede predstavniku izvršnega sveta Borisu
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Mikošu, ki bi rad dal uvodno besedo k predlaganemu osnutku zakona. Opravičujem se in prosim tovariša Mikoša za uvodno besedo.
Boris Mikoš: V okviru pooblastil, ki jih danes ima republika na področju zemljiške politike in na področju prometa z nepremičninami, smo pripravili štiri zakone. Trije od teh zakonov so bili danes že obravnavani, sedaj pa razpravljamo o zadnjem med njimi. S tem zakonskim osnutkom urejamo nekatera
vprašanja prometa s stanovanjskimi hišami in stanovanji, ki doslej niso bila
zadovoljivo urejena, zaradi česar je prišlo do družbene škode in nerazpoloženja
državljanov. Promet s stavbami in stanovanji poteka sedaj po predpisih in
navodilih, ki več ne ustrezajo. Z vedno večjo kupno močjo prebivalstva in z
visoko stopnjo inflacije raste interes prebivalstva za nakup dolgoročnih dobrin,
med katerimi je stanovanje najpomembnejša. Nizke najemnine, sistem točkovnega določanja osnove za najemnine, vedno manjše možnosti delovnih organizacij, da vlagajo dodatna sredstva v sklad skupne porabe ter izredno velika
zaščita stanovalcev bistveno zmanjšujejo možnosti in interes delovnih organizacij, da vlagajo svoja sredstva v nakup novega najemnega stanovanjskega
fonda kljub temu, da je v delovnih organizacijah stanovanjsko vprašanje zelo
zaostreno in je bistveni sestavni del vsake kadrovske politike. To so tudi glavni
razlogi, zaradi katerih danes raste število delovnih organizacij, ki razširjajo
prodajo družbenega najemnega stanovanjskega fonda. Kakor povsod drugod,
se je tudi pri prodaji družbenih stanovanj pokazalo, da so znotraj samoupravnih
struktur tudi take formacije, ki ne sklepajo in ne odločajo v interesu družbe,
ampak v svojem lastnem ozkem interesu.
Ko je leta 1965 zvezna skupščina sprejela resolucijo o nadaljnjem razvoju
stanovanjskega gospodarstva, je bila usmeritev na uvajanje širših ekonomskih
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu jasna. Predvideno je bilo stalno prilagajanje stanarin realnim osebnim dohodkom prebivalstva in uvedba diferencirane družbene pomoči, ustanovljena so bila stanovanjska podjetja in tako
dalje. Vendar smo ta program do danes le delno uresničili in sedaj ponovno
razpravljamo o tem, kako naj ga sploh uresničimo. Gospodarjenje s stanovanjskim družbenim fondom je v preteklih letih pokazalo1, da potrebuje več
sredstev kot jih ima. Stanarine so blokirane. Položaj v stanovanjskem gospodarstvu se močno zaostruje in težave v njem so resne. Reprodukcijska moč
družbenega najemnega fonda je močno padla in danes že lahko govorimo
o tem, da je minimalna.
Anuitete, ki jih za stanovanjska posojila vračajo delovne organizacije, so za
novogradnje že bistveno večje od dohodka, ki ga delovne organizacije pridobivajo iz stanarin. Tako so delovne organizacije večkrat prisiljene, da prodajo tisti
del stanovanjskega, fonda, za katerega so vzdrževalni stroški nesorazmerno
visoki — česar ne urejamo — ali da prodajo tudi del dobrega stanovanjskega
fonda zato, da pridobijo vsaj nekaj novih sredstev za nakup stanovanj. Ker
moramo računati s tem, da bodo glede na dane pogoje, ki jih objektivno ne
moremo naglo urediti niti spremeniti, delovne organizacije tudi v bodoče
uveljavljale svojo suvereno pravico, da tako kot druga družbena sredstva
prodajajo tudi svoja stanovanja, je treba z zakonom predpisati nekatere
pogoje in merila, pod katerimi bo promet s stanovanjskimi hišami in stanovanji
v bodoče potekal. Ne gre torej za prekinitev prometa, ampak za ureditev pogojev za ta promet.
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Predloženi zakonski osnutek se odlikuje po naslednjih bistvenih prvinah:
prodaja sme in mora biti samo javna in možnosti občanov naj bodo izenačene;
vrednost stanovanja se mora določiti po enotno predpisani in obvezni metodi;
osnove za izračun elementov cene v bodoče določa skupščina.
Z zakonom se določajo obvezni minimalni pogoji, pod katerimi je prodaja
sploh možna, med temi pa je temeljni pogoj določanje vrednosti stanovanja
ob prodaji. Ponovno uvajamo družbeno evidenco in nadzor nad celotnim prometom. s stanovanjskimi hišami in stanovanji z obveznostjo prijave javnemu
pravobranilstvu. Predpisujemo obveznost prijave vseh že prej sklenjenih pogodb, da omogočimo javnemu pravobranilstvu intervencijo po sedaj veljavnih
zakonih v vseh tistih primerih, ko je taka intervencija upravičena in potrebna,
pa še ni bila izvršena.
Osnovna vrednost predloženega zakona je nedvomno v določbi, da je
treba določiti prodajno vrednost stanovanja ali hiše na dan prodaje. Hudo
zaostritev prodajne cene pomeni tudi zahteva, da se med elementi oblikovanja
izklicne cene upošteva prometna vrednost zemljišča in ne le odškodnina zanj.
Tiste prodaje, ki so doslej požele največ upravičene javne kritike, so potekale
v glavnem na osnovi cene, dobljene z revalorizacijo vrednosti stanovanj
leta 1964.
Ugotoviti moramo, da smo z zakonom o prometu z zemljišči in stavbami
ter s temeljnim zakonom o javnem pravobranilstvu odpravili obveznost kupcev
oziroma prodajalcev stanovanjskih hiš in stanovanj, da morajo kupoprodajno
pogodbo predložiti v pregled javnemu pravobranilcu; tako je z zakonom prenehal pred leti organiziran družbeni nadzor nad tem prometom. S tem zakonom
ga ponovno uvajamo.
Z zveznim zakonom o prometu z zemljišči in stavbami ni bila določena
osnova za določitev vrednosti stanovanj. Zato se je v praksi uporabljala kot
prodajna vrednost zelo pogosto vrednost, ki je bila določena z revalorizacijo
stanovanjskih prostorov decembra 1964. leta. Zaradi gospodarskih gibanj v
zadnjih letih je takšna osnova dejansko postala nerealna. Vendar kljub femu
nova revalorizacija stanovanj doslej ni bila opravljena. Prav zato tečejo intenzivne priprave, da se ta revalorizacija čimprej opravi. Predlogi potrebnih
ukrepov bodo v kratkem predloženi skupščini in izvršnemu svetu. Zaradi nepravilnosti, ki so botrovale prometu s stanovanji v zadnjem času, pa se pojavljajo zahteve, ki so po svoji vsebini in pomenu takega značaja, da bi njihova
uveljavitev povsem zavrla normalen promet s stanovanji oziroma hišami. To
pa je najbrž nerealno in v nasprotju s pravicami, ki jih imajo samoupravljalci. V prometu je treba onemogočiti nerealno ceno in nerealne pogoje, ne
pa promet sam.
Da bi v čim večji možni meri zavarovali družbeni interes, v tem zakonu
ne dovoljujemo nobenih izjem razen ene same. Višino osebnega pologa, ki ga
kupec mora plačati ob nakupu, lahko delovna organizacija ali družbeno-politična
skupnost izjemoma zniža, vendar samo iz razlogov gospodarjenja in če je to
uredila s samoupravnim aktom. Toda k temu aktu mora dati občinska skupščina svoje soglasje. V tem primeru zahtevamo celo več kakor zahtevamo na
primer za statute delovnih organizacij, h katerim občinske skupščine dajejo
le pripombe.
To je v celotnem zakonu tudi edina možnost, ko lahko delovna organizacija
izrazi svoj gospodarski interes za prodajo, kajti vse ostalo ji zakon predpisuje
trdo in neizprosno. Pri prodaji vseh drugih osnovnih sredstev delovne orga-
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nizacije smo liberalnejši in to ne glede na inflacijske vplive. Takšna diskrecijska pravica občinske skupščine je tudi sicer povsem v skladu z bodočo
funkcijo občinske skupščine na področju stanovanjskega gospodarstva in je
bila potrjena v splošni javni razpravi preteklo jesen.
Problematiko prodaje stanovanj v družbeni lastnini obravnavamo že dolgo
-časa. Proučevala jo je posebna delovna skupina, ki sta jo imenovala v maju
1968. leta komisija za družbeno nadzorstvo in odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. Skupina je o tej problematiki izdelala informacijo. To informacijo sta
obravnavala ustanovitelja te skupine 1968. leta, zatem pa še republiški zbor
20. novembra 1968. leta. Republiški zbor je naložil delovni skupini za proučitev
vprašanj s področja stanovanjskega ter komunalnega gospodarstva naše republike, naj izdela stališča o prodaji stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni
lastnini. Ta stališča naj bi Skupščina- SR Slovenije v primerni obliki posredovala
vsem občinskim skupščinam, stanovanjskim podjetjem, delovnim ter družbenopolitičnim organizacijam. Sklep pa ni bil izvršen zato, ker je omenjena delovna
skupina po naročilu skupščine začela proučevati celotno problematiko stanovanjskega gospodarstva, pri kateri je prodaja družbenih stanovanj le njen
del, in ker se je izkazalo, da je treba sprejeti normativni akt in ne le stališča
o prodaji.
Delovna skupina je po zaključku razprav pripravila izhodišča za resolucijo
o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. O njih smo razpravljali v
republiškem zboru na 14. seji 29. maja leta 1970 in v gospodarskem zboru
9. junija 1970. Na tej podlagi je pripravljen osnutek resolucije.
V zakonu, ki ga predlagamo, se uveljavljajo trije aspekti: pravni, ekonomski in družbeno-politični.
Pravni aspekt je bil izredno pomemben za pravočasno pripravo tega
zakona. Dolgo je bilo odprto vprašanje, ali lahko republika izda svoj zakon, ko
že zvezni zakon ureja promet z zemljišči in stavbami. Pravni svet je potrdil
možnost izdaje takega zakona na republiški ravni preteklo jesen.
Politično se je zakon pripravljal hkrati s kompleksno analizo stanovanjskega
gospodarstva ter pripravo izhodišč za resolucijo za nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva.
Ekonomski aspekt izhaja iz blokirane stanarine in nenormalnega stanja
na področju stanovanjskega gospodarstva ter iz očitne potrebe, da se del dohodka od obstoječih stanovanj prelije v stanovanjsko reprodukcijo, obenem
pa se razbremenijo skladi za investicijsko vzdrževanje v stanovanjskem gospodarstvu.
Vsi štirje zakoni, o katerih razpravljamo danes, predstavljajo v določenem
smislu intervencijo, in sicer do časa, ko bomo na podlagi širših pooblastil
lahko odprta vprašanja urejali bolj kompleksno. Ta zahteva je bila v dosedanjih
razpravah o vseh treh zakonih odločno izražena, vendar je v sedanjih pogojih
nismo mogli uveljaviti.
Se posebej je treba na zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj gledati kot na zakon, s katerim želimo urediti promet, ne pa
ustvarjati pogoje za preplah, za pravno negotovost in ves do sedaj opravljeni
promet na tem področju ožigosati kot družbeno škodljiv in nevaren, ker je res,
da je velik del tega prometa vendarle potekal v okviru za enkrat še veljavnih
zakonov. Glede izigravanja zakonov pa osnutek zakona predvideva ukrep,
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ki bo omogočil, da se takšni primeri smotrno preganjajo. Zato prosim, tovariši
poslanci, da predloženi zakonski osnutek sprejmete.
Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo razpravo. Kdo želi besedo?
Ela Ulrih-Atena, prosim!
ElaUlrih : Spoštovani predsednik, tovarišice poslanke in poslanci! Ta zakon razumem predvsem v tem smislu, da je njegov resnični namen ta, da povečujemo stanovanjski fond tudi tako, da se prodajajo tista stanovanja, ki so
za družbeno vzdrževanje resnično že — ne samo teoretično, ampak tudi praktično — amortizirana in postajajo negativna postavka za družbeno gospodarjenje, zaradi česar bi tudi propadala in bi jih bilo treba v najkrajšem času
odpisati. Ce pa jih prodamo, lahko računamo z osebno iniciativo las.tnikov,
ki bodo z nenehnimi vlaganji in svojim delom taka stanovanja ohranjali in
s tem tudi zadovoljevali svoje stanovanjske potrebe.
Ker tako razumem, in je v določenem smislu taka tudi obrazložitev predlagatelja, se mi zdi čudno, da je v 1. členu namen opredeljen pravzaprav drugače ali vsaj pomanjkljivo.
1. člen namreč pravi takole: »Da se zagotovi enakopraven položaj občanov*
pri nakupu stanovanjskih hiš...«. Torej je namen tega zakona zreduciran
samo na to, da posameznikom več ne omogočamo', da po Spekulativni, nepošteni
poti nekateri lahko pridobijo stanovanje, drugi pa ne, temveč se vsi izenačijo;
morda bodo vsi špekulirali, ali pa bomo preprečili, da bi kdorkoli špekuliral.
V obrazložitvi osnutka zakona je na 2. strani navedeno-: »V tem ko
zagovarja prost promet s starimi stanovanji in samoupravne pravice delovnih
in drugih organizacij pri samostojnem odločanju o prometu z nepremičninami,
ima zakonski osnutek namen, da zagotovi nezmanjšano vrednost družbenega
stanovanjskega sklada in šele kot drugo enakopraven položaj občanov pri nakupu. Analogno s to utemeljitvijo predlagam, da se prvi člen zakona dopolni
tako, da se začetek glasi: »Da se zagotovi nezmanjšana vrednost družbenega
stanovanjskega sklada...«, nato pa sledi dosedanje besedilo 1. člena: »enakopraven položaj pri nakupu ...«
Mislim, da nisem povedala nič novega in skoraj bi rekla, da je tej napaki
botroval tiskarski škrat; sicer bi morala ta utemeljitev, ki je vsebovana v
vseh obrazložitvah, priti ustrezno formulirana tudi v samo besedilo zakona.
Ce je kaj več kot tiskarski škrat, želim povedati svoje mnenje, da izvajamo
člene zakona ne obrazložitve in bi se prej sprijaznila s tem, da je v samem
besedilu zakona nekaj, česar ni v obrazložitvi, kakor pa obratno.
Ko sem že tu, moram izreči še popolno podporo stališčem in predlogom,
ki jih dajeta odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko ter komisija
za družbeno nadzorstvo. Prav tako podpiram amandma odbora za urbanizem
ter stanovanjsko in komunalno izgradnjo k 3. členu ter predlagam, da se
razširi. Po tem amandmaju namreč delovna organizacija ali družbeno-politična
skupnost ne more prodati stanovanja, dokler je obremenjena z bančnimi krediti;
šele ko plača kredite, lahko postane njegovo stanovanje predmet prodaje. Mislim, da je to določilo treba razširiti tudi na vse kupce družbenih stanovanj,
ki bi po tem zakonu kupili stanovanja ali stanovanjske hiše. Ce kupijo stanovanje pod pogoji, ki so določeni v 3. členu, namreč z ugodnimi krediti, nizkimi
obrestmi, dolgimi odplačilnimi roki in podobno, naj velja tudi zanje, da ga
ne morejo prej odtujiti oziroma prodati dalje, dokler niso pokrili svojih ob-
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veznosti do kogarkoli, do prodajalca tega stanovanja oziroma hiše ali pa
do banke.
Mislim, da je sicer tudi tu treba upoštevati, da že sama inflacija deluje
ugodno in daje vse možnosti, da se s tako pridobljenimi stanovanji lahko špekulira, ko se za kredit dobi gotovino in se lahko z gotovino spet nastopa na trgu
in končno tudi na ta način dodatno povzroča inflacijo. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Martin Košir, prosim!
Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zakon, ki nam je predložen, ne ureja sistemsko problemov stanovanjskega gospodarstva, ampak je več ali manj intervencijski zakon. To pomeni, da želimo
s tem zakonom preprečiti nadaljnje družbeno škodljive negativne pojave ob
razprodaji družbenega stanovanjskega fonda. Ko smo o tem zakonu razpravljali tudi v našem odboru, smo bili mnenja, da gre za intervencijo družbe na
področju preprečevanja družbeno škodljivih pojavov. Smatrali smo, da bi
bilo bolj logično, če bi sprejeli sistemske ukrepe za urejanje stanovanjskega
gospodarstva, v katere bi vgradili tudi vse tiste varnostne ukrepe, ki bi lahko
preprečevali vse morebitne družbeno škodljive pojave na področju stanovanjskega gospodarstva in razpolaganja z družbenimi stanovanji. Seveda pa smo
se morali sprijazniti z dejstvom, da imamo opraviti z intervencijskim zakonom.
Naš odbor ni naklonjen razprodaji družbenega stanovanjskega fonda, posebno še zato, ker vemo, kako je naša družba do tega stanovanjskega fonda
prišla. Predvsem moramo upoštevati, da je sredstva za ustvarjanje tega stanovanjskega fonda morala družba nasilno, če tako rečem, odvzemati iz osebnega
dohodka vsakega našega zaposlenega človeka, da je na ta način lahko sistematično in odločno začela reševati stanovanjske probleme. Mislim, da se naša
družba lahko pohvali, da je tu dosegla zares zavidljive rezultate, čeprav še ni
v celoti rešila stanovanjskega problema. Zaradi tega smo menili, da bi bila
vsaka razprodaja tega stanovanjskega fonda neopravičljiva in politično nesprejemljiva. Ce bi sploh dovolili prodajo družbenih stanovanj, bi morali biti
to res le izjemni primeri. V poštev bi prišla le tista stanovanja, ki jih ekonomsko in tudi sicer ni mogoče vključevati v normalne odnose na področju stanovanjskega gospodarstva; to bi veljalo morebiti za nekatere dislocirane ali
neinteresantne posamezne stanovanjske hiše. Nasprotujemo pa razprodaji stanovanj v organizirani stanovanjski gradnji in v stanovanjskih soseskah.
Kakorkoli že poskušamo razlagati možnosti za prodajo družbenih stanovanj, sem prepričan, da čim tako možnost dopustimo, lahko pride do razprodaje vseh družbenih stanovanj, čeprav te nevarnosti trenutno objektivno
sicer ni. V bistvu pa lahko do tega pride. Vsaka delovna organizacija pod
določenimi pogoji lahko sprejme svoje samoupravne akte, ki jih občinska
skupščina kakorkoli potrdi in jutri se lahko na široko pojavijo razglasi o razprodaji stanovanjskega fonda.
Kaj bi to pravzaprav pomenilo? Mislim, da bi se sajnoupravni odnosi
na področju stanovanjskega gospodarstva močno zapletli, ponekod pa celo
izginili. Prihajalo bi najbrž tudi do čudnih odnosov — kar se je že doslej tudi
dogajalo — da bi, na primer, v nekem stanovanjskem bloku polovica ali več
stanovanj postala privatna lastnina, druga pa bi bila v družbeni lastnini, nakar
bi se pojavilo vprašanje, kako usklajevati njihove medsebojne odnose. To se
v praksi že sedaj dogaja.
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Nadalje se mi zdi nerazumljivo, da gremo, razproda jati stanovanjski fond,
če smo pred leti sprejeli revolucionarne ukrepe in nacionalizirali stanovanja
ljudem, ki so imeli več kot dve veliki ali več kot tri majhna stanovanja. Mislim, da smo 1958. leta vse to nacionalizirali. Ce se sedaj sklicujemo na star
stanovanjski fond, mislim, da gre za ta stara stanovanja, ki smo jih pridobili
z nacionalizacijo. Poleg tega pa imamo v Jugoslaviji in v Sloveniji nov stanovanjski fond, ki je pretežno začel rasti po letu 1956, ko se je začelo stanovanjsko vprašanje bolj sistematično reševati.
Vsakemu, ki o teh vprašanjih razmišlja, je jasno, da gre pri prodaji družbenih stanovanj za razvrednotenje družbene stanovanjske lastnine v korist
zasebne lastnine. Jaz seveda tega ne podpiram.
Ko razpravljamo o tem zakonu, bi se najbrž morali vprašati, kako povečati stanovanjski fond in rešiti probleme stanovanj naših občanov z določenimi
novimi mehanizmi, zlasti ker smo že razpravljali o nekaterih problemih novega
sistema stanarin. Problem je pravzaprav najemnina. Prav nič ne dvomim,
da ne bi bilo interesa za: nakup stanovanj, ker vem, kako posamezniki računajo
z nakupom družbenega stanovanja ob sedanjih pogojih ter nato z njegovo prodajo in koristjo, ki jo tak posel lahko prinese. Ljudje tudi vedo, da bodo uvedene ekonomske najemnine in jim bolj ustreza pod ugodnimi pogoji kupiti stanovanje kot pa kasneje plačevati ekonomsko najemnino, ob kateri bi lahko
akumulirali sredstva za graditev novih stanovanj. Zaradi tega smo bili v
odboru vsi mnenja, da je treba zaostriti pogoje za prodajo stanovanj, vendar
pa bi bila prodaja lahko samo izjema, ne pa pravilo.
Naš odbor je tudi odločno proti vsem izjemam, ki jih vsebuje zakonski
osnutek. Moram reči, da se poskuša na vse mogoče načine utemeljiti te izjeme.
Slišal sem za nekatere take izjeme: za borce NOV, potem za nekatere opuščene
železničarske hiše, za opuščene lovske ali diruge objekte; na ta način naj bi omogočili prizadetim delavcem, da bi kupili ta stanovanja oziroma hiše. Zelo bi bil
vesel, če bi jih res kupili delavci, ampak iz prakse lahko sklepamo, da precejšen
del takih objektov, ki so na zelo izpostavljenih lokacijah, ne bodo kupili tisti
delavci, ki so neposredno zainteresirani za rešitev svojega stanovanjskega
problema. Zaradi tega je treba zadnja dva odstavka v tretjem čl<gnu brezpogojno črtati.
Ne more biti izjem glede lastnega pologa. Lahko je kupiti stanovanje, če
dobim za vse družbena sredstva! 25'°/o sicer moram privarčevati, vendar pa se
75 o/o prelevi v kredit.
Normalno bi bilo, da delovne organizacije in občine, ki razpolagajo s stanovanji, pred kakršnokoli prodajo najprej poravnajo vse obveznosti do bivših
stanovanjskih skladov. Pa tudi to še ne pomeni, da s tem pridobijo popolno
svobodo za razprodajo stanovanj, kajti kljub vsemu vendarle najbrž velja, da
moramo čuvati pridobitve te družbe. Kot prejšnji predsednik ene od občin
v Sloveniji sem imel precej stikov z občinami nekaterih drugih mest v Jugoslaviji, v katerih precej skrbijo za graditev stanovanj, vendar moram reči,
da v teh mestih niso niti pomislili na to, da bi lahko razprodajah ta stanovanja, ker smatrajo, da je to velika pridobitev v boju za reševanje socialnopolitičnih problemov na njihovem območju. Mi pa te probleme zaostrujemo!
Tudi nisem prepričan, da ne bo kdo kupil naseljeno stanovanje in bo moral
dotedanji najemnik po sodni poti iz tega stanovanja, čeprav je po predpisih
določeno, da mora dobiti enakovredno stanovanje. Vendar to enakovredno
stanovanje nikdar ni kupil privatnik, ampak ga je vedno morala zagotoviti
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družba. To vem iz lastnih izkušenj, kot tudi to, da so najemniki v takih stanovanjih hudo šikanirani od lastnikov. Tako lahko jutri postane stanovanje pridobitno sredstvo, sredstvo za izkoriščanje. Kar poglejmo, kje študentje ali
drugi občani stanujejo v zasebnih hišah in pod kakšnimi pogoji lahko dobijo
stanovanje!
Ker je to intervencijski zakon, s katerim želimo preprečiti družbeno negativne pojave, je bilo v našem odboru veliko razprave o tem, kako uveljaviti
intervencijo za nazaj, čeprav marsikateri pravnik pravi, da to ni mogoče zaradi
pravne varnosti. Reči moram, da smo tu dobili zelo lep izgovor. Če je zaradi
pomanjkljivosti v predpisih lahko prišlo do različnih kršitev in izigravanj
naše zakonodaje in naših pozitivnih namenov, je ta družba dolžna, posebej
še ta zbor, da te pomanjkljivosti popravi. Zato mislim, da bi bila popolnoma
upravičena revizija pogodb o prodaji stanovanj od leta 1965, ko smo uvedli
nov stanovanjski režim. Pri tem bodo lahko nastopile težave; vendar se tistemu,
ki je ravnal pošteno, revizije ni treba prav nič bati. Tisti pa, -ki je nepošteno
prišel do družbenega premoženja, pa se lahko boji, da mu bo ta družba stopila
na prste!
Reči moram, da v celoti podpiram tudi stališča odbora za finance in
proračun. Če v zakonskem predlogu ne bodo upoštevani predlogi našega odbora
in odbora za finance in proračun, ne bom glasoval za zakon, ker ne maram
nositi nobene politične odgovornosti za odločitev, ki ima lahko zelo težke posledice! Hvala lepa!
Predsednik Miran G o sla.r: Tone Remc, prosim!
Tone Remc: Tovarišice in tovariši poslanci! Najodločneje se je treba
upreti poskusom in mišljenjem, da je perspektiva stanovanjskega gospodarstva
v postopnem odpravljanju družbenega stanovanjskega forida, do česar prihaja
postopno skozi na pol priprta stranska vrata. Ne trdim, da ima predloženi
intervencijski zakon, ki ni sistemski, tak namen. Vendar pa opozarjam, da daje
to možnost, če tudi v ta parcialni zakon, ki ima značaj intervencije, ne. vgradimo učinkovitih obrambnih mehanizmov.
Mislim, da je tudi razprava v mesecu maju o izhodiščih za resolucijo o
stanovanjski politiki večinsko dokazala, da bo potrebno ne omejevati, ampak
razširjati družbeni stanovanjski fond, posebej fond najemnih stanovanj. Zavzemam se torej za to, da predlagatelj v tretji fazi te obrambne mehanizme
zelo čvrsto vgradi v zakonski predlog. Moram pa reči, da se bojim, da bo tudi
zaradi tega, ker namesto zakonskega predloga obravnavamo šele osnutek —
pa čeprav sklepanje o zakonu odlagamo samo za 14 dni — prišlo v tem času
do prodaje nekaterih družbenih stanovanj. To niti ne bi bil prvi tak primer,
kajti z našimi dokaj javnimi razpravami o takšni ali drugačni devalvaciji, o
spremembah cen ali carin, o spremembah v davčni politiki in o podobnih
vprašanjih, smo večkrat spodbujali tiste špekulacije in negativne pojave, ki
smo jih kasneje z določenim ukrepom, zakonom ali drugim predpisom morali
odpravljati.
Bojim se, da se bo to zgodilo — kljub temu, da je rok kratek — tudi
sedaj, ker ne gre za neobveščeno populacijo in za neorganizirane subjekte,
ampak nasprotno. Zato predlagam, da pooblastimo izvršni svet oziroma mu
naložimo nalogo, da ustreznim državnim organom — posebej mislim na inšpekcijske službe — naroči, da v tem času temeljito spremljajo dogajanje na
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tem področju, pogoje, pod katerimi se sklepajo pogodbe o prodaji stanovanj in
da v primeru, ko ugotovijo nezakonito oziroma družbeno negativno dejanje,
tudi odločno ukrepajo na podlagi obstoječih predpisov.
Končno se pridružujem stališčem, da se v 3. členu črtata zadnja dva odstavka o izjemnih primerih; ne samo zaradi tega, ker morda prinašata nejasnosti v zakonsko besedilo, ampak predvsem zaradi tega, ker v praksi
omogočata samovoljo in subjektivizem, ter nepopolno izvajanje že tako nepopolnega delnega zakona. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Zdravko Dolinšek ima besedo!
Zdravko Dolinšek: Sicer odločno podpiram zakon, vendar me pravzaprav skrbi to, da se v naši družbi vedno, kadar je treba urediti kakšne stvari
za nazaj, sklicujemo na tako imenovano pravno varnost. Za mene ni problematično, če je nekdo stanovanje kupil in v njem stanuje, vendar pa se je
dogajalo, da so v prejšnjih letih mnogi ta stanovanja kupili po zelo nizkih
cenah in jih potem prodah naprej. Tako so si ustvarili dohodek in za žulje
družbe zgradili vile ali vikende ali kako drugače ustvarili osebni standard.
Mislim, da tako ravnanje pomeni kriminalna dejanja, čeprav jih ne smemo
tako imenovati; lahko jih imenujemo samo nepoštena dejanja, kajti kriminal
lahko preganjamo za nazaj. Ce bi tudi sicer uporabljali taka merila za kriminalna dejanja, bi knjigovodjo, ki si prilašča družbeni denar od leta 1965,
odkrili pa smo ga šele leta 1971, lahko kaznovali le za dejanja iz leta 1971.
Po mojem mnenju je kriminal, če si je nekdo pridobil družbena sredstva
in s temi družbenimi sredstvi tudi osebni standard.
Absolutno sem za sprejem predloženega zakona, vendar pa imam v zvezi
s 3. členom, ki dopušča nekaj izjem, določene pripombe. Nisem za širok krog
izjem, vendar pa so nekatere izjeme utemeljene in bom to pokazal s praktičnim primerom.
Nekatera podjetja v Mariboru imajo stanovanja, v katerih stanujejo delavci, ki niso več v njih zaposleni. Stanovanja so stara, vredna so morda 10
ah 15 milijonov starih dinarjev. V teh stanovanjh stanujejo delavci že več kot
10 let. Ta stanovanja bi želela podjetja prodati, ker nosilci stanovanjske pravice
niso več njihovi delavci. Osebni polog za nakup stanovanja v višini 25 °/o bi od
stanovanja v vrednosti 15 milijonov starih dinarjev znašal skoraj 4 milijone.
Sedanji najemnik stanovanja teh 4 milijonov najbrž ne bo pripravljen položiti,
ker že stanuje v tem stanovanju več kot 10 let in ga iz tega stanovanja nihče
ne more vreči ven. V takih primerih bodo dejansko nastali problemi in
mislim, da bi moral zakon zanje res dopuščati izjeme. Nisem pa za to, da se
izjeme posplošijo.
Predsednik Miran Goslar : Gregor Klančnik ima besedo!
Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Mislim,
da te stanovanjske probleme rešujemo od mitinga do mitinga. Enkrat podpiramo
privatno gradnjo, drugič pa jo začnemo zavirati in mislimo, da je družbena
gradnja edini način pridobivanja povečanega stanovanjskega fonda. Spomnim
se časa, zdi se mi, da je bilo to 1948. leta, ko so bili za gradnjo zasebnih stanovanj dani krediti, od katerih se je zahtevalo vračilo le v višini 20°/», 80 v/o pa je
bilo danih brez vračila. Vsi tisti, ki so takrat na ta način popolnoma regularno
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dobivali ta družbena sredstva, so praktično skoraj zastonj dobili stanovanja.
Spomnim se tudi časov, ko je bilo rečeno, da komunist sploh ne sme imeti zasebnega stanovanja in so zelo pazili zlasti na funkcionarje, da ne bi kdo
začel graditi hiše. Nato smo spet prišli v obdobje, ko je bil posameznik že v
nekoliko neprijetnem položaju, če sam ni gradil hiše in ni bil imeniten državljan. Danes spet stojimo pred vprašanjem, ali naj v prihodnje še gradimo
zasebne hiše in stanovanja, ali pa se usmerimo izključno k družbeni gradnji.
Praksa nas je, vsaj v železarni Ravne, kjer sem približno četrtino stoletja
delal in doživljal ves razvoj na področju gradnje stanovanj, privedla do tega,
da smo poleg naložb v družbena stanovanja morali iskati tudi nove vire za
stanovanjsko izgradnjo. Tako smo se, na primer, domislili, da je treba za pridobitev stanovanjske pravice plačati najemnino za tri leta naprej. To je bil
en vir za pridobivanje novih sredstev. Izmislili smo si tudi notranje posojilo
kot nov vir sredstev za gradnjo stanovanj. Eden od virov je bila tudi prodaja
že dograjenih in vseljenih stanovanj. Za take prodaje smo dali splošni razpis,
javen in dostopen za vse, vendar se je javilo le malo interesentov. Javili so se
samo tisti, ki so bili v vrstni hiši. Interesenti bi bili tudi za individualne
hiše, vendar jih nismo imeli. Nihče se ni javil, da bi kupil stanovanje v bloku;
zato ni treba misliti, da je bilo veliko poželenje za pridobivanje tako imenovane
privatne lastnine.
Trdim, da je poglavitni problem v tej zvezi velika inflacija. Takrat, ko
smo stanovanja prodajali, nismo računali s tako hitrim razvrednotenjem denarja in s tem, da bi posamezniki z nakupom stanovanja pridobili premoženje,
ki bi lahko postalo predmet špekulacije. Pri nas je bilo povsem jasno, da je
železarna zgradila tista stanovanja in jih je prodala svojim delavcem, svojim
inženirjem, zaradi tega, da ostanejo tam in da ne gredo kam drugam. Tak
kupec sploh ne more s kupljeno hišo špekulirati, ampak jo uporablja izključno
samo za svojo družino; za tovarno pa je to zelo ugodno-, ker je s tem vrgel tu
svoje sidro, se naselil za stalno in bo redno dalje delal. Zato mislim, da ne
bi bilo primerno niti za nazaj preganjati tako urejeno prodajo stanovanj. Iskati
bi morali le možnost, da zavremo naglo rast inflacije. Dokler tega ne bomo
dosegli, se bomo kar naprej srečevali s temi problemi.
Ce govorimo o predpravicah, lahko rečem, da ima predpravico in privilegij
vsak, ki ima stanovanjsko pravico. Praksa je pokazala, da nihče ni kupoval
stanovanja, nad katerim je nekdo drug imel stanovanjsko' pravico.
Odločili smo se tudi za strnjeno izgradnjo sto vrstnih hiš do podaljšane
tretje faze. Te hiše smo nato prodali delavcem in inženirjem pod pogojem, da
so plačali le 10'°/o cene, za 90'% pa so imeli kredit. Pač pa so morah z lastnimi
sredstvi to hišo dokončati in se v določenem roku vseliti. Tudi to je bil način
zbiranja dodatnih sredstev. Hiše so bile prodane po takratni realni ceni, vendar
pa so po vselitvi, približno tri leta kasneje, imele znatno večjo vrednost, ker
so se medtem cene gradbenih del znatno povečale. Težko pa je spet trditi, da je
njihova prometna vrednost bistveno višja, ker enostavno ni takih kupcev, ki bi
za 7 ah 10 milijonov stanovanje lahko takoj kupili. Tudi za nakup je zopet
potreben kredit! Mislim pa, da smo mimo prodaje stanovanj dali še vrsto zelo
ugodnih kreditov, ki so prav tako v zvezi z inflacijo prinesli koristi, kot so ji
prinesli nakupi stanovanj.
Glede učinkovanja ukrepov za nazaj naj povem, da podpiram prizadevanja
za red na tem področju, sprašujem pa se, ali ima smisel poseči nazaj samo do
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1965. leta, ali pa je treba pogledati še bolj nazaj; spomnimo se samo na čase, ko
so se stanovanja dajala brezplačno! Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Lojzka Stropnik ima besedo.
Lojzka Stropnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Prepričana sem,
da predlagatelj in naš odbor nista imela namena, da bi s tem zakonom posegla
v vse sisteme, ki smo jih imeli od 1945. leta pa do današnjega dne. Prav tako
niti predlagatelj niti odbori, ki so predlagali posamezne spremembe zakonskega
osnutka, niso imeli namena preprečiti vsako prodajo stanovanjskih hiš.
Povsem se strinjam z besedami predgovornika, tovariša Klančnika, da
hočemo s tem zakonom vnesti red in disciplino. Ko v nekaterih odborih nasprotujejo izjemam, se že naslanjamo na ustavne amandmaje, ki nam bodo
omogočili samostojno republiško zakonodajo. V tem smislu naj bi s svojim
zakonom vnaprej preprečevali pojave, opisane v poročilu službe družbenega
knjigovodstva in tiste, ki se omenjajo v zasebnih razgovorih.
Naš odbor je predlagal revizijo pogodb od 1. 1. 1970 dalje. Ko je leta
1965 podjetje PTT prodalo prva stanovanja družbene lastnine, so zvonili vsi
zvonovi v Sloveniji in javni pravobranilci so dobili stroga navodila v zvezi
s prodajo družbenih stanovanj. Ta navodila so šla tako daleč, da tudi v Halozah
niti najslabše viničarske hiše najmanj 2 leti nismo mogli prodati, tudi če bi
jo hoteli. Predloženi zakon prav gotovo ne sledi takim namenom.
Naš odbor je štirikrat obravnaval ta osnutek zakona in ko smo na prvi
seji vprašali, ali izvršni svet ni mogel že poprej intervenirati, saj imamo organe
s to nalogo, smo dobili kaj čuden odgovor. Ni čudno, da ob takih okoliščinah
danes nihče nikomur več ne zaupa in da je prišlo do pojavov, ki jih imenujemo
svinjarije, kriminal in podobno.
Globoko sem prepričana, da bomo uskladili različna stališča, ki so bila
danes izražena, ker mislim, da nimamo različnih namenov, temveč vsi vemo,
da moramo na tem področju vnesti red in disciplino in preprečiti, da bi posamezniki za čudno nizke cene kupovali družbena stanovanja, ki so bila
zgrajena s sredstvi solidarnostnih skladov. Naša poslanska dolžnost je, da to
preprečimo in sem zato prepričana, da bomo v nadaljnjih razpravah dosegli
medsebojno soglasje.
Predsednik Miran Goslar: Ivan Franko ima besedo!
Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tudi naša komisija za družbeno nadzorstvo je obravnavala osnutek zakona in
poročilo službe družbenega knjigovodstva, ki je pred vami. To poročilo je
naročila naša komisija. Moram pa povedati, da to poročilo ni popolno in da
morda ne prikazuje dejanskega stanja. V opravičilo temu moram pojasniti, da
je bilo poročilo pripravljeno v zelo kratkem roku, zaradi česar je tudi pomanjkljivo in ne prikazuje vseh problemov v celoti. Vendar je bila že na podlagi
takšnega poročila komisija mnenja, da gre za ekscese, ki sicer ne predstavljajo
pravila in niso zelo razširjeni, vendar pa so škodljivi in se množijo, prinašajo
predvsem veliko politično škodo ter jih je treba preprečiti. Mi smo v razpravi
posebej poudarili drugo stvar. Menimo, da je bilo že ob sedanji ureditivi
mogoče uspešno ukrepati in preprečevati nepravilnosti. Ko je bil ta osnutek
zakona obravnavan v zakonodajno-pravni komisiji, je eden od članov te komi-
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sije rekel, da je odločno proti temu zakonu, in sicer ne zaradi tega, ker ne bi
podpiral njegovega namena, temveč zaradi tega, ker je bilo že na podlagi
sedanjih predpisov mogoče ukrepati. S tem se vračam k svoji razpravi v prejšnji točki dnevnega reda. Hočem dokazati, da je pri nas postala ta večna dilema
sistem ali ljudje, sistem ali akcija že vsakodnevna praksa. S spremembo predpisov opravičujemo naša dejanja v preteklosti, pomirimo si vest, odpustimo
grehe tistim, ki so grešili in tistim, ki bi morali grehe preprečiti in se tolažimo
s tem, da bomo z novim predpisom stvari bistveno spremenili.
Kot navadno ob pripravi novih predpisov čez leto ali dve ugotavljamo isto
prakso nespoštovanja veljavnih predpisov, zaradi česar bi moral nasprotovati
takemu zakonu. Pri tem se sklicujem na mnenje pravnega sveta, ki na koncu
4. točke pravi, da zakon o prometu z zemljišči in stavbami razglaša pogodbo,
ki ne bi upoštevala predvidenega načina prodaje stavbe iz družbene lastnine
za nično. To je po 10. členu zakona, ki je bil prej citiran. Nasprotno pa je
pogodba, v kateri se cena stavbe za več kot Vs razlikuje od resnične prometne
vrednosti, le spodbojna. Pravica tožbe pripada družbeno-politični skupnosti;
vloži jo po javnem pravobranilstvu, kot to določa 24. člen zakona. Torej je že
po sedanjih predpisih izpodbojna vsaka pogodba, glede katere se je lahko
uveljavljalo znižanje cene pod Va prometne vrednosti.
Kakšne so bile deformacije cene stanovanj? Cena prodanih stanovanj se
je določala po knjižni vrednosti, valorizirani po stanju v letu 1964 ali 1965.
Običajno so od te cene odbili še V3 tako, da bi prišli na mejo 2/s. Ker gre po
mnenju pravnega sveta in po zakonu za prometno vrednost in ne za knjižno,
je bilo dovolj podlage za pravočasno ukrepanje. Vendar ni nihče ničesar
ukrenil in zopet iščemo zdravila v novih predpisih!
Komisija je posebej poudarila, da so bili tam, kjer je bila organizirana
politična akcija zoper take ekscese, kakršne sem prej navedel, ti ekscesi v kali
zatrti. Vendar je tudi takšna odločna obsodba v lokalnih okvirih tam, kjer
se je to dogajalo, včasih izostala. S tega gledišča je vprašljivo, ali lahko le s
spremembo predpisov uspešno rešujemo probleme.
Jaz in tudi člani komisije ta zakon podpiramo zaradi tega, ker vendarle
nudi boljšo pravno ureditev; podpiramo ga zaradi njegovih ciljev, vendar pa
hkrati menimo, da ni bistvena sama sprememba zakona, temveč predvsem
sprememba miselnosti in akcija pristojnih organov. Zaradi tega tudi podpiramo
predlog, da se revidirajo pogodbe, ki so bile sklenjene v zadnjem letu ali v
daljšem preteklem obdobju, ker je mogoče izpodbijati pogodbe za prikrajšanje
pod 2h vrednosti v enem letu, prikrajšanje nad polovico vrednosti pa po
načelih civilnega prava tudi v roku treh let.
Tudi mi smo zoper tretji in četrti odstavek 3. člena, in sicer zaradi tega,
ker smo proti izjemam. Strinjamo se tudi z argumenti, ki so bili v tej zvezi
navedeni. Naj dodam še svojo misel o tem, da se tretji in četrti odstavek 3. člena
opravičujeta z razlogi samoupravljanja in samoupravnih pravic ter zaupanja,
ki naj se izkaže delovnim organizacijam. Ta argument bi lahko postavili tudi
obratno. Ce namreč postavimo splošna pravila igre s splošnimi predpisi in v teh
okvirih vsaka delovna organizacija in samoupravna skupnost samostojno ureja
ta vprašanja, je po mojem mnenju zagotovljeno dovolj široko področje samoupravljanja in samoupravnega odločanja. Ce ob teh splošnih pravilih določamo
izjeme, mislim, da s tem prej zožujemo oziroma vsaj omogočamo zoževanje
samoupravnih pravic kot pa njihovo širjenje. Samoupravna pravica, ki je sicer
dana s tretjim odstavkom, je namreč po četrtem odstavku vezana na soglasje
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občinske skupščine. Ob tem pa res ne vidim, da bi na ta način samoupravne
pravice kaj razširili! Ce določimo pametne splošne pogoje, je v teh okvirih
lahko vsaka delovna organizacija in samoupravna skupnost samostojna in
pametno ureja tudi te zadeve.
Ob tem se postavlja tudi vprašanje, kdo bo družbeno-politični skupnosti
dal soglasje k splošnemu aktu, če bo sama prodajala stanovanja, ki jih morda
ima v svojem stanovanjskem skladu. Izrečeni so bili tudi pomisleki, da bi s
takimi izjemami otežkočili izvajanje zakona.
Tako mislimo, da tudi ti razlogi, poleg že prej navedenih, govorijo prej
zoper te izjeme kot pa v njihov prid. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Polde Maček .ima besedo!
Polde Maček: Tovariši in tovarišice! Bom zelo kratek! Ugotoviti
moram, da sem v razgovorih, ki sem jih imel v občini in tudi v precejšnjem
številu delovnih organizacij v naši občini, prišel do prepričanja, da ljudje le ne
mislijo, da je ta zakon nesprejemljiv. Smatrajo, da so načela, ki jih postavlja
predlagatelj, povsem v redu in se strinjajo z ukrepi za odpravo anomalij. Jasno
pa je, da so delovni ljudje v delovnih organizacijah tudi proti tistim, ki danes
nastopajo v imenu nekakšnih družbenih interesov s strani stanovanjskih podjetij in še nekaterih drugih struktur, ki se zavzemajo za tak zakon, ki bi
popolnoma onemogočil kakršenkoli nakup oziroma prodajo.
Moram reči, da podpiram tak zakon kot ga je predložil predlagatelj. Seveda
tudi obsojam dosedanje anomalije in sem za take pogoje, ki bodo onemogočali
vsako okoriščanje ob nakupu družbenega stanovanja. Poudariti moram, da tudi
delovni ljudje marsikje obsojajo nekatere prodaje hiš ali stanovanj. Tudi
obsojajo tisto prodajo ali nakup, ki ga včasih izvrši kakšen uslužbenec. Vendar
pa sedaj, ko smo toliko časa odlašali s tem zakonom, pričakujemo enotno
ureditev in enake možnosti za vse.
Danes veliko govorimo o najemnem družbenem stanovanjskem fondu in
o tem, komu naj služi in zakaj naj služi. Po nekaterih statističnih podatkih
zelo malo služi tistim najbolj revnim, o katerih največ govorimo! Zadnji
podatki in statistike kažejo, da se z družbenimi sredstvi niso gradila stanovanja
za tiste delovne ljudi, ki so v preteklih letih plačevali prispevke v družbeni
stanovanjski sklad, temveč za druge.
Delovni ljudje, v delovnih organizacijah ne pričakujejo stanovanj od družbe,
ker jih tudi doslej niso dobivah in vedo, da si morajo pomagati predvsem z
lastnim delom. Pri tem jim veliko pomeni, če lahko dobijo kredit v delovni
organizaciji in če se izboljšajo pogoji za bančni kredit. Zavzemajo se tudi za
subvencije pri stanarini, ker ta pomeni družbeno pomoč delovnim ljudem z
nizkimi osebnimi dohodki. Sicer pa se dobro zavedajo, da bodo morali za hišo
oziroma stanovanje sami prispevati največji delež. Tako je vsaj razpoloženje
med delovnimi ljudmi v naši občini in v delovnih organizacijah na območju te
občine.
Sodim, da večina ljudi danes meni, da ne bomo več gradili družbenih
stanovanj zato, da bi jih prodajali, temveč bomo na tem področju uresničevali
tisto politiko, ki je bila sprejeta tudi v javnih razpravah, namreč da bo tudi
stanovanje postalo blago. Kdor bo imel denar, ga bo pač moral kupiti, drugim
pa bo treba pri tem pomagati, predvsem delovnim ljudem. Hvala!
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Predsednik Miran Gosi ar: Lahko zaključimo? (Da.)
Predlagam sklep, v katerem bi glede ,na današnjo razpravo zelo čvrsto
določili rok za predložitev zakona. Predlog zakona naj bi bil zboru predložen
najkasneje do 25. aprila, to je v roku 14 dni. Obravnavali ga bomo na naslednji
seji zbora, hkrati pa tudi usklajevali z gospodarskim zborom, ki je današnji
osnutek že sprejel kot zakonski predlog.
Predlagam tale sklep:
1. Osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona in predloži republiškemu zboru obrazložen
predlog zakona.
4. Izvršni svet pripravi predlog zakona tako, da bo republiškemu zboru
predložen najkasneje do 25. aprila tega leta.
Ali je to sprejemljivo?
Tovariš Vadnjal prosi za besedo!
Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Izvršni svet
je razpravljal o takšni vsebini zakona, kakršno imamo danes pred seboj. Izvršni
svet meni, da je vsebina zakona v skladu s stanovanjsko politiko, ki smo jo
zasnovali v izhodiščih za bodoči razvoj stanovanjskega gospodarstva in v vseh
pripravah resolucije ter zakona o financiranju stanovanjske graditve. Vendar
imam občutek, da ob stališčih, ki so bila izražena v današnji razpravi, izvršni
svet s svojim konceptom zakona ne bi mogel uspeti.
Zato ne morem prevzeti nobene odgovornosti, da bo izvršni svet res predložil zakon do 24. aprila, vsekakor pa bo do 20. aprila skupščini sporočil, ali je
še nadalje predlagatelj tega zakona. Hvala!
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Va'dnjal, ker si že tu, naj izkoristim to priložnost tudi za to, da te naprosim za odgovor na vprašanje, ki
ga je prej v moji odsotnosti zastavil tovariš Crne. Vprašal je namreč, kdo je
odgovoren za to, da ni bil izvršen sklep iz leta 1968, po katerem je bila
posebni komisiji naložena naloga, da čimprej pripravi ta zakon. Ker si bil predsednik te komisije, te prosim, da na vprašanje odgovoriš, kajti jaz tovarišu
Crnetu ne morem dati nobenega odgovora.
Boris Vadnjal: Pričakoval sem, da bo tovariš Črne to vprašanje zastavil meni kot predsedniku te komisije; mislim, da sem resnično dolžan odgovoriti na to vprašanje.
Res je, da so se priprave tega zakona vlekle dalj časa kot je bilo sprva
pričakovati. Žal moramo ugotoviti, da še danes nekateri naši pravniki in celo
forumi menijo, da tak zakon ni v pristojnosti republike, temveč je to stvar
zveznega'zakona o prometu z zemljišči in stavbami. Zelo dolgo smo razčiščevali
predvsem vprašanje, ali je republika sploh pooblaščena, da tak zakon sprejme.
Vemo pa, da je Slovenija edina republika, ki pripravlja tak zakon.
Veliko je bilo tudi dilem o sami vsebini tega zakona. O vsebinskih vprašanjih je bilo mnogo razprav na vseh ravneh.
Ne samo kot predsednik delovne skupine, ampak tudi kot član izvršnega
sveta, v katerem odgovarjam za stanovanjsko gospodarstvo, se opravičujem,
7
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ker zakona nismo prej pripravili. Toda žal tega resnično ni bilo mogoče predložiti prej. Močna so bila tudi mnenja, da bi morali najprej urediti sistem v
skladu s politiko, ki naj bi jo sprejeli v resoluciji o nadaljnji politiki stanovanjskega gospodarstva.
Poleg tega moram kot predsednik delovne skupine pojasniti, da delovni
skupini ni bila naložena naloga, da pripravi ta zakon, ampak naj bi predvsem
oblikovala kriterije za prodajo stanovanj. To nalogo pa je opravila in te kriterije predložila v okviru izhodišč za nadaljnjo politiko stanovanjskega gospodarstva. Vendar pa mislim, da vse to le ne opravičuje resnično dolge priprave
tega zakona. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Na podlagi tega, kar je povedal tovariš
Vadnjal kot stališče izvršnega sveta, sem prisiljen skrajšati rok na 20. april.
Ko s sklepom nalagamo izvršnemu svetu, da pripravi predlog zakona, mu s tem
ne določamo, kakšen naj bo ta predlog. Zaradi tega ne razumem, zakaj je tovariš Vadnjal zagrozil s tem, da si izvršni svet pridržuje odločitev, da zakon
sploh predloži ali pa ga ne predloži. On lahko predloži zakon, v katerem
morda ne upošteva današnjih predlogov. V takem primeru pa ima vsakdo od
nas še vedno možnost, da tako v odborih kot posamezno predlaga amandmaje.
Zakaj torej v tej fazi, zlasti ko je gospodarski zbor že sprejel določeno formulacijo tega zakona, izvršni svet grozi s tem, da zakona sploh ne bo predložil?
Zaradi tega sem prisiljen zelo odločno predlagati temu zboru tako kratek
rok, da bo po eni strani omogočeno izvršnemu svetu, da bo vendarle imel v
tem roku še eno sejo, na kateri bo določil besedilo zakonskega predloga, na
drugi strani pa dano možnost, da ustrezen skupščinski odbor prevzame pobudo
za predložitev zakona, če bi se mu izvršni svet odpovedal.
Torej se moramo sporazumeti o tem, ali naj bo rok 25. april ali 20. april.
Najbrž zadostuje rok 20. april, ker glede samih formulacij ne bo težav; izvršni
svet lahko tudi odloči, da bo predložil tako besedilo, kakršno je danes sprejel
gospodarski zbor, lahko pa tako, da bo upošteval današnjo razpravo. V tej
zvezi ga s tem sklepom zavezujemo samo toliko, da obrazloži svoje stališče
tudi glede tistih današnjih predlogov, ki jih morda ne bi sprejel. Zaradi tega
predlagam, da določimo kot rok 20. april, kar še vedno dopušča izvršnemu svetu
možnost, da v tem času zavzame svoja stališča.
Tovariš Vadnjal ima besedo!
Boris Vadnjal: Tovariš predsednik! Predvsem želim povedati, da
nisem z ničemer grozil; le v zvezi s sklepom, da mora izvršni svet predložiti
predlog zakona na podlagi današnje razprave, sem glede na stališča, ki jih je o
teh vprašanjih že zavzel izvršni svet, poskušal vljudno povedati, da izvršni
svet ne more biti predlagatelj oziroma nosilec takega zakona, ki bi upošteval
v današnji razpravi prevladujoča stališča.
Oproščam se, če poslovnika tako dobro ne poznam in ne vem, ali se lahko
tej dolžnosti izvršni svet tudi izogne; če pa bo moral izvršiti ta sklep, bo pač
predložil tak zakon, kakršen naj bi bil po njegovi presoji. Preizkusili bomo
možnost, če se izvršni svet kot predlagatelj lahko umakne in v tej vlogi nastopi
nekdo drug.
Glede roka pa sem že sam povedal, da lahko do 20. aprila podamo izjavo
ali odločitev, ker je seja izvršnega sveta napovedana za 15. april.
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Predsednik Miran Goslar: Zbor ni glasoval o tem, kaj je prevladujoče stališče. Zaradi tega pri oblikovanju besedila zakonskega predloga na
ta stališča niste vezani. Izvršni svet je popolnoma svoboden glede odločitve,
kakšen zakon bo predložil, seveda pa nastopa vprašanje, ali bo nato deležen
večjih ali manjših sprememb. V današnji razpravi prevladujoča mišljenja pa
vendarle kažejo poglavitne težnje, ki lahko dajejo tudi izvršnemu svetu orientacijo o tem, kakšna bo nadaljnja razprava. Ce to izvršni svet upošteva ali ne,
je pa njegova volja.
Torej predlagam, da rok — ker je na to pristal tudi tovariš Vadnjal —•
skrajšamo na 20. april, kar nam daje več možnosti za obravnavo in odločitev.
Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je sprejet! Prosim izvršni svet, da se tega roka res drži in da iz
današnje razprave vsaj to upošteva kot dolžnost, kajti mnogi roki, ki smo jih
določili za predložitev posameznih zakonov, niso bili spoštovani. Seveda ne
izvajam konsekvenc v tem smislu, da bi kogarkoli pozival k disciplini, vendar
ima kot tovariš Crne vsak poslanec ali odbor vedno pravico postaviti vprašanje
odgovornosti, ker se naši sklepi tudi glede rokov ne spoštujejo!
Ta točka dnevnega reda je zaključena.
V rednem poteku seje bom napravil majhno prekinitev, da vas seznanim
z žalostnim dogodkom — zločinom, ki se je danes zgodil na jugoslovanskem
veleposlaništvu v Stockholmu na Švedskem. Po prvih podatkih, s katerimi
razpolagamo, sta danes zjutraj dve neznani osebi prišli kot stranki v prostore
jugoslovanskega veleposlaništva. Medtem ko sta izpolnjevala neke listine, je
prišel mimo jugoslovanski veleposlanik Rolovič. Sledila sta mu v njegovo pisarno, kjer sta začela nanj streljati. Nato sta streljala še na uslužbenko veleposlaništva Miro Štempiharjevo. Roloviča je več strelov zadelo v glavo in
prsi; tudi Stempiharjeva je bila na več mestih ranjena. Oba so takoj prepeljali
v bolnišnico, kjer so ju operirali in se zdaj v kritičnem stanju borita za življenje. Oba kriminalca je švedska policija takoj po izvršenem zločinu aretirala,
vendar njuna identiteta še ni znana. Predlagam, da zbor v zvezi s tem gnusnim
zločinom sprejme to izjavo za javnost, ki bi jo posredovali državnemu sekretariatu za zunanje zadeve, da jo pošlje ustreznim švedskim oblastem:
»Poslanci republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Sovenije
smo med zasedanjem dne 7. aprila 1971 z osuplostjo in ogorčenjem sprejeli vest,
da sta dva teroristična zločinca danes zjutraj v prostorih veleposlaništva SFRJ
v Stockholmu težko ranila jugoslovanskega veleposlanika Vlada Roloviča in
uslužbenko veleposlaništva Miro Štempihar. Ta gnusni zločin je naletel na
obsodbo vse slovenske javnosti. V njem odseva zločinska narava izvršilcev tega
dejanja, še posebej pa tistih, ki so ju na to napeljali. To dejanje pred vsem
svetom ponovno potrjuje zločinski značaj dejavnosti raznih skupin, ki na Švedskem sovražno delujejo proti Jugoslaviji, nakar je vlada SFRJ že opozorila
švedsko vlado.
Poslanci slovenske skupščine najostreje protestiramo proti temu zločinu
in se pridružujemo zahtevam SFRJ, da švedske oblasti zagotovijo popolno
varnost diplomatskih, konzularnih in drugih predstavnikov SFRJ na Švedskem
in vseh jugoslovanskih državljanov, ki se nahajajo v tej deželi, preprečijo
delovanje vseh posameznikov in skupin, ki s terorjem in silo sovražno nastopajo proti Jugoslaviji ter ogrožajo življenje in delo jugoslovanskim državljanom na Švedskem, in da zločince najostreje kaznujejo.«
7»
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Ali se strinjate s takšnim pismom? (Da.)
Predlagam kratek odmor 10 minut, nakar bomo nadaljevali s poslanskimi
vprašanji. Prosim vas, da ne odhajate; mislim, da bomo lahko v kratkem končali
zasedanje.
(Seja je bila prekinjena ob 18.10 in se je nadaljevala ob 18.30.)

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Ivana Ahlina z dne 10. 2. 1971 bo odgovorila tovarišica Zora Tomič, član izvršnega sveta.
Zora Tomič: Tovariš Ahlin, poslanec republiškega zbora Skupščine
SR Slovenije je dne 10. 2. 1971 vprašal izvršni svet naslednje: Ali je seznanjen
s sklepom skupnosti zdravstvenega zavarovanja Ljubljana o višini stopnje
prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov v letu 1971; kako ocenjuje
tako sprejete stopnje in tako povečanje obveznosti zasebnega kmeta za zdravstveno zavarovanje za leto 1971 nasproti letu 1970?
Izvršni svet zelo pozorno spremlja izvajanje nove zakonodaje na področju
zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, zlasti še delovanje tistih instrumentov
in institutov, ki smo jih spremenili ali na novo oblikovali glede na družbenoekonomske razmere v naši republiki; pa tudi tiste, s katerimi smo izpeljali
načela splošnih zakonov, zlasti zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih
oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva. Teh novosti je prav gotovo največ
v zdravstvenem zavarovanju kmetov. Zlasti to se nam kaže v drugačni luči, kot
smo predvidevali, ker se v izvajanje sistema vključujejo finančno nesanirane
razmere iz preteklih let.
Ob prvem letošnjem preverjanju delovanja oziroma izvajanja novega
zakona je spet prišla na dan problematika tega zavarovanja. Zato je odbor za
socialno politiko in komunalna vprašanja izvršnega sveta naročil pristojnim
organom, da temeljito proučijo obremenitev zasebnih kmečkih proizvajalcev
za leto 1971 kakor tudi probleme v' zvezi z izterjavo prispevkov, odgovornost
za materialne posledice neizterjave prispevkov in pokrivanje tega izpada, kakor
tudi način zbiranja, pa tudi neplačane prispevke za zdravstveno zavarovanje
kmetov do 31. 12. 1970 in probleme v zvezi s potrjevanjem zdravstvenih izkaznic. O vsem tem bo odbor izvršnega sveta še v tem mesecu razpravljal s
predsedniki izvršilnih odborov skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov
in direktorji komunalnih zavodov za socialno zavarovanje.
Zaradi tega izvršni svet danes še ne more dati ocene sprejetih stopenj, ker
le-te niso edini realni odraz povečanja obveznosti za zdravstveno zavarovanje
za leto 1971, čeprav so nam konkretni podatki znani. Opraviti moramo še
primerjalne analize med prispevki in pavšalom na zavarovano osebo, vpliv
prispevkov družbeno-političnih skupnosti za socialno ogrožene kmete, kakor
tudi učinek republiškega prispevka od katastrskega dohodka kmetov-delavcev,
pokrivanje starih primanjkljajev, pa tudi koriščenje zdravstvenih uslug.
Iz podatkov za skupnost zdravstvenega zavarovanja Ljubljana povzemamo,
da se v tej skupnosti obremenitev na gospodarstvo poveča za 38 fl/o, za zavarovano osebo pa 39%, kar je najvišja obremenitev v SR Sloveniji; če pa jo
primerjamo s prejšnjim letom, je šele na 3. mestu. To pomeni, da je bila lansko
leto obremenitev prav tako visoka v primerjavi z drugimi skupnostmi. Kot
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novo obremenitev bi lahko šteli le dvig stroškov za zdravstveno zavarovanje
zaradi izpada participacije pri obveznih oblikah za 11 Vo, kar je v finančnem
načrtu predvideno na osnovi realizacije v letu 1970.
Vzroki za tako stanje so po mnenju ljubljanske komunalne skupnosti
v tem:
1. Višji poprečni osebni dohodki v skupnosti povzročajo tudi večje nesorazmerje med osebnimi dohodki in katastrskim dohodkom. Tako se je masa
osebnih dohodkov od leta 1965 do 1970 povečala za 110 °/o, s čimer se je povečala
tudi osnova za obračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje delavcev, čeprav
se stopnja ni bistveno spremenila. Katastrski dohodek kot osnova za obračun
prispevkov v kmetijskem zavarovanju se od leta 1965 ni spremenil; zato je bilo
treba za pokritje stroškov zdravstvenega varstva ustrezno povečati stopnjo
prispevka.
2. Gostejša mreža zdravstvene službe in višje cene, zlasti glede vrhunskih
institucij na tem področju, in s tem tudi večje koriščenje zdravstvenih uslug,
povečujejo izdatke na zavarovano osebo, saj so se od leta 1969, ko so znašali
209,13 dinarja, povečali v letu 1970 na 359,74 dinarja ah za 33,6 %. Pri tem
je treba upoštevati še to, da gre za obračun po storitvah, torej za čiste račune
med skupnostjo zdravstvenega zavarovanja kmetov in zdravstvenimi delovnimi
organizacijami, kar še povsod ni dosledno izpeljano.
3. Pri sestavi finančnega načrta se je skupnost opirala na stališče družbenega dogovora o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva v letu 1971,
ki predvideva 15 ®/o povečanje osebnega dohodka v zdravstvu, nadalje 8 °/o
povečanje materialnih stroškov in 30% povečanje minimalne amortizacije, kar
da skupaj poprečno povečanje za 14 °/o. Prav tako se kaže na svojstven način v
finančnem načrtu priključitev občine Idrija, saj so se zaradi tega povečali izdatki glede na leto 1970 za 5,2%.
Naj še povem, da skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, razen
Ljubljane, v svojih osnovnih prispevnih stopnjah niso upoštevale tudi pokrivanja primanjkljaja. Ce osnovne prispevne stopnje, obremenitev po pavšalu
in primanjkljaj preračunamo v celoti na katastrski dohodek, in to za vse skupnosti, ugotovimo, da je po obremenitvi na prvem mestu Gorica, nato ji sledi
Ljubljana in z znatno razliko Novo mesto in Kranj.
Tovariša poslanca prosim, da za zdaj sprejme na znanje podatke, ki sem
mu jih nanizala. Po posvetu, ki sem ga napovedala, pa bo izvršni svet obvestil
skupščino o stanju in o potrebnih ukrepih, še posebej pa bo o tem pismeno
obvestil tovariša poslanca.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Toneta
Remca z dne 18. 12. 1970 bo odgovoril dr. Ernest Petrič, član izvršnega sveta.
Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši
poslanci! O problemih, ki se jih dotikajo vprašanja tovariša poslanca Toneta
Remca, sem obširneje govoril v tem domu že dne 28. 12. preteklega leta in dne
10. 2. 1971. Na konkretna vprašanja tovariša poslanca pa dodajam še nekaj
konkretnih odgovorov.
Prvo vprašanje tovariša poslanca se glasi:
»Kakšne so pravne in diplomatske politične možnosti, da Jugoslavija kot
sopodpisnica avstrijske državne pogodbe sproži postopek za prepoved dejav-
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nosti Heimatdiensta, ki je v nasprotju z določili te pogodbe, ustave republike
Avstrije, temeljne listine Organizacije združenih narodov in deklaracije Organizacije združenih narodov o človekovih pravicah ter z normami mednarodnega
prava.
Sprašujem, ali je izvršni svet pripravljen v sodelovanju z državnim sekretariatom za zunanje zadeve in našimi strokovnjaki v kratkem času proučiti ta
vprašanja in spodbuditi ustrezne ukrepe na diplomatskem in političnem
nivoju.«
Odgovor: Pravice koroških Slovencev kot narodnostne skupine so zajamčene s 7. členom avstrijske državne pogodbe iz leta 1955, ki v 5. točki vsebuje
tudi določila o zaščiti narodnostnega značaja manjšine oziroma obveznost
Avstrije, citiram: »da prepove dejavnost vsake organizacije, katere cilj je, da
vzame hrvatskemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov manjšinski značaj ali
le njegove pravice«.
Ker je Jugoslavija s pristopom k avstrijski državni pogodbi postala pogodbena stranka, je s tem pridobila pravico, da lahko po pravni in diplomatski poti
kot vsaka druga država podpisnica te pogodbe intervenira, če smatra, da se ta
pogodba v celoti ali deloma ne izvaja ah krši. Torej je Socialistična federativna
republika Jugoslavija kot sopodpisnica avstrijske državne pogodbe formalno
legitimirana republiki Avstriji po diplomatski poti postavljati ta vprašanja.
Poleg neposrednih razgovorov o izvajanju določil avstrijske državne pogodbe je v smislu 35. člena državne pogodbe možno predložiti zahteve za izvajanje državne pogodbe tudi v razpravo šefom misij štirih glavnih podpisnic
državne pogodbe, Velike Britanije, Francije, ZDA in SZ.
Končno je za izvajanje državne pogodbe predvidena tudi možnost mednarodne arbitraže.
Ze v odgovorih na dosedanja poslanska vprašanja v tej zvezi in v zvezi
s problematiko znanih jesenskih dogodkov na Koroškem oziroma v zvezi z
zaščito pravic in interesov koroških Slovencev je bilo v tem domu sporočeno,
da je državni sekretariat za zunanje zadeve prek naših diplomatskih konzularnih predstavnikov v Avstriji podvzel in podvzema ustrezne korake. V zvezi
z izrecnim vprašanjem poslanca Toneta Remca izjavljam, da je izvršni svet ne le
pripravljen, da v sodelovanju z državnim sekretariatom za zunanje zadeve ter
našimi strokovnjaki prouči obravnavano vprašanje in priporoči državnemu
sekretariatu za zunanje zadeve sprejem ustreznih ukrepov, temveč taka proučevanja in prizadevanja že tečejo. Narava naših bodočih prizadevanj in akcij
za izpolnjevanje avstrijske državne pogodbe in še posebej 7. člena pa bo slej
ko prej odvisna od konkretne politične ocene smotrnosti in koristnosti možnih
poti in sredstev.
Poslanec tovariš Tone Remc je zastavil še naslednje vprašanje: V javnosti
so bile izražene in poudarjene mnoge kritike zakasnelega, nepopolnega in premalo političnega poročanja osrednjih sredstev množičnega obveščanja o dogodkih v Avstriji in Italiji. Kako izvršni svet ocenjuje vzroke, ki so privedli
do takega načina poročanja.
Odgovor: Izvršni svet meni, da je sedanje poročanje o dogodkih v Avstriji
in Italiji zadovoljivo. Kolikor obstoje pomisleki o poročanju naših sredstev
javnega obveščanja o znanih dogodkih v preteklosti v tej zvezi izvršni svet
ni ugotavljal eventualnih vzrokov, pač pa si bo po svojih močeh in v okviru
svojih pristojnosti prizadeval, da bo naša javnost ustrezno in točno obveščena.
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Predsedujoča Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Zorana
Lešnika z dne 10. 2. in na vprašanje od 15. 2. 1971 bo odgovoril Andrej Levičnik,
republiški sekretar za gospodarstvo.
Tovariš Lešnik, prosim!
Zoran Lešnik (iz klopi): Na moja poslanska vprašanja z dne 10. in
15. 2. 1971 sem že dobil pismene odgovore od republiškega sekretariata za
gospodarstvo.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Ivana
Krefta od 10. 2. 1971 bo odgovoril Jože Novinšek, direktor Zavoda za planiranje SR Slovenije.
Jože Novinšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet mi je
naročil, da odgovorim na poslanska vprašanja tovariša Ivana Krefta. Dovolite
mi, da odgovorim skupaj na vsa tri njegova vprašanja.
Kakor je razvidno iz vprašanj, se ta nanašajo na oceno gospodarskih gibanj v letu 1970 na manj razvitih območjih Jugoslavije, zlasti pa na specifične
rezultate v Crni gori, nadalje na problem vpogleda v rezultate dosedanjih vlaganj iz skupnih sredstev na manj razvitih območjih in na prenašanje obveznosti odplačil kreditov za nekatere nove objekte na federacijo oziroma s tem
na vse republike in v zvezi s tem na problem bodoče vloge federacije pri
poroštvih za kredite mednarodne banke. Poslanska vprašanja se dotikajo, ddkaj
širokega kroga problemov; zato sem nekoliko širši odgovor posredoval poslancu
pismeno, tukaj v zboru pa se omejujem le na nekatere bistvene ugotovitve.
Res je, da so primerjave tekočih gospodarskih gibanj v gospodarsko
manjšem območju, kot je to Črna gora z enostransko gospodarsko strukturo,
in še v krajšem obdobju, problematične, vendar ne moremo imeti ob rezultatih
v letu 1970, ugodnega mišljenja, kot jih kritično ocenjuje tudi njihov zavod za
planiranje. To tem bolj, ker je uspešnost gospodarskega razvoja manj razvitih
območij sploh tesno povezana med drugim tudi z dolgoročnim interesom Slovenije, ki prispeva razmeroma velika sredstva za razreševanje tega ekonomskopolitičnega problema Jugoslavije. Res pa je tudi, da izvajanje reforme in
rezultati gospodarjenja tudi v merilu Jugoslavije in Slovenije v letu 1970 niso
bili zadovoljivi in so povsod potrebni resni napori za povratek na reformna
načela gospodarjenja, kar naj bi dosegli s stabilizacijskimi programi. Znano
je nenehno prizadevanje predstavnikov Slovenije in izvršnega sveta pri organih
federacije, da v sistemu dodeljevanja pomoči manj razvitim območjem dosežemo
čim boljšo učinkovitost teh sredstev. Moramo ugotoviti, da je v tem pogledu,
upoštevajoč predvidene spremembe v sistemu zbiranja in plasmaja sredstev,
že dosežen določen napredek; razumljivo pa je, da v konkretnih rešitvah pri
oblikovanju sistema pomoči manj razvitim republikam in pokrajini ne moremo
vedno pričakovati sprejemanja vseh naših stališč, temveč je to rezultat širših
konkretnih dogovorov.
To velja tudi za koriščenje kreditov mednarodne banke, o čemer so naša
stališča znana. Poslansko vprašanje se nanaša predvsem na eventualni problem
odplačevanja bodočih kreditov za določene infrastrukturne objekte. Mednarodna
banka zahteva za svoje kredite poroštvo federacije, ta pa jo na podlagi naših
predpisov prenaša na republike oziroma neposredne investitorje. V bodoče
bi bilo treba vsekakor dosledno zagotoviti realizacijo sprejetega načela, ki
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izključuje vsako možnost obremenjevanja sredstev federacije v zvezi z izvajanjem njenega poroštva. To pomeni, da bi morale tudi v bodoče, kadar neposredni investitor ne bi imel objektivnih pogojev za vračanje kredita, to obveznost
prevzeti republike oziroma poslovne banke. Razumljivo je, da to velja za vse
vrste kreditov mednarodne banke. Hvala lepa!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Poldeta
Mačka z dne 10. 2. 1971 bo odgovoril tovariš Boris Vadnjal.
Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci[
Tovariš poslanec Maček mi je postavil nekaj vprašanj v zvezi z znanim protestnim zborovanjem občanov v Dupleku pri Mariboru zaradi nekaterih nerešenih vprašanj, predvsem na relaciji mariborska občinska skupščina in krajevna skupnost, pa tudi v zvezi z mostom prek Drave pri Dupleku.
Tovarišu poslancu odgovarjam, da je o prispevku cestnega sklada za
izgradnjo tega mostu prek Drave razpravljal upravni odbor cestnega sklada
že pred znanim protestom občanov in menil, da je treba most zgraditi čimprej,
ker je gradbena inšpekcija že izdala odločbo, da se iz varnostnih razlogov
promet na tem objektu popolnoma ustavi. Zato v svojem predlogu srednjeročnega programa predvideva tudi svojo participacijo. K temu programu republiška skupščina še ni dala soglasja, ker je bila iz znanih razlogov obravnava
plana preložena za nekaj mesecev. Smatram pa, da je upravni odbor cestnega
sklada ravnal razumno v tem smislu, da čas pred potrditvijo programa izkoristi
za pripravo tehnične dokumentacije, z deli pa prične po obravnavi v skupščini. Naj še povem, da sta razgovorom z občani prisostvovala tudi predsednik
upravnega odbora in direktor cestnega sklada. Ta dva sta o gornjih stališčih
upravnega odbora informirala delegacijo občanov, ki sem jo sprejel jaz po
pooblastilu in v imenu takrat odsotnega predsednika izvršnega sveta, kateremu
je bila delegacija napovedana.
Strinjam se s tovarišem poslancem, da vseh problemov ne kaže reševati
na načine, ki dobivajo v zadnjem času vse večje razsežnosti tudi v krajevnih
skupnostih. Najbrž pa je to tudi odraz premajhne povezanosti in medsebojne
informiranosti med občino in krajevnimi skupnostmi. Če krajevne-skupnosti
postajajo vse pomembnejši dejavnik v našem komunalnem sistemu, moramo
tudi pričakovati njihovo vse večjo aktivnost, ki se včasih izraža tudi v taki
obliki, kot nedavno v Dupleku.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Na vprašanje Ceneta Matičiča z
dne 10. 2. 1971 bo odgovoril dr. Viktor Damjan, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo.
Dr. Viktor Damjan: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije tovariš Cene Matičič je postavil dvoje
vprašanj, in sicer: ali je v obstoječi urejenosti našega pravnega in sodnega
sistema možno in dopustno, da neka družbeno-politična skupnost ne upošteva
in ne realizira številnih razsodb naših sodnih institucij; in če te možnosti ni,
potem želi vedeti, kaj namerava storiti izvršni svet, da bi tu opisano nevzdržno
in protipravno stanje likvidiral in upravno-pravno zaščitil razsodbe rednih
sodišč.
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Odgovor: Na splošno ne moremo govoriti o neupoštevanju ali neizvrševanju sodnih odločb s strani družbeno-političnih skupnosti, kajti sodišča praviloma sama izvršujejo svoje odločbe. Ignoriranje sodnih odločb lahko nastane
samo na ožjem področju. Pri stvareh, o katerih so za odločanje pristojne občinske skupščine. Te odločbe so podvržene oceni zakonitosti republiškega
vrhovnega sodišča v upravnem sporu ali v posebnem postopku za varstvo
pravice samoupravljanja ali kakšne druge temeljne pravice ali svoboščine po
68. členu zakona o upravnih sporih.
Po zakonu so sodbe sodišč obvezne. Kot sredstvo za dosego tega poznamo
samo izdajo nadomestnega akta po sodišču, če nov akt, ki bi ga morala občinska
skupščina izdati na podlagi sodbe, ni bil v skladu s to sodbo ali pa če novega
akta sploh ni izdala. V zadnjih letih je bilo nekaj primerov, ko občinske skupščine-niso upoštevale sodb vfhovnega sodišča. Vsi ti primeri so se nanašali na
dodelitev gozdov in gozdnih zemljišč v gospodarjenje gozdnogospodarskim
organizacijam. Izvršitev sodb je bila dosežena z izdajo ustreznih nadomestnih
aktov, ki jih je izdalo sodišče samo.
V zadevi Dušana Ogorevca, ki je povod za poslansko vprašanje, gre za tri
sodbe vrhovnega sodišča SR Slovenije, s katerimi so bili odpravljeni kot nezakoniti po 68. členu zakona o upravnih sporih trije sklepi skupščine občine
Vrhnika, in sicer dva o razrešitvi in en sklep o suspendiranju Dušana Ogorevca
kot sodnika za prekrške. Na podlagi teh sodb bi morala skupščina občine
obravnavati sodnika za prekrške Dušana Ogorevca kot da ni bil razrešen in
suspendiran ter z njim ustrezno ravnati, vendar tega ni storila. V tem konkretnem primeru obstaja neupoštevanje sodbe sodišča. Izdaja nadomestnih
aktov po sodišču zaradi izvršitve sodnih odločb ni prišla v poštev, ker so s temi
odločbami samo odpadle ovire, ki so Dušanu Ogorevcu onemogočile opravljati
njegovo funkcijo in po naravi stvari ni bilo treba več nobenega akta za odpravo
zadevnih ovir, medtem ko je sama funkcija sodnika za prekrške z odstranitvijo
dveh razrešitev in enega suspendiranja avtomatično obstajala in ni terjala
nobenega dodatnega akta za svojo oživitev. Za neupoštevanje sodb s strani
skupščine občine v takem primeru po pozitivnih predpisih ni sankcij. Oškodovanec ima samo pravico do odškodnine, ki jo mora povrniti občina, in te
pravice se je prizadeti v tem primeru tudi poslužil. Po ugotovitvah vrhovnega
sodišča Jugoslavije v gradivu — citiram: »Nekateri osnovni problemi v delu
sodišč splošne pristojnosti« od aprila 1970. leta, stran 81, ni odgovornosti za
neizvrševanje sodnih odločb na tem področju. Gre za enega od aspektov že
znanega in prisotnega problema odgovornosti v našem celotnem sistemu.
Izvršni svet sam nima možnosti upravno-pravne zaščite sodnih odločb,
temveč je lahko samo eden od pobudnikov za ustrezne spremembe zakona o
upravnih sporih. To pobudo je republiški sekretariat za pravosodje in občo
upravo Socialistične republike Slovenije dal obema komisijama, tako zvezni
komisiji kot naši podkomisiji za revizijo zakonodaje s področja pravosodja.
Hvala lepa!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Staneta
Jenka z dne 10. .2. 1971 je odgovoril Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta, že
v okviru ekspozeja o problematiki izvajanja davčne politike.
Na poslansko vprašanje Magde Mihelič z dne 10. 2. 1971 bo odgovoril
Andrej Levičnik, republiški sekretar za gospodarstvo.
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Andrej Levičnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Postavljeno je bilo
vprašanje, kakšno stališče bo zavzeto do odobritve povišanja cen posameznim
proizvodom in storitvam v zahtevanih izredno visokih odstotkih, ki kažejo na
ponovni porast inflacije, in če imamo izdelano dolgoročno politiko cen.
Izhajamo s stališča, da si moramo v politiki cen prizadevati, da dosežemo
čim bolj sproščeno oblikovanje cen na temelju ekonomskih zakonitosti tržnega
mehanizma in v skladu s programirano razvojno politiko. Zato se zavzemamo za
postopno sproščanje cen, za njihovo približevanje svetovnim cenam in za
postavitev realnejših razmerij med cenami posameznih skupin proizvodov.
V sedanji etapi izvajanja stabilizacijskega programa pa je treba najenergičneje
preprečevati vsako neupravičeno zviševanje cen. V zvezi s formiranjem dolgoročne politike cen je bila pri zveznem izvršnem svetu ustanovljena posebna
koordinacijska komisija za vprašanje cen in osebnih dohodkov, katere naloga
bo uskladiti stališča republik in pokrajin v usmerjanju enotne politike cen za
vso državo. Vzporedno z zvezno komisijo deluje tudi pri izvršnem svetu SR
Slovenije komisija za vprašanja cen, ki pripravlja konkretna merila in predloge
za izvajanje politike cen.
Kako bomo pri povečanju cen za energetiko, pošto in transport uspeli
zavreti povečanje vseh cen zaradi verižne reakcije, ki bi jo povišanje cen teh
treh panog lahko povzročilo in ob tem celo zmanjšati proizvodne stroške, za kar
se zavzemamo? Povišanje cen energetike in transporta bo imelo vpliv predvsem
v tisti proizvodnji, v kateri so ti elementi bistveno udeleženi v stroških. Zato bi
le v teh primerih bilo mogoče govoriti o verižni reakciji podražtve. Povsod tam,
kjer tega bistvenega vpliva ni, seveda so taki primeri bolj redki, pa bi morala
podjetja podražitev paralizirati s svojimi internimi ukrepi. Nekoliko drugačen
je položaj pri povečanju cen naftnim derivatom, ki je posledica višjih cen
surove nafte na svetovnem trgu. To je nujno vplivalo tudi na naše tržišče zato,
ker naša država uvaža '-/3 potrebne surove nafte. Podražitve na svetovnem trgu
pa gospodarske organizacije ne morejo pokrivati same z aktiviranjem svodih
notranjih rezerv, iz česar naravno sledi, da ne bomo uspeh popolnoma zavreti
verižne reakcije. Kakor smo seznanjeni, so zahtevki za ponovno povečanje cen
surove nafte utemeljeni s povečanjem svetovnih cen.
Kakšen bo učinek devalvacije in stabilizacijskega programa, če bomo
popustili pritisku za nerealno povišanje cen in kako ob tem obdržati življenjsko
raven predvsem tistih ljudi, ki imajo nizke osebne dohodke, nizke pokojnine in
preživnine? Pritiski za povišanje cen so številni in bi bil učinek devalvacije
resnično enak ničli, če bi popustili vsem pritiskom gospodarskih organizacij.
Trenutno je pri zveznem zavodu za cene vloženih 5500 vlog za povečanje cen.
Zato v celoti podpiramo stališče zveznega izvršnega sveta, da se takim pritiskom
odločno upre. Enako stališče zastopamo in izvajamo, kar zadeva republiško
pristojnost, ki pa je na tem področju relativno majhna.
Posamezne korekcije cen so bile in bodo še morale biti izvedene, seveda
predvsem le v izjemnih primerih. Vsekakor pa bo treba še naprej vsaj za nekaj
časa obdržati pod družbeno kontrolo cene osnovnih živilskih artiklov in storitev,
ki imajo najtežje posledice na življenjsko raven prebivalcev.
To bi bil odgovor na poslansko vprašanje tovarišice Miheličeve; dolžan pa
sem še odgovor na poslansko vprašanje tovariša Krefta.
Tovariš poslanec Ivan Kreft je postavil vprašanje, kako se je moglo
zgoditi, da smo lani izvozili 4000 vagonov dobre koruze po 0,90 din za kg,
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pozneje pa uvozili koruzo najslabše kvalitete po 1,07 din za kg franco Reka
ali 1,20 franko proizvajalec krmil.
Pri obravnavi izvoza koruze moramo izhajati iz proizvodnje te žitarice.
Pridelek koruze v letu 1969 je znašal 7 816 000 ton, v letli 1970 pa samo
6 940 000 ton. Izvoz je znašal v letu 1969 311 000 ton, v letu pa samo 287 000 ton,
ne pa 400 000 ton, kakor se navaja. V zadnjih letih smo normalno izvažali
300 000 do 400 000 ton koruze brez posledic za kritje domačih potreb, ki
znašajo letno okrog 7 500 000 ton. Iz tega sledi, da ne bi smelo priti do pogodb
za izvoz koruze, če bi pravočasno ocenili, zmanjšanje proizvodnje, zlasti še če
s pridelkom preteklega leta ne krijemo vseh domačih potreb do nove žetve.
Zaradi vremenskih razmer v letu 1970 je pridelek koruze občutno padel, prav
tako je bil tudi v svetovni proizvodnji lanski pridelek pod povprečjem. To je
povzročilo, da so se cene koruzi povečale predvsem doma, manj pa tudi na
svetovnem trgu. Po podatkih, ki so nam na razpolago, so se cene koruze na
čikaški borzi lani gibale takole: spomladi je bila cena 60 dinarjev za cent,
julija že 66 dinarjev za cent, v decembru pa se je dvignila na 76,60 dinarja
za cent.
Republiški sekretariat za gospodarstvo je že aprila leta 1970 predlagal, da
se ustvari 500 000 ton rezerv koruze in ječmena. S tem je tudi podprl enak
predlog zveznega sekretariata za gospodarstvo. Temu je sicer sledil zakasneli
predpis o prepovedi izvoza koruze, vendar so zunanjetrgovinske organizacije že
sklenile pogodbe za izvoz okrog 400 000 ton koruze. Dejstvo je, da so naša
podjetja, računajoč na normalni pridelek, sklenila pogodbe za izvoz koruze v
prvem polletju leta 1970, ko je koruza na svetovnem trgu kotifala: precej
nižje kot v času, ko smo jo bili prisiljeni uvažati. Zaradi nujnih potreb so
uvozna podjetja sklepala pogodbe za uvoz koruze, že naložene na ladje, zato pa
po višji ceni. Razlika med 0,90 dinarja kot znaša uvozna cena in 1,07 dinarja
kot uvozno ceno pa nastaja predvsem v prevoznih stroških, ker je prva in
druga cena računana franko jugoslovanska meja. Zaradi skrajno slabe kakovosti
uvožene koruze je republiški sekretariat za gospodarstvo s svojimi inšpekcijskimi službami pri pristojnih zveznih organih ostro protestiral. V pristojnih
zveznih organih so bili storjeni vsi potrebni ukrepi, da se ta skrajno neodgovoren posel razišče tako glede cene in kakovosti blaga kot tudi odgovornosti
inšpekcij, ki so priznale koruzi ustrezno kakovost. Zaradi raziskave celotne
zadeve in vseh eventualnih nepravilnosti pri uvozu te koruze je postavljena
posebna zvezna komisija.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje dr. Vojana
Rusa z dne 23. 2. 1971 odgovarja Boris Mikoš, republiški sekretar za urbanizem.
Boris Mikoš: Tovariš dr. Vojan Rus je postavil poslansko vprašanje,
ki vsebuje tri skupine problemov, in sicer: probleme v zvezi z onesnaženjem
zraka in hrupa na Slovenskem, probleme, ki so vezani na širjenje smetišč in
deponij za odpadke in možnosti omejitve postavljanja reklamnih tabel in
znakov. Na ta vprašanja bom povsem kratko odgovoril.
Na pobudo gospodarske zbornice je republiški sekretariat za urbanizem
jeseni 1969. leta ustanovil posebno koordinacijsko komisijo za vprašanja onesnaževanja zraka. Ta komisija je pripravila temeljito in izčrpno poročilo o sedanjem
stanju, ki bo v kratkem predloženo skupščini skupno s predlogi za ukrepanje.
Upravnemu odboru sklada Borisa Kidriča je komisija že predložila projekt
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nalog, ki jih je treba za uspešno borbo proti-večanju onesnaženja v prihodnjih
letih opraviti.
Problem deponij za odpadke štejemo med vrsto podobnih drugih problemov,
ki so prišli k nam s hitro rastjo mest, predvsem pa s spremembami v tehnologiji
ter vrsti in načinu embaliranja. Doslej smo na tem področju napravili malo.
Ta problem podobno kot tudi problem pokopališč v urbanističnem planiranju
še ni dobil nujno potrebnega mesta. V zvezi z ukrepi za zaščito zraka in vode
ter območij za urbanizacijo in rekreacijo se že srečujemo tudi s tem problemom
in v delovnem programu republiškega sekretariata za urbanizem je tudi to
vprašanje.
Glede postavljanja reklamnih tabel lahko opozorim predvsem na zanimivo
publikacijo, v kateri je cestni sklad SR Slovenije nedavno tega ponovno načel
to vprašanje. Med drugim bomo v zvezi z ukrepi za varstvo narave vsaj za
nekatera območja morali prepovedati postavljanje reklamnih pa tudi informativnih tabel. V evropskih državah imajo to vprašanje rešeno na različne
načine. Avstrija je to, na primer, uredila s cestnim zakonikom, ki dovoljuje
izven naselij postavljanje tabel le na razdalji nad 100 metrov od ceste. Francija
ureja to vprašanje s starimi zakoni, s prvim iz leta 1881, zatem iz leta 1943 in
1967 ter dovoljuje izven naselij plakatiranje samo na že obstoječih objektih;
pa še tu veljajo zelo ostre omejitve. Pri teh omejitvah je zelo liberalna Italija,
vendar ima v svojem touring klubu hudega nasprotnika. Nizozemska ima
praktično uveljavljeno popolno prepoved.
Odgovor na zastavljeno vprašanje bi se torej glasil v kratkem takole: To
vprašanje so mnoge dežele uredile z zakonom in z velikim spoštovanjem do
naravnih lepot. Ni razloga, da tega ne uredimo tudi mi. Republiški sekretariat
za urbanizem bo z gledišča varstva narave to pobudo sprejel. Hvala lepa!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Sporazumno s poslancem Francem
Sveteljem je njegovo poslansko vprašanje preloženo na drugo sejo. S tem so
poslanska vprašanja izčrpana. Želi kdo postaviti nova vprašanja?
Ivan Kreft!
Ivan Kreft: Postavljam ustno poslansko vprašanje glede na zagotovilo
tovariša Jermana, sekretarja za finance, da mi bo odgovoril takoj na današnji
seji, ker bo drugače izgubilo aktualnost.
Na svoji seji konec letošnjega marca je zvezna skupščina sprejela amandma
zveznega izvršnega sveta k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o prenosu na republike dela dohodkov od zveznega davka na promet blaga
na drobno. Po tem zakonu se prenese na republike okrog 308 milijonov dinarjev
več sredstev kot je potrebnih za zadovoljitev najširših prenesenih obveznosti
s federacije. Na našo republiko odpade od te vsote 124,8 milijona dinarjev, ali
preračunano za prvo četrtletje letošnjega leta, 31,2 milijona dinarjev. Zaradi
velikih investicijskih potreb Slovenije v šolstvu, zdravstvu, prometnih zvezah
in drugod, ta sredstva sicer ne pomenijo mnogo, toda slovenskim nerazvitim
območjem je dobrodošel vsak dinar. Zato bi bilo prav, da že zapadli del
sredstev Slovenija čimprej dobi, ne glede na to, kako bodo razdeljena znotraj
republike.
Prosim za odgovor, kako se uresničuje zagotovilo, da bo zvezna administracija ta sredstva obračunavala mesečno ali vsaj četrtletno.
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Predsedujoča Lojzka Stropnik: Prosim tovariša sekretarja Jermana
za odgovor!
Riko Jerman: Tovariši poslanci! Na zadnjem zasedanju zvezne skupščine je bila sprejeta vrsta predpisov, med njimi tudi zvezni proračun za leto
1971, zakon, s katerim se določa povečana udeležba republik pri zveznem prometnem davku — tako kot jo je opisal tovariš poslanec Kreft —; potem zakon,
s katerim se prenaša na republike financiranje invalidskih pristojnosti, borčevski dodatek, beneficirane pokojnine, brez beneficiranih pokojnin za vojaške
osebe, valorizacija pokojnin delavcev sekretariata za notranje zadeve in še
nekateri drugi predpisi.
Doslej so republike že financirale invalidsko varstvo in izdatke za notranje
zadeve, za obmejno službo in za javno varnost. Za pokrivanje teh izdatkov so
republike dobivale del zveznega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega
razmerja in namensko dotacijo. V bodoče se bodo ti izdatki pokrivali s povečano
udeležbo republik pri zveznem prometnem davku, ker je zvezni prispevek iz
osebnega dohodka ukinjen. Vsem republikam se je za prenesene funkcije
odstopila povečana udeležba pri zveznem prometnem davku v enotni stopnji
24 o/o.
Povečana udeležba in prenos obveznosti veljata od 1. 1. 1971 dalje. Zato ni
nobene bojazni, da bi se karkoli v tem obračunu izgubilo ne glede na to, ali
bomo definitivne izračune izvršili takoj v prvem delu ali pa v drugem delu
meseca aprila.
Zveza je del prenesenih funkcij za prvo trimesečje financirala iz zveznega
proračuna, zato bo z republikami to posebej poračunano. Republike bodo
povečano udeležbo, kakor tudi obveznosti za prenesene naloge, vključile v svoje
proračune za leto 1971, federaciji pa bodo refundirale to, kar je federacija
plačala na račun prenesenih pristojnosti in obveznosti republik.
Zaradi povečanja udeležbe republik v zveznem prometnem davku za 24%
se prenaša na republike, kot je bilo v vprašanju omenjeno, okrog 308 milijonov
dinarjev več sredstev, kot pa bi jih po kalkulacijah za leto 1970 potrebovali za
prenesene funkcije. Ker pa bodo prenesene naloge iz federacije v letu 1971
zahtevale nekoliko večja sredstva kot so bila potrebna in realizirana v letu
1970, bo resnični presežek sredstev nekaj manjši kot ga kažejo kalkulacije,
narejene na podlagi potreb v letu 1970. Presežek bo samo pri nekaterih republikah, med njimi tudi pri SR Sloveniji.
Izvršni svet bo predložil skupščini rebalans proračuna za leto 1971 še pred
koncem aprila. Ob njem boste vsi jasno informirani o celotni problematiki tega
prenosa, o podrobnejših izračunih prevzetih obveznosti, kakor tudi o virih
dohodkov. Hkrati bo predlagana tudi uporaba sredstev, ki bodo predstavljala
presežek odstopljenih sredstev nad prevzetimi obveznostmi za SR Slovenijo.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Cene Matičič!
Cene Matičič: Tovarišica predsedujoča, tovariši poslanci! Najprej
se zahvaljujem tovarišu dr. Damjanu za odgovor in mislim, da iz njega lahko
povzamem naslednjo temeljno, za mene, ki nisem pravnik, ne preveč spodbudno ugotovitev, in sicer: V našem pravnem sistemu družbeno-politična
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skupnost ni dolžna izvršiti oziroma realizirati razsodbo nekega rednega sodišča.
Ce nisem prav razumel, prosim za popravek.
Potem ko smo bili seznanjeni z devalvacijo naše nacionalne valute, nam je
bilo vsem tudi popolnoma jasno, da tako druga, kratkoročna kot tretja,
daljneročna faza stabilizacije ne bosta uspeli, če prvi del, se pravi devalvacija,
ne bo pravilno in po načrtu izvršena. Slehernemu poprečnemu poznavalcu
ekonomskih zakonitosti je bilo prav tako jasno, da more sicer sam po sebi
negativen fenomen devalvacije imeti tudi svoj pozitiven učinek, če bi le znali
izkoristiti z devalvacijo nastale disparitete cen med nami in tujino.
Ta, prvi del stabilizacije pa bi seveda lahko uspel, če bi izpolnili bistveni
pogoj, ta pa je v striktnem strogem in nepopustljivem nekajmesečnem — vsaj
do konca aprila — zadrževanju oziroma zamrznitvi cen na ravni pred devalvacijo. To velja še posebej popolnoma nepopustljivo in vojaško obvezno za cene
vseh vrst energije, transporta, PTT in komunalnih uslug. Priče smo, da ta —
rekel bi vojaška disciplina — ni našla nujnega mesta v tej prvi fazi stabilizacije.
Več kot jasno je vsakomur, da so prav te grupacije, z izjemo komunalnih uslug,
delno pa tudi PTT, izkoriščujoč preobleko v formi samoupravnih dogovorov,
uspele odločno in tudi odločujoče naskočiti izvršne svete in si izboriti močna
povečanja cen svojih proizvodov. Tako torej izgleda, da prva faza proklamirane
stabilizacije ni bila zadovoljivo izvršena.
Seveda je sedaj vprašljivo, kako in na kakšen način namerava izvršni svet
nadaljevati drugo in tretjo fazo stabilizacije. Ker smo ob sprejemanju ekonomske politike za leto 1971, posebno pa še ob sprejemanju proračuna za leto
1971 zelo živahno in • razburkano sprejemali tudi sicer ne dovolj jasne, a
vendarle določene stabilizacijske ukrepe, predlagam v skladu z 20. členom
našega poslovnika, da nam izvršni svet naše skupščine do ene naslednjih sej
našega zbora, vsekakor pa do konca aprila 1971 pripravi poročilo o izvajanju in
rezultatih prve faze stabilizacijskih ukrepov kot tudi predloži načrt o izvajanju
njene druge in tretje faze v naši republiki.
V decembru preteklega leta sta gospodarski in republiški zbor sprejela sklep
o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega knjigovodstva. Naša skupščina je ob tem predlagala zvezni skupščini, da sprejme
omenjena stališča in v skladu z njimi sprejme potrebne spremembe in dopolnitve zakona o službi družbenega knjigovodstva. Z zadovoljstvom ugotavljam, da sta zbor narodov in družbeno-politični zbor ta stališča naše skupščine
sprejela in odločila, da se ob usklajevanju te materije z novim ustavnim
amandmajem XXIX, ki v 4. točki določa, da spada v zakonodajno pristojnost
federacije materija o temeljih organizacije službe družbenega knjigovodstva,
upoštevajo in realizirajo tudi stališča naše skupščine. Kot nam je znano, spada
ta materija v okviru temeljnih in popolnih zakonov, ki jih je treba uskladiti
z novim ustavnim amandmajem do 30. julija 1972. Izrabljam ugodnost, ki mi jo
nudi 20. člen našega poslovnika in predlagam, da se naš zbor in s tem tudi
Skupščina SR Slovenije zavzame za to, da se materija o službi družbenega
knjigovodstva prenese v okvir tistih zakonov, ki jih je potrebno uskladiti
z novimi ustavnimi amandmaji do konca decembra 1971. Ta predlog je globoko
vsebinske narave, podpira pa ga tudi sama služba družbenega knjigovodstva, saj
mi je bilo na včerajšnjem sestanku odgovornih članov te službe v republiki in
federaciji sporočeno, da je služba družbenega knjigovodstva sposobna že do
konca junija 1970 predložiti osnutek besedila zakonskih sprememb v obravnavo
in sprejemanje. Hvala lepa!
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Magda Mihelič: Včeraj zvečer je v televizijskih poročilih novinar
Vlado Zlajpah poročal o novem načinu zviševanja cen. Ob tem postavljam
izvršnemu svetu vprašanje: Kakšen je odnos izvršnega sveta do grupacij, ki
zvišujejo cene na podlagi samoupravnega dogovarjanja o oblikovanju cen, po
katerem se praviloma določi cena proizvoda v razmerju do drugih? Ali za tako
zviševanje cen ni treba pristanka zveznega izvršnega sveta ali zveznega zavoda
za cene po postopku, ki je sicer v veljavi, in kdo opravlja kontrolo upravičenosti
takega zvišanja cen proizvodov vseh podjetij v grupi? Hvala lepa!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Polde Maček!
Polde Maček: Tovariši in tovarišice! Najprej se tovarišu Vadnjalu
zahvaljujem za odgovor. Moram reči, da sem vesel, če v primeru Dupleka res
ne gre za politični pritisk in nadaljevanje določene politike, ki je bila lansko
leto obsojena. Moram reči, da bom za predlagano rešitev tudi glasoval, če bo
petletni plan cestnega sklada tej skupščini predložen. Moram reči, da pozdravljam tudi odločitev Mariborčanov, ki so za participacijo, če gre del
sredstev tudi iz cestnega sklada, pri čemer pa ugotavljam, da so lansko leto, ko
sem to predlagal, prav v tej skupščini glasovali proti participaciji! Mislim, da
so ugotovili, da je mogoče na tak način hitreje reševati probleme cestnega
omrežja v Sloveniji; verjetno bo tudi sprejet predlog v tem smislu, da daje tudi
drugim možnost za participacijo.
Želim pa postaviti še eno vprašanje, čeprav ne vem, če ga bom uspel
najbolje izraziti. Temeljni zakon o podjetjih med drugim določa, da lahko
ustanovijo podjetje tudi občani. Na podlagi tega temeljnega zakona bi morala
republika sprejeti določene predpise, vendar pa v republiki Sloveniji niso bili
sprejeti. Občine imajo možnost, da presodijo upravičenost takih podjetij in
preverijo, če so izpolnjeni tudi vsi zakonski pogoji.
Na območju Ljubljane posluje približno 17 takih podjetij, v vsej Sloveniji
pa verjetno precej več. Samo v Ljubljani je sedaj za 9 takih podjetij občanov
predlagana prisilna uprava, likvidacija ali stečaj. Na podlagi podatkov — sicer
nimam na razpolago vseh, ampak iz treh ljubljanskih skupščin — lahko
povzamem, da gre v teh primerih za izredno negativno in skrajno nesolidno
poslovanje, zaradi česar so odborniki vseh treh skupščin poimenovali te »grupe
gradjana« z nazivom »grupe gangsterjev«. Nekateri pa primerjajo njihovo delo
in poslovanje z nekaterimi metodami in oblikami delovanja mafije iz tridesetih let, kot jo poznamo v Ameriki in drugod po svetu.
Predlagam, da bi o delovanju teh podjetij skupin občanov za vso Slovenijo,
če je to mogoče, skupščina zahtevala celovito informacijo od službe družbenega
knjigovodstva, republiškega sekretariata za notranje zadeve in pravosodnih
organov. Na tej podlagi bi lahko sprejeli sklepe o tem, kakšni ukrepi bi bili
potrebni, da se prepreči nesolidno in škodljivo poslovanje, ki. vzbuja kritiko
na račun pristojnih organov in celotne družbe, s tem pa tudi republike, ki bi
na tem področju morala storiti več kot doslej.
Mislim, da bi bila taka informacija koristna tudi sedaj, ko pripravljamo
ustavne spremembe, v katerih se daje velik pomen zasebnemu delu in velike
možnosti za tako in drugačno obliko združevanja občanov. Vse to pa bi lahko
kompromitirali, če ne bomo prej naredili reda pri podjetjih, ki že obstojajo
in baje poslujejo vse prej kot pa zakonito in pravilno. Hvala!
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Predsedujoča Lojzka Stropnik: Še kdo, prosim? Tone Remc!

Tone Remc: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Ustaške in
druge sovražne emigrantske organizacije v inozemstvu se pripravljajo na manifestacije, s katerimi želijo proslaviti 10. april, dan razglasitve neodvisne države
Hrvatske. Možno je pričakovati, da bodo neofašistične in druge reakcionarne
politične skupine tudi v Italiji in Avstriji izkoristile to priložnost za nasilna
in sovražna dejanja proti državljanom slovenske narodnosti, njihovim organizacijam in ustanovam in proti razvoju dobrososedskih odnosov.
Vprašujem, ali je izvršni svet v stikih z deželno vlado Fur lani je-Julijske
krajine in deželnim glavarstvom Koroške, da bi morebitne take akcije pravočasno preprečili?
Slovenska javnost je z izrednim zanimanjem spremljala obisk predsednika
republike v Italiji in pričakuje, da bodo rezultati tega obiska prispevali k
reševanju še odprtih vprašanj v odnosih med Italijo in Avstrijo. V tem procesu
ima Socialistična republika Slovenija izredno odgovorno in aktivno vlogo.
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije v tej zvezi postavljam vprašanje, kako
ocenjuje današnji položaj beneških Slovencev in katere ukrepe bi morali po
njegovem mnenju predstavniški, politični, gospodarski, kulturni, znanstveni in
drugi subjekti slovenske družbe sprejeti, da se tudi v Beneški Sloveniji spodbudi
proces uveljavljanja legitimnih pravic italijanskih državljanov slovenske narodnosti? Katera ekonomska, politična in kulturna vprašanja v položaju beneških Slovencev so pri tem prioritetnega pomena?
Tretje vprašanje, ki bi ga sicer moral postaviti že v prejšnji razpravi, pa
je naslednje:
Na svoji 14. seji, ki je bila 24. maja leta 1970, je republiški zbor naložil
izvršnemu svetu nalogo, da do 15. septembra 1970 predloži skupščini predlog
resolucije o stanovanjskem gospodarstvu. Vprašujem izvršni svet, kdaj bo
predlog resolucije predložen poslancem Skupščine Socialistične republike Slovenije? Hvala!
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Vadnjal bi rad odgovoril!
Boris Vadnjal: Želim odgovoriti na poslansko vprašanje tovariša
Remca v zvezi s pripravo resolucije o stanovanjskem gospodarstvu, ki bi jo
moral izvršni svet predložiti do 15. septembra. Zal, javna razprava ni bila
opravljena v predvidenem roku in je bila podaljšana za dva meseca, se pravi,
tja do konca oktobra. Poleg tega smo intenzivno delali v zvezi s prenosom
pristojnosti na tem področju iz zveze tia republiko in vemo, da smo v tem
okviru dobili zakon o financiranju stanovanjske graditve, za katerega menimo,
da je sestavni del stanovanjske politike, katero moramo vnesti v to resolucijo.
Resolucija o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva je pripravljena, prav tako tudi sam osnutek zakona o nadaljnjem financiranju stanovanjske graditve in pričakujemo, da bo oboje do 15. maja predloženo skupščini.
Predsednik Miran Goslar: Naslednja, 11. točka dnevnega
reda, je potrditev zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1970 in zaključni račun odstopljenega republiškega
prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev.
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Upravni odbor je poslal tudi poročilo o gospodarjenju in razpolaganju S
skupnimi rezervami gospodarskih organizacij.
Odbor za finance in proračun je dal predlog odloka o potrditvi zaključnega
računa. Zakonodajno-pravna komisija je o njem razpravljala in tudi izvršni
svet je dobil vse gradivo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Glasujemo o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiških
skupnih rezerv gospodarskih organizacij in zaključnega računa odstopljenega
republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev za leto 1970. Kdor je za odlok, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet!
12. točka dnevnega reda je sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov.
Predlagatelj je skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije. S sklepom ste
prejeli tudi zaključne račune izobraževalne skupnosti za leto 1970, finančni
načrt izobraževalne skupnosti za leto 1971 in sklep o vrednosti točke.
Odbor za prosveto in kulturo predlaga odlok o soglasju in poročilo k
zaključnemu računu za leto 1970 ter finančnemu načrtu za leto 1971. Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo. Gradivo je dobil tudi izvršni
svet; o njem so razpravljali tudi delegati občin. Ali želi kdo besedo?
Franjo Kordiš ima besedo!
Franjo Kordiš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Na 12. zasedanju delegatov občin dne 30. marca so delegati razpravljali tudi
o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev TIS
v letu 1971. Na zasedanju so bila izražena nekatera stališča občin Idrije, Lenarta,
Slovenske Bistrice in Žalca, ki kritično presojajo obstoječi sistem. Oopozorjeno
je bilo celo na neustreznost sedanjega sistema dopolnjevanja financiranja temeljnega izobraževanja>, ker se z njim ustvarjajo velike težave v financiranju
drugih služb in dejavnosti v nekaterih občinah.
Ne bom se ukvarjal z analizo teh kriterijev, ker jih vsi poslanci dobro
poznajo, lahko pa pripeljejo celo do tako neprijetnega položaja, kot na primer
v Idriji, kjer občina daje za izobraževanje 50 °/o vseh svojih dohodkov. Ob ne
previsokem narodnem dohodku na prebivalca in pri ne tako majhnem številu
prebivalcev, teh je 18 000, je določila razmeroma visoko prispevno stopnjo iz
•osebnih dohodkov 5,2 %. Proračunska sredstva so po kritju potreb temeljne
izobraževalne skupnosti tako skromna, namreč 6 125 000 dinarjev, da ne pokrijejo vseh ostalih potreb. Tako je v 1970. letu občina morala kriti 1 200 000
dinarjev proračunskih izdatkov z dohodkom iz družbenega dogovora z gospodarskimi organizacijami. Letos je ta poskus spodletel in so sredstva za narodno
obrambo, komunalne zadeve, B program šolstva in še kaj drugega postala
negotova. Prejšnja leta je večji del takih težav reševal rudnik živega srebra.
Ker pa mu danes zaradi tržnih razmer na svetovnem trgu trda prede, se takim
prošnjam ne odziva več. Zato občina do danes še ni sprejela proračuna in ne
vem kako ga bo.
Smatram, da je nemogoče to, da republiška izobraževalna skupnost določa
odstotek občinskega prispevka za potrebe temeljne izobraževalne skupnosti, ker
8
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s tem avtomatično postane regulator dohodkov za kritje vseh ostalih potreb.
Ce bi imeli izdelane še kriterije za financiranje ostalih služb in dejavnosti, bi
bil ta sistem verjetno v redu, tako pa smo ostali na pol poti.
Naprošam vse poslance, da skrbno proučijo mnenja in stališča delegatov
občin ter do njih zavzamejo tudi svoja stališča.
Se posebej predlagam, da ta zbor naloži republiški izobraževalni skupnosti,
da skupaj s skupščinami občin prouči nastale probleme in ustreznost sistema
ter poišče nova, ustreznejša merila za dopolnjevanje sredstev temeljnemu
izobraževanju, po katerih republiška izobraževalna skupnost ne bi več imela
tako velikega vpliva na financiranje ostalih dejavnosti v občini. Hvala lepa!
Predsednik Mi^ran Goslar: Ta predlog ni nov, ker je bil že večkrat
podan in najbrž tudi za letos ne pride več v poštev. Vendar pa je predlog in
razprava tovariša Kordiša aktualna zato, ker ponovno opozarja na problem,
ki se nenehno pojavlja. Prav je, da to opozorilo upoštevamo v tem smislu, da se
ponovno aktualizira takrat, ko bomo razpravljali o razmerjih financiranja med
posameznimi družbenimi dejavnostmi za prihodnje leto. Glede na sredstva, ki
jih prejema izobraževalna skupnost in njihov velik obseg, je seveda to vprašanje toliko pomembnejše, ker v veliki meri vpliva na ostale dejavnosti, ki se
financirajo iz občinskih proračunov.
Se kdo želi besedo? (Nihče.)
Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k spremembam in dopolnitvam enotnih osnov meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok je sprejet!
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda. Skupščina izobraževalne
skupnosti SR Slovenije je predložila skupščini v soglasje sklep o merilih in
pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971.
Sklep je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in predlaga odlok o
soglasju k merilom.
Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo, delegati občin sorazpravljali o tem in tudi izvršni svet je dobil gradivo.
Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Glasujemo o predlogu odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim
v letu 1971. Kdor je za odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok je sprejet!
K tej točki naj še pojasnim, da je Maks Jamšek, ki je zaradi bolezni že
dolgo časa odsoten, poslal svoje pismeno mnenje, ki pravzaprav ne pomeni
nobenega spreminjevalnega predloga, pač pa še posebej opisuje razmere
v Radljah v Pomurju in Halozah. Predlagam, da njegovo pismo vključimo v
zapisnik kot prispevek k razpravi.
Sledi 18. točka dnevnega reda, to je sklep o stopnji osnovnega
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za zavarovanje za nesrečo pri delu in poklicno obolenje.
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Predlagatelj je skupščina republiške skupščine socialnega zavarovanja
delavcev Slovenije.
Predlog odloka o soglasju k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja je predložil odbor za finance gospodarskega zbora. Naš odbor
za finance in proračun ter zakonodajnopravna komisija sta dala pismeni
poročili, delegati občin so o tem razpravljali, gradivo je dobil tudi izvršni svet,
ki je dal pismeno mnenje, da se s predlogom strinja.
Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Glasujemo o predlogu odloka o soglasju k sklepu skupščine republiške
skupnosti Socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o stopnji osnovnega
prispevka ža invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok o soglasju je sprejet.
In končno smo pri 21. točki dnevnega reda, to so volitve in
imenovanja.
Imamo več raznih odlokov, vendar ne bomo o vsakem posebej glasovali.
Prvi po vrsti je predlog odloka o imenovanju predsednika in četrtine članov
začasnega odbora sklada Borisa Kidriča. Ta odlok imate v gradivu. Za tem je
predlog odloka o razrešitvi članov odbora za proizvodnjo in blagovni promet
in o izvolitvi podpredsednika in članov odbora za proizvodnjo in blagovni
promet našega zbora. Sledi predlog odloka o imenovanju člana v odbor za
nagrado Antifašistienega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. Po tem imamo
predlog odloka o razrešitvi sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške,
predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Novem mestu, predlog
odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru, predlog
odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani,
predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru, predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani, predlog
odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu, predlog odloka
o izvolitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, predlog
odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča
v Ljubljani, predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča
v Celju, predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča
v Kopru, predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške republiškega senata
za prekrške, predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani in končno predlog odloka o določitvi
števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Vse te predloge odlokov imate v gradivu, iz njih so razvidne vse podrobnosti. 2eli kdo razpravljati o posameznih odlokih? (Nihče.) Lahko glasujemo
v celoti? (Da.) Kdor je za te odloke, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Hvala lepa, seja je končana!
(Seja je bila zaključena ob 19.45.)
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25. seja
(4. maja 1971)
Predsedoval: Miran Goslar,
predsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
25. sejo republiškega zbora. Pozdravljam tudi poslance gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora, ki prisostvujejo tej seji.
Za današnjo sejo so se opravičili: Franci Kuhar, Maks Jamšek, Stane
Jenko, Jože Dernovšek, Leopold Maček, France Hočevar, Franc Vrviščar, Mirko
Zlender in Marjan Dolenc.
Glede na dopis z dne 21. aprila, s katerim sem predlagal razširitev dnevnega
reda, ki sem ga sporočli s sklicem seje, predlagam naslednji dnevni red za
današnjo sejo:
1. odobritev zapisnika 24. seje republiškega zbora;
2. predlog za začetek postopka za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije;
3. aktualna vprašanja gospodarskega stanja;
4. predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča;
5. predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini;
6. predlog zakona o varnosti cestnega prometa;
7. osnutek zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči;
8. zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970;
9. finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971;
10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih;
11. osnutek zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom ;
12. predlog zakona o glasbenih šolah;
13. osnutek zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke;
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14. predlog zakona o strokovnih naslovih (usklajevanje s prosvetno-kulturnim zborom);
15. predlog odloka o odstopu pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma
»Bitka na Neretvi« podjetju Viba-film v Ljubljani;
16. predlog odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in
funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije;
17. predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri višjem gospodarskem
sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih v Sloveniji;
18. poslanska vprašanja;
19. volitve in imenovanja.
Ali se strinjate s tem dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 24. seje republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima kdo k zapisniku
kako pripombo? (Da.) Pripombo ima Karel Forte.
Karel Forte: Tovariš predsednik! Na 13. strani je tekst; »uvodno
obrazložitev k osnutku zakona je dal Boris Mikoš, republiški sekretar za
urbanizem. V razpravi k osnutku zakona pa so sodelovali Magda Mihelič, ki je
govorila v imenu odbora za finance in proračun, Bogdan Šnabl«, in potem ni
več teksta.
Predsednik Miran Goslar: Sekretar mi pojasnjuje, da se dejansko
tekst nadaljuje z naslednjimi imeni, ki sledijo po tistem stavku v oklepaju.
Med diskusijo sem ponovno prevzel vodstvo seje in je to napisano v oklepaju,
nato pa so navedeni drugi diskutanti. Torej, če zanemariš ta oklepaj, teče
tekst naprej in sicer: Bogdan Snabl, Ela Ulrih, Martin Košir itd. Ali je jasno?
(Da.) Je pa, res to nerodno napisano in če bi bilo to navedeno na koncu stavka,
bi bilo lepše.
Ima še kdo kako pripombo? Ni nobene pripombe več? (Ne.) Ugotavljam,
da je zapisnik 24. seje republiškega zbora odobren.
Obveščam vas, da so bili k vsem točkam dnevnega reda vabljeni predstavniki gospodarske zbornice SR Slovenije, republiškega sveta sindikatov,
združenja poslovnih bank in hranilnic in republiške konference Zveze mladine
Slovenije.
Sledi 2. točka dnevnega reda, to je predlog za začetek postopka
za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije.
V imenu skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja, ki je dala našemu zboru pobudo, da se začne postopek za spremembo
ustave SR Slovenije glede vprašanj, ki jih vsebuje ta pobuda, bo dal obrazložitev predsednik te skupne komisije, Sergej Kraigher. K uvodni obrazložitvi so
vabljeni poslanci vseh zborov Skupščine SR Slovenije.
Prosim, tovariš predsednik.
Predsednik Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši! Skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je dala v
izpolnjevanju nalog, ki jih je dobila ob svoji ustanovitvi ter po razpravah in
delu, ki ga je opravila, pobudo, da se začne postopek za spremembo ustave
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SR Slovenije. Republiški zbor naše skupščine mora sedaj odločiti, ali sprejme
to pobudo in da predlog drugim zborom v smislu X. amandmaja ustave SR
Slovenije, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije glede
vprašanj, ki jih vsebuje ta pobuda. Vsi drugi zbori naše skupščine pa sklepajo
o tem predlogu.
V sami pobudi so že navedena izhodišča in razlogi, ki so vodili ustavno
komisijo tako pri opredeljevanju, da je treba pristopiti k spremembi republiške
ustave kot tudi pri opredeljevanju glede vsebinskih sprememb in glede samega
postopka za spremembo ustave in potrebe, da se že sedaj prične s pripravo
nove republiške ustave.
Zato mislim, da se pobuda za začetek postopka za spremembo ustave
SR Slovenije v besedilu kot ga je sprejela ustavna komisija vseh zborov republiške skupščine, lahko uporabi kot podlaga za odločitev, ki jo mora danes
sprejeti naša skupščina. Zato tudi mislim, da mi v obrazložitvi ni potrebno
ponovno podrobneje ali posebej opozarjati na vprašanja, izhodišča in vidike, ki
jih vsebuje že ta dokument. Razprava, ki bo sledila v zborih in kasneje, bo
v vsakem primeru prispevala k nadaljnji konkretizaciji in razčiščevanju posameznih vprašanj, izhodišč in vidikov, ki jih vsebuje pobuda ustavne komisije.
Poleg tega so se v razpravah in v delu, ki ga zahtevajo spremembe zvezne
ustave, že odprla mnoga nova izhodišča in začela reševati mnoga vprašanja na
področju družbenoekonomskih odnosov in političnega sistema, ki morajo biti
predmet sprememb republiške ustave in ki morajo biti v njej urejena drugače
kot so bila doslej.
Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zadržim predvsem na pomenu odločitve o spremembah in o pripravah za novo ustavo SR Slovenije kot je
predloženo v pobudi ustavne komisije. S tem sklepom tudi formalno ustavnopravno začenjamo uveljavljati v družbeni praksi našega naroda načelo, da
delovni ljudje, narodi in narodnosti uveljavljajo svoje suverene pravice v
socialistični republiki in socialističnih avtonomnih pokrajinah v skladu s svojimi
ustavnimi pravicami, v SFRJ pa, če je to v skupnem interesu določeno z ustavoSocialistične federativne republike Jugoslavije. In dalje, s tem začenjamo
proces doslednega uveljavljanja vseh ustavno-pravnih zakonodajnih in samoupravnih posledic uporabe tega načela. To je predvsem, da vse funkcije,
ki jih ima federacija, izvirajo v republiki, oziroma ustrezno v avtonomni pokrajini, da republike neposredno prevzemajo odgovornost za svoj razvoj in politično
življenje kot tudi za razvoj in uveljavljanje federacije v notranje-političnem
življenju in razvoju Jugoslavije kot celote in v mednarodnih političnih in
gospodarskih odnosih, da so organi federacije skupni organi republik in avtonomnih pokrajin ter da republike in pokrajine neposredno odgovarjajo za
uspešno delovanje vseh organov federacije.
Priprave za novo republiško ustavo bodo brez dvoma morale potekati ob
sodelovanju in dogovorih z drugimi republikami in pokrajinami ter v ustreznih
organih federacije, posebno v tako imenovani drugi fazi sprememb ustave
SFR Jugoslavije, saj so namreč v veliki meri tudi odvisne od idejno-politične
podlage ter konkretnih rešitev v nadaljnji graditvi skupnih temeljev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, neposredne demokracije in na njej
zgrajenega političnega sistema. Z začetkom uresničevanja enega od bistvenih
elementov ustavnih amandmajev k zvezni ustavi, ki so sedaj v javni razpravi,
se tako tudi v novem položaju republik, njihovih medsebojnih odnosov in v
funkcijah federacije in njenih organov zopet prav tako neposredno uveljavlja
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suverenost delovnih ljudi in občanov ter našega naroda kot se je uveljavljala
v samih pogojih osvobodilnega boja in socialistični revoluciji in katere prva
državna in ustavno-pravna manifestacija je bil zbor odposlancev slovenskega
naroda v Kočevju in njegovi sklepi. Danes se ta element neposredne demokracije
v mnogonacionalni državi uveljavlja kot rezultat nepretrganih družbenih preobrazb na novi stopnji razvoja proizvajalnih sil in materialnih temeljev vseh
družbenih dejavnosti v socialistični republiki Sloveniji kot tudi v drugih
republikah in pokrajinah, v popolnoma spremenjeni družbeni strukturi in
izobrazbeni strukturi prebivalstva, z utrjenim mednarodnim položajem Jugoslavije in njenim velikim ugledom v svetu.
V spremembah republiške ustave, tako kot ustave SFR Jugoslavije, prihaja
neposredno do izraza odločujoča vloga delavskega razreda, ki določa tudi
družbeno razredno vsebino republike v njeni opredelitvi kot države, ki temelji
na suverenosti slovenskega naroda in na oblasti in samoupravljanju delavskega
razreda in vseh delovnih ljudi in kot socialistične samoupravne demokratične
skupnosti. Ob spremenjenih odnosih med republikami in federacijo je posebej
poudarjena razredna vsebina vseh predvidenih ustavnih sprememb, saj razvoj
samoupravljanja kot uresničevanja zgodovinske naloge delavskega razreda —
osvoboditve dela uveljavlja tudi potrebne družbene pogoje za uresničevanje
vseh nacionalnih ciljev našega družbenega razvoja. To pa je tudi temelj, na
katerem se gradi in utrjuje bratstvo in enotnost ter enakopravnost narodov in
narodnosti Jugoslavije. To tudi zahteva, da se zagotovi tak družbenoekonomski
položaj delovnega človeka v delovnih enotah in vseh drugih organizacijah
združenega dela, v vseh oblikah integracije in povezovanja z drugimi delovnimi
ljudmi, ki mu bo omogočal, da bo lahko uveljavljal svojo odločujočo vlogo
v družbenem razvoju. Samoupravni položaj in pravice delovnega človeka v
-organizacijah združenega dela in interesnih skupnostih, samoupravni položaj
občana v občini, svobodno samoupravno združevanje, dejavnost in ustvarjalnost
delovnih ljudi ter občanov, uresničevanje ter temeljne svoboščine in pravice
človeka in občana, določene v ustavi, so podlaga, meja in smer za uresničevanje
pravic in dolžnosti družbeno-političnih skupnosti pri opravljanju oblastnih
funkcij«. V dinamiki družbenega razvoja predstavljajo ta merila, zapisana v
amandmajih k zvezni ustavi, njegovo, smer in družbeno vsebino za vse družbenopolitične skupnosti, tako za federacijo kot za republike in občine.
Ce danes govorimo o minimalnih spremembah, ki jih moramo storiti
v ustavi v odnosih med republikami in federacijo in v družbenoekonomskih
odnosih ter tudi v odnosih med samoupravnimi skupnostmi in republiko ter
njenimi organi, potem nam lahko služijo ta ista merila pri oceni pomena in
družbenega značaja predlaganih ah uresničenih sprememb v ustavi in v
družbenih odnosih.
Ko bomo v bodočem delu v drugi fazi sprememb v zvezni ustavi in v pripravah za novo republiško ustavo usklajevali svoja stališča o nadaljnjih korakih
v poglabljanju samoupravnih socialističnih odnosov, nadaljnjem utrjevanju
skupnosti enakopravnih narodov in narodnosti Jugoslavije na tej podlagi ter
urejanje družbenih odnosov v sami republiki, potem nam ista merila lahko
služijo kot zanesljiva samoupravna orientacija in jamstvo proti uveljavljanju
nacionalističnih tendenc ter tehnokratskemu monopolizmu, elitizmu vseh vrst
in etatizmu.
K spremembam republiške ustave pristopamo v času, ko že poteka široka
javna razprava o osnutku amandmajev k zvezni ustavi. Zato ni slučajno dejstvo,
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da so v vsej razpravi, v vseh sredinah, dobili nedelj eno podporo prav ti
amandmaji in njihove določbe, ki določajo razvoj našega družbenega in političnega življenja na takih temeljih. Za spremembe v republiški ustavi se
odločamo z ene strani zato, ker z njimi ustvarjamo pogoje za čim bolj neposredno uporabo novih družbeno-političnih in ekonomskih odnosov, ki jih
odpirajo spremembe v zvezni ustavi in ki jih v celoti ni mogoče uveljavljati
brez ustreznih sprememb v republiški ustavi. Z druge strani pa zato, ker z njimi
ustvarjamo potrebne pogoje za reševanje nakopičenih problemov našega družbenega in ekonomskega razvoja in še posebej položaja delavca in delovnega
človeka v družbi, njegovih življenjskih pogojev in možnosti za povečanje njegove izobrazbe, znanja in delovnih sposobnosti v skladu s potrebami našega
časa. Z njimi odpravljamo torej tiste vzroke zaostritve odnosov v naši družbi
in v Jugoslaviji ter družbene negotovosti in politične nestabilnosti, ki ležijo
v preživelih ostankih starega administrativnega socializma v družbenoekonomskih odnosih in političnem sistemu ter v kompromisnih rešitvah, ki jih
sedanja stopnja družbenega razvoja v vsaki republiki in pokrajini in še posebej
samoupravljanja in samoupravljalske zavesti več ne priznava in terja zato nove,
ustreznejše in čistejše rešitve. Sem sodi tudi jasna opredelitev samostojnega
dela s sredstvi v osebni lastnini kot sestavnem delu socialističnega družbenega
sistema.
Same spremembe v ekonomskem in političnem sistemu, sami ustavni
amandmaji seveda ne spreminjajo realnih odnosov v življenju, odpirajo pa
možnosti in ustvarjajo pogoje za njihovo spreminjanje. Povezava sprememb v
institucionalnih okvirih z realnimi tokovi v družbeni bazi zahteva veliko
angažiranje vseh samoupravnih sil in družbeno-političnih organizacij. Veliko
spodbudo in pomoč pri izpopolnjevanju te naloge bo brez dvoma dal tudi
bližnji kongres samoupravljalcev. Predvidene spremembe v ustavnem položaju
delovnega človeka izražajo in posegajo v življenje samo z vsemi različnimi
nasprotnimi in protislovnimi interesi, ki v njem obstajajo in delujejo, posebej
še z vsemi različnimi in protislovnimi ekonomskimi interesi. Zato je razumljivo,
da prihaja pri uveljavljanju novih družbenih odnosov do odporov in nerazumevanj. Računati pa moramo s tem, da je do nasprotovanj, zaostritev in
konfliktov prihajalo v praksi doslej prav zato, ker niso bili samoupravni
odnosi dosledno izpeljani, ker materialni odnosi niso bili v skladu z elementarno
zahtevo delovnega človeka — samoupravljalca, da sam odloča o pogojih in
rezultatih svojega dela, ker zaostajamo v uveljavljanju takega položaja in
vloge delovnega človeka in njegovega interesa v družbenem in političnem
življenju in razvoju. To velja tako za položaj delovnega človeka v vseh oblikah
organizacije združenega dela kot za njegov položaj kot občana v krajevnih
skupnostih in v občini in republiki pri uveljavljanju njegovih splošnih družbenih
in nacionalnih interesov.
Vse sedaj predvidene spremembe v političnem sistemu, tako tiste v zvezni
in republiški ustavi, kot spremembe v statutih občin in krajevnih skupnosti
in spremembe v statutih in drugih samoupravnih aktih delovnih organizacij in
samoupravnih interesnih skupnostih, ki bodo tem spremembam sledile, bodo
torej morale izraziti in pospešiti procese integriranja in povezovanja vseh delov
naše družbe na samoupravnih socialističnih osnovah — procese, ki se že razvijajo v družbeni bazi z ustvarjanjem takih odnosov v družbi in v vsaki
organizaciji združenega dela kot jih ti procesi zahtevajo za svoje neovirano
uveljavljanje.
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Predvidene ustavne spremembe posegajo globoko v družbeno in politično
življenje vsakega naroda in narodnosti v Jugoslaviji. Čeprav bo proces spreminjanja družbenoekonomskih odnosov in političnega sistema v svojih temeljih
enoten in opredeljen v bistvu z istimi družbeno-političnimi tendencami in cilji,
bo potekal brez dvoma zelo neenakomerno po republikah in pokrajinah in prav
gotovo z ustreznimi specifičnimi rešitvami in razlikami v reševanju posameznih
vprašanj.
Iz samoupravnega položaja delovnega človeka in njegovih pravic v združenem delu sledi, da je republika kot država in samoupravna skupnost odgovorna za razvoj temeljnih, proizvodnih in vseh drugih družbenoekonomskih
odnosov. Republika to svojo odgovornost uveljavlja v skladu s svojimi družbenimi posebnostmi in pogoji svojega razvoja. Ta odgovornost republike, ki jo
je v bistvu nosila že doslej, ki mora priti sedaj v celoti in popolnoma neposredno
do izraza v skladu s potrebami družbenega razvoja in v skladu s spremenjenimi
odnosi v federaciji, postaja dejstvo, ki globoko posega v celotno družbeno
življenje vsakega naroda in narodnosti v Jugoslaviji in v notranjepolitični in
mednarodni položaj Jugoslavije kot celote.
Seveda pa velja prav tako za republiko kot za federacijo zahteva, da se ne
pojavlja kot izven samoupravna sila, odtujena od delovnih ljudi in občanov in
njihovih interesov. Suverenost naroda in republike ima v pogojih samoupravnega socializma svojo družbeno osnovo v delavskem razredu in uresničevanju
njegove zgodovinske naloge ter v progresivnih težnjah vseh delovnih ljudi, v
samoupravnem položaju in nedotakljivih pravicah delovnega človeka v organizacijah združenega dela in interesnih skupnostih, v samoupravnem položaju
občana v občini, v čimbolj polnem uveljavljanju samouprave v krajevnih
skupnostih in v svobodnem samoupravnem združevanju delovnih ljudi in
občanov ob polnem spoštovanju enakopravnosti drugih narodov in narodnosti.
Ustavne spremembe ter njihovo uveljavljanje v družbeni praksi bodo izkoreninile preživele elemente etatizma v našem sistemu, ki So tudi glavni izvor
gospodarske nestabilnosti in inflacijskih gibanj, ki onemogočajo sporazumevanje
in dogovarjanje ter na tej osnovi družbeno planiranje za daljši rok. Zato je
toliko pomembnejše, da jih obravnavamo in sprejemamo v času, ko začenjamo
z razpravami o dolgoročnem konceptu našega družbenega in gospodarskega
razvoja ter o srednjeročnem družbenem planu Jugoslavije in Slovenije.
To pa tudi govori, da bo stabilizacijsko dejstvo teh sprememb v gospodarstvu delovalo šele čez daljši čas. Do tedaj je treba zagotavljati stabilizacijo
gospodarstva z vsemi ukrepi, vključno z zadnjimi administrativnimi, ki bodo
učinkoviti v obstoječem sistemu, ko je vloga države in raznih političnih dejavnikov še vedno zelo velika prav na zelo občutljivih točkah družbene reprodukcije in ko obstajajo in delujejo samostojni centri finančne moči.
Priprave na ustavne spremembe in široke razprave o predlaganih rešitvah
so izzvale velik interes tudi v tujini, ki je vam prav gotovo dobro znan. Poleg
dobronamernih komentarjev prijateljev Jugoslavije, ki sledijo razvoju samoupravnega sistema pri nas, ker vidijo v njem izhod iz slepe ulice, v kateri se
je znašla tako imenovana industrijska družba in človek v njej, se pojavljajo
tudi glasovi in stopnjujejo akcije sovražnih sil, ki vidijo v teh razpravah to, kar
si želijo, namreč začetek razpadanja socialistične Jugoslavije. O tem je govoril
tovariš Tito na proslavi v Labinu. Najresnejše so seveda tiste sile, ki jim je
naš samoupravni socializem trn v peti prav zaradi njegove humane vsebine in
ker gradi svojo trdnost in stabilnost ne na sili in formalnih zunanjih znakih
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enakopravnosti, ampak na resnični, polni suverenosti in enakopravnosti narodov
in narodnosti ter vseh republik in pokrajin ter na njihovem sporazumevanju in
dogovarjanju o skupnih interesih in o sredstvih ter načinu njihovega uresničevanja. Ze sam tok razprave o ustavnih amandmajih pa dokazuje, da bodo
ustavne spremembe prispevale k utrjevanju socialistične Jugoslavije in njene
socialistične samoupravne ureditve. K temu bodo prav gotovo in v še večji
meri prispevale spremembe v republiških ustavah, ko bo vsaka republika začela
uresničevati osnovne postavke ustavnih amandmajev k zvezni ustavi, to se pravi
odkrivati in uveljavljati najustreznejše rešitve v skladu z njenimi posebnostmi,
značilnostmi, možnostmi in znanjem.
V dokumentu, ki je pred vami, ugotavlja ustavna komisija, da potrebe
nadaljnjega samoupravnega razvoja zahtevajo spremembe družbenoekonomskih
odnosov na vseh področjih združevanja dela in sredstev in spremembe na
področju političnega sistema glede vloge in funkcije federacije, republike in
občine, v odnosih med federacijo in republiko, med republiko in občino in med
organi družbeno-političnih skupnosti ter organizacijami združenega dela in
drugimi samoupravnimi organizacijami. Zato je treba proučiti celotno sedanjo
ustavno ureditev tako glede družbenoekonomskih odnosov kot tudi glede
družbeno-političnega sistema.
Osnutek ustavnih amandmajev, ki ga je sprejel zbor narodov Zvezne
skupščine in je prav sedaj v široki javni razpravi, je že prvi rezultat naporov,
da se ustavna ureditev uskladi s potrebami družbenega razvoja. Glede na to,
da je treba proučiti celotno sedanjo ustavno ureditev, te zahtevne naloge ni
mogoče opraviti v kratkem času. Zato je ustavna komisija zavzela stališče kot
je razvidno iz »pobude«, da se glede določenih vprašanj opravijo spremembe že
sedaj v skladu s potrebami izvajanja sprememb v zvezni ustavi. Spremembe je
treba pripraviti glede tistih vprašanj, ki nujno zahtevajo čimprejšnjo ureditev
in ki jih je mogoče v kratkem času pripraviti in doseči zadostno enotnost stališč
vseh samoupravnih činiteljev in družbeno-političnih organizacij, občanov in
delovnih ljudi v republiki.
Do poteka sedanjega sklica skupščine leta 1973 bi bilo treba na ustrezen
način ustavno urediti še vsa druga odprta vprašanja. Tu bo treba urediti
predvsem vsa tista vprašanja, ki se bodo odprla v sedanji fazi dela, pa jih ne
bo mogoče iz takih ali drugačnih razlogov v celoti urediti že sedaj. Potem pa
so še vprašanja, ki sploh ne bodo predmet sedanje faze ustavnih sprememb
in so navedena v »pobudi«. Tu gre za vprašanja, kot so nadaljnji razvoj
skupščinskega in delegatskega sistema ter volilnega sistema, razvoj pravosodnega sistema, razvoj na področju varstva ustavnosti in zakonitosti, nadaljnji
razvoj samoupravnih odnosov, še posebej razvoj odnosov med republiko, občino
in samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter druga vprašanja, ki jih bo treba
vključiti v pripravo nove ustave.
Ce govorimo o sedanji fazi ustavnih sprememb in o vprašanjih, ki jih bo
treba urediti kasneje v zvezi s pripravo nove ustave, pomeni to le različni čas
sprejema potrebnih sprememb, ne pa različni čas njihove priprave. 2e sedaj
je treba začeti s pripravo nove republiške ustave in se tako organizirati, da bo
to veliko delo ustrezno opravljeno ob sodelovanju vseh strokovnih in znanstvenih institucij in delavcev ter družbeno-političnih in samoupravnih sil in
v demokratičnem delovnem vzdušju.
Po mnenju ustavne komisije se moramo že sedaj lotiti proučevanja vseh
odprtih vprašanj. Število vprašanj, ki jih postavljamo časovno na prvo mesto,
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je precej veliko in zahteva obsežno delo. To pa ne pomeni, da bo mogoče prav
vsa od teh vprašanj v celoti ustavno pravno urediti že v prvi fazi. Na podlagi
konkretnega dela delovnih skupin republiške ustavne komisije ter strokovnih,
političnih in drugih družbenih dejavnikov in same ustavne komisije bo treba
oceniti, katere so resnične meje in možnosti reševanja vprašanj v neposrednih
spremembah republiške ustave.
Glede vseh teh vprašanj že poteka delo v delovnih skupinah republiške
ustavne komisije. Rezultate vse te dejavnosti bomo lahko na podlagi odločitev
na današnjih sejah zborov v kratkem predložili republiškemu zboru v obliki
besedila osnutka sprememb republiške ustave, ki naj bodo sprejete takoj. Že
v pripravi besedila osnutka je treba zagotoviti sodelovanje čim širšega kroga
strokovnih in znanstvenih sil, široka javna razprava pa naj omogoči najširšo
izmenjavo mnenj, ocen in predlogov o sedanjih spremembah republiške ustave.
Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Odrejam pet minut odmora. Gospodarski
zbor bo nadaljeval delo v mali dvorani, prosvetno-kulturni zbor čez pol ure
v dvorani Magistrata, socialno-zdravstveni zbor pa čez pol ure v veliki dvorani
izvršnega sveta.
(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ločeno ob 9.45.)
Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Ivan Kreft ima besedo.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Najprej naj utemeljim,
zakaj bom govoril v zvezi z nameravanimi spremembami v slovenski ustavi,
predvsem o proceduri. Največ zaradi tega, ker gre za enkrat le še za predlog
postopka za spremembo ustave SR Slovenije, ne pa že za formulacijo tistih
sprememb, ki so že v pismenem gradivu komisije vseh zborov Skupščine SR
Slovenije za ustavna vprašanja sicer jasno nakazane, vendar bomo o njih
razpravljali v skupščini in jih sprejemali šele po javni razpravi. Prav zaradi
tega, ker se povsem strinjam z vsem, kar je nakazano v pismenem gradivu in
v ekspozeju tovariša predsednika, sem za to, da se dosledno izvede sklep osme
seje republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije z
dne 24. decembra 1970. Ta sklep se glasi: »Socialistična zveza se bo zavzemala,
da bodo v nastajanju sedanjih sprememb v družbeno-političnem sistemu lahko
izrazili svoje poglede in vplivali na vsebino sprememb vsi zainteresirani delovni
ljudje in občani. Socialistična zveza se bo zavzemala za takšne spremembe v
družbeno-političnemu sistemu, da se bodo lahko hitreje razvijali samoupravnodemokratični odnosi na vseh ravneh. Zaradi tega bo ustvarjena možnost, da
bodo pri oblikovanju takih sprememb najbolj (demokratično sodelovali vsi
zainteresirani občani, organizacije, strokovne in znanstvene ustanove.« Konec
citata.
Poleg Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije mora biti tudi naša
skupščina in z njo vsi drugi samoupravni organi porok, da bo ustava, ki utemeljuje slovensko državnost, sprejeta res na najbolj demokratičen način. Redki
so podobni, trenutki v zgodovini kakšnega naroda kot je v sedanji zgodovini
slovenskega naroda trenutek, ki združuje vse tiste, ki hočejo skupno z drugimi
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jugoslovanskimi narodi ustvariti v ožjem in širšem okviru takšno skupnost,
o kakršni so sanjali največji naši ljudje od Prešerna naprej, skupnost, ki jo je
povsem konkretno napovedal že Ivan Cankar, skupnost, ki je bila in ostala
naši starejši generaciji vedno budilo, sedaj pa jo vse bolj osvaja tudi srednja
in mlajša generacija. Zgodovinsko napako bi napravili, če ne bi storili vsega,
kar je v naših močeh, da vključimo v sedanjo ustavno razpravo tudi mladino.
Zato je pogoj demokratična in sproščena procedura. Rezultat razprave bo tedaj
pozitiven, celo pozitivnejši kot si upamo pričakovati. Kajti — kot sem poudaril
že v začetku, lahko računamo na vso podporo mladine. Celo več, mladina bo
zavestno pozabila na marsikatero napako, ki smo jo napravili v preteklosti,
ko smo včasih odločali premalo premišljeno in demokratično in tako njenih
pričakovanj nismo vselej izpolnili. Decentralizacija bo šele tedaj popolna, ko
bomo del nalog in odgovornosti — tudi političnih in ekonomskih — prenesli
na ramena mlajših. Le-ti naj v ustavni razpravi povedo, kolikšno breme so
pripravljeni in sposobni prevzeti nase. Ko si bomo bremena pravično razdelili,
bo; lahko razdeliti tudi pravice. Mladina si je glede tega na jasnem, ne pa
tudi nekateri politiki, ki so doslej dopuščali, da se je kršilo eno poglavitnih
ustavnih načel, to je načelo delitve po delu. Tega načela ne smemo izigravati,
če hočemo prebroditi sedanje gospodarske težave in končno ustvariti možnost
vrnitve tisočim in stotisočim našim ljudem, ki se pehajo za kruhom v tujini.
To so v večini mladi ljudje, ker tujina drugih noče. Da bi se lahko vrnili,
jim je treba ustvariti delovna mesta, denarja za to pa ni in ga ne bo, dokler
ne bomo nagrajevali po delu. Oton Zupančič je v »Dumi« izpovedal, kako težko
mu je bilo pri srcu, ko so Slovenci začeli v skupinicah odhajati od doma. Danes
bi mu bilo še teže, ko odhajajo njegovi rojaki v tujino že v brigadah in divizijah. Ce so naši mladi ljudje koristni za tujino, bodo še bolj koristni za domovino, ko bomo ustvarili za to pogoje. V to moramo verjeti kot smo verjeli v
zmago v revoluciji.
Tovariši in tovarišice poslanci. Doslej smo precej pogosto spreminjali
zvezno in republiško ustavo. Zadnjič se je to zgodilo pred dobrimi dvemi leti.
Spremembe takrat niso bile tako daljnosežne kot naj bi bile sedanje, vendar
smo celo tedaj imeli za razpravo premalo časa. Veliko smo se vrteli tudi okoli
procedure. O tej kaže spregovoriti tudi danes, ko začenjamo postopek za nove
daljnosežne spremembe.
Na 71. seji republiškega zbora dne 30. januarja 1969 smo posvetili ustavnim spremembam dve točki dnevnega reda in sicer: predlogi amandmajev
k ustavi SR Slovenije in predlog ustavnega zakona za izvedbo amandmajev
VI, VII, XVII in XVIII k ustavi SR Slovenije. Takrat je o sami proceduri
najbolj kritično razpravljal poslanec Viktor Seitl. Tako se bom lahko skliceval
vsaj na nekatera njegova izvajanja, ki nam utegnejo koristiti tudi pri razpravljanju o novih amandmajih k ustavi SR Slovenije. Takoj v začetku je
Seiđel dejal, »dovolite mi, da opozorim samo na načelo skupščinskega delovanja,
v katerem se mi zdi, da je s stališča javne razprave, nepravilno. Ce pričnem
z uvodnim ekspozejem tovariša predsednika naše skupščine«, tako je v nadaljevanju dejal tovariš Seidel, »potem bi ga prosil, naj mi ne zameri,
da očitam pomanjkljivosti ekspozeja v tem, da ni vsaj v kratkem povzel ugotovitve javne razprave v Sloveniji. Prav isto velja tudi za ustavno komisijo.
Ce smo bili poslanci zadolženi,« še vedno citiram tovariša Seitla, »da razlagamo na terenu smisel in vsebino teh ustavnih sprememb, potem bi lahko
dobili vsaj bežen prerez vseh predlogov, ki so bili zbrani v Sloveniji in poro-
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čilo o tem, kako je slovenska javnost reagirala na takšne predloge, kako jih je
sprejela in kaj je predlagala.«
»Tega nismo,« tako je poudaril poslanec Seitl, »slišali niti v ekspozeju, niti
ne brali v poročilu, da nismo mogli ustvariti nekega pregleda. To svojo misel
zaključim nekako takole: s takšno današnjo razpravo o tako pomembnih vprašanjih, degradiramo javno razpravo. Potem se ne bomo mogli čuditi, če bodo
javne razprave v drugih, morda manj pomembnih stvareh, brezpredmetne in
neučinkovite. Ljudje so namreč spoznali, da vse tisto, kar so predlagali, ne
najde svojega mesta in ne dobijo odgovora na svoje pripombe, stališča in predloge, niti se jim ne pojasnijo razlogi, zaradi katerih se njihovi predlogi ne
sprejmejo.« Konec citata.
Razen na Seitla, bi se lahko skliceval še na druge tovariše, ki so poudarjali
in še poudarjajo, da so razprave razpisane zato, da zvemo za mnenja in stališča
ljudi, da jih tudi upoštevamo in vsaj povemo, zakaj jih ne upoštevamo. Naj
citiram samo še tiste Seitlove besede, ki so bile povod za to, da sem se, ne da bi
se takrat nanj skliceval, vendarle oglasil k razpravi na. omenjeni seji dne
30. januarja 1969. leta. Citiram ponovno Seitla: »Ce so tu nekateri širši notranjepolitični razlogi, ki segajo tudi izven meja naše domovine, smo poslanci Skupščine SR Slovenije vsaj toliko vredni, da bi bili obveščeni tudi o vseh teh razlagah.« Izpuščam en Seitlov odstavek, sicer ga citiram naprej: »Verjetno bi
odgovornost za politično situacijo na terenu sprejeli z mnogo lažjim razumevanjem in se za takšno rešitev tudi odločili, kot da anonimno trkamo in
pritiskamo na politični gumb. Menim,« je dejal Seitl, »da vsi poslanci nimajo
tolike možnosti, da bi se lahko seznanili s širšimi in ožjimi političnimi razlogi. Zato bi bila dolžnost tistega, ki mu je to delo zaupano, da bi nas o vsem
tem seznanil.« Konec citata.
Seitl ni načel le vprašanja zaupanja v množice, temveč je načel tudi vprašanje zaupanja v poslance, ki so celo sami večkrat premalo informirani o zelo
važnih odločitvah in dogajanjih. Obe informaciji smo dobili šele na posebno
zahtevo s te tribune; lahko bi navedli še več primerov, ko se to ni zgodilo.
V svoji razpravi sem se dne 30. januarja 1969. leta v tem zboru dotaknil
zelo odkrito le enega samega širšega razloga, ki nas je omejeval v spreminjanju
slovenske ustave. Ta razlog je zvezna ustava, ker sem sodil, da verjetno
kakršnihkoli drugih razlogov za omejevanje ustavnih razprav ne more biti.
Dejal sem, da je v naši ustavni ureditvi sicer pravilno, da je zvezna skupščina najprej sprejela spremembo zvezne ustave zato, ker se morajo republiške
ustave prilagoditi načelom zvezne ustave, kot se morajo republiški zakoni prilagoditi načelom zveznih zakonov. Z ukinitvijo 125. člena zvezne ustave smo
dosegli, da ni več zvezna skupščina v tolikšni meri pristojna, da bi krojila
finančno in gospodarsko politiko republikam in občinam. V zvezi s tem sem
še dejal:
»Na terenu je bila razprava o spremembah zvezne ustave. Javno mnenje
je bilo prepričano, da z ukinitvijo 125. člena nastajajo v odnosih republika—
federacija zelo bistvene spremembe.« Konec citata.
Tako sem govoril pred dvema letoma, ko je bilo — po mnenju nekaterih —
še prezgodaj za večje ustavne spremembe. Da bi pojasnil, za kaj gre, sem
takrat dejal še tole:
»Tovariši, na zadnji seji skupščine je bilo v ekspozeju podpredsednika izvršnega sveta Vinka Hafnerja, ko je govoril o politiki pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tudi narahlo omenjeno, da bi bilo za sanacijo tega sklada
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možno računati tudi na tista sredstva, ki so se skozi desetletja koncentrirala
v obliki dajatev v treh bankah v Beogradu.-« Konec citata.
Kakor danes, je že takrat šlo za čiste račune. Ko me je predsednik zbora
prekinil in prosil pojasnilo, v kakšni zvezi je to izvajanje z ustavnim amandmajem, sem mu lahko brez zadrege odgovoril: »Z ustavnim amandmajem je v
naslednji zvezi, če bi bilo več časa za razpravo o zvezni ustavi, ne bi nastale
niti najmanjše komplikacije v razpravah o spremembah republiške ustave, ker
bi se že takrat pokazalo, da želi javnost temeljite spremembe zvezne ustave.«
Tovariša predsednika sem opozoril še na naslednje. Citiram: »Tovariš
predsednik se dobro spominja, da je partija 1939. leta sestavila razglas ,Kaj
hočemo' in s tem že pokazala, kakšen naj bo slovenski parlament. Ta dokument,«
tako sem nadaljeval, »je še v živem spominu mnogim tistim, ki so danes tukaj
in so imeli jasno sliko o tem, kaj hočejo. Niso si pa predstavljali, da bodo
morali v zvezi s spremembami v zvezni ustavi zahtevati enake spremembe
z enakimi argumenti, kot so jih postavili tedaj glede ustave v slovenskem
merilu«. Konec citata.
Ker nisem hotel posegati v zgodovino predaleč in utrujati poslance, sem
končal takole: »Torej, tovariši, da ne bom zavlačeval, menim, da smo imeli
premalo časa, predvsem za razpravo o spremembah zvezne ustave. Zato smo
torej pristali na to, da se pri vsem tem ni ničesar spremenilo. Tu je nastala
praznina. Na sestankih, ki so se jih udeležili v večjem številu tudi podeželski
prebivalci, niso mogli priti s svojimi stremljenji do izraza, zato se je zakomplicirala razprava o spremembah republiške ustave.« Konec citata.
Sedaj moramo vsekakor imeti dovolj časa za razpravo o obeh ustavah,
ker ga pred dvema letoma nismo imeli. To je takrat povzročilo nesporazum
med predsednikom zbora in menoj. Odgovoril mi je med drugim. Citiram:
»V tem primeru bi se popolnoma omejil od tega, kar si rekel. Nihče nam
ni diktiral republiške ustave in nihče niti zvezne ustave. Mi smo pristali na
zvezno ustavo in če me spomin ne vara, smo Slovenci bili glavni pobudniki
za spremembe ustave. Tedaj obrniti stvar na glavo in trditi, da imamo tako
republiško ustavo kot nam jo je nekdo diktiral, je nemogoče. Sedaj se ti sklicuješ
na leto 1936.« (Vmesni odstavek izpuščam.) »Tedaj ni šlo samo za to, ali bomo
enakopravni ali ne« (zopet izpuščam) »v to zvezno ustavo smo napisali nekaj
osnovnih socialističnih principov. Če smo danes ena skupnost, smo to prav
zaradi tega, ker hočemo ta socializem braniti in ga naprej razvijati in ne zaradi
nečesa drugega. Tudi kot majhen narod bi lahko sami obstajali in nam ne bi bilo
treba nobenih drugih podpor in pomoči. Vem, da hočemo kot Slovenci, ki smo šli
skozi revolucijo, ta socializem ohraniti in ga dalje razvijati. To je vsa razlaga
te zvezne ustave.« Konec citata.
Predsednik zbora je torej zaključil svoja izvajanja tako, da se je mojim
gledanjem celo približal. Zato sem mu le na kratko odgovoril, in sicer takole:
»Tovariši, moram samo reči, da je točno to, da smo se odločili za to, da imamo
skupno državo. O tem sploh ni bilo govora, niti o kakšnem razhajanju. Vendar
se nikoli nismo menili, da ne bi mogli ustvariti načela delitve po delu; to
je glavno načelo in je nedopustno, da mora nastopiti poslanec iz Celja in opozarjati na pripombe Koroških Slovencev, da je toliko aparata za zunanje
zadeve. Ta aparat narašča vsako leto, vendar kljub temu Slovenci, ki odhajajo
v tujino, ne morejo dobiti dovolj pomoči od tega birokratskega aparata. Načela
in deklaracije so v redu.« Konec citata.
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Da dela pred dvema letoma nismo dovolj temeljito pripravili in opravili,
dokazujejo sedanje priprave za spremembo zvezne in republiških ustav. Menim,
da res ne prispeva k stabilizaciji našega družbeno-gospodarskega sistema, če
prepogosto spreminjamo ustavo. Pogosto smo jo doslej menjavali pač zaradi
tega, ker nismo bili pri spremembah dovolj odločni in dosledni.
Naj končam! Glede sprememb zvezne ustave smo se v glavnem že sporazumeli. Prav se mi zdi, da začnemo sedaj razpravljati tudi o spremembah republiških ustav, oziroma slovenske ustave, saj bo za njo nosila največjo odgovornost prav naša skupščina. Nobenih starih napak ne smemo ponoviti.
Ce je nosilec delovno ljudstvo in ne država, mora to priti do izraza že v razpravi, v kateri naj sodelujejo organizirane množice. Tako spremenjeno ustavo
po dveh ali treh letih ne bo treba ponovno spreminjati.
Toliko sem hotel povedati v zvezi s proceduro na podlagi izkušenj prejšnje
skupščinske razprave o ustavnih spremembah. Pozdravljam predlog Skupščine
SR Slovenije za začetek postopka za spremembo ustave in ga podpiram, ter
izražam hkrati ponos, da mi je za to dana tudi priložnost v tem visokem
domu.
Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Tone Remc, prosim!
Tone Remc: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Podpiram pobude za začtek postopka za spremembo republiške ustave.
Hkrati tudi pozivam, da se kot republiška skupščina tako organiziramo, da v
najkrajšem času uresničimo tudi potrebno spremembo. O tem bi želel poudariti
naslednje:
Ustavne spremembe, posebej tiste, ki so predvidene za drugo fazo in ki
bodo skupaj s temi tvorile celovito ustavno reformo, nikakor ne bi smele biti
pod pritiskom logike trenutnega položaja, pod pritiskom logike političnega
tehnokratizma in pragmatizma, marveč jih je treba izpeljati tako, da bi v njih
prišle do izraza najbolj bistvene kvalitete dosedanje institucionalne ureditve.
Predvsem tiste, ki jih zahtevajo najrazvitejši deli delavskega razreda in najrazvitejši deli slovenske družbene strukture. To zahteva temeljito znanstveno in
strokovno proučitev in javno politično verifikacijo. V tem smislu bi morali
sprejeti operativne sklepe tudi kot slovenska skupščina.
Nekajkrat smo postavljeni v položaj, da začasno, postopno in parcialno
spreminjamo določene institucialne mehanizme, kar mislim, da ni slabo, vendar
očitno ni dovolj. Moramo ugotoviti, da institucionalni sistem samoupravljanja
in organiziranja družbe že doslej ni onemogočal, marveč nasprotno, omogočal
je revolucionarno politično akcijo delavskega razreda. Kljub temu ugotavljamo,
da je bil ta sistem na mnogih kriznih točkah neučinkovit. Ali je krivda v
sistemu, ali je krivda v politični organiziranosti subjektivnih sil, ali samo v
organiziranosti subjektivnih sil ali pa je defekt tudi o odsotnosti moderne koncepcije o položaju in vlogi subjektivnega faktorja? Mislim, da eno in drugo
in zato se mi zdi' zelo pomembno, da je bil takšen akcent tudi zabeležen na
zadnji, 17. seji predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije.
V drugem delu mi dovolite, da spregovorim o odnosu med institucionalnim
in »dejanskim« v političnem sistemu.
Ustavno-pravne spremembe političnih institucij družbe so pomembne samo
toliko, kolikor odpirajo pot za permanentno revolucionarno akcijo avtentičnih
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organiziranih sil delavskega razreda in za organizirano akcijo demokratičnih
organizmov delovnih ljudi.
Revolucionarne sile samoupravne družbe zato ne morejo biti zadovoljne
niti v tem trenutku, ko sprejemamo to pobudo, samo z adekvatnejšim reguliranjem institucionalnih odnosov med različnimi centri družbenega odločanja,
ne samo z drugačno redistribucijo družbene moči med obstoječimi centri in ne
samo z uvajanjem racionalnejšega funkcioniranja institucionalnega okvira političnega sistema. Za njih je osnovna revolucionarna naloga permanentno odkrivanje objektivnih osnov sistemskih mehanizmov in subjektivnih političnih
nosilcev, ki producirajo in reproduciraj© politiko kot odtujeno sfero dela odtujenih tehnokratsko-birokratskih, etatisitčnih, formalnih ah neformalnih antisamoupravnih, nacionalističnih in drugih oblik hegemonije nad družbo. Revolucionarno podružbljanje politike kot politike in kot organizirane samodejavnosti
delavskega razreda predstavlja zato vsebino ustavne reforme.
Predloženi ustavni amandmaji in tudi pobuda predstavljajo zato hkrati
tudi revolucionarni program za idejnopolitično in ekonomsko akcijo najbolj
progresivnih in najbolj vitalnih subjektov delavskega razreda, akcijo, v kateri
ti ustvarjajo nov zgodovinski lik samoupravne politike in kulture, v kateri
bodo prav razredna pozicija delovnega človeka in njegovi objektivni vitalni
interesi osnovni kriterij za bodoče institucionalne politične spremembe.
Tovarišice in tovariši poslanci! Reforma političnih institucij res da daje
potencialne možnosti za to, da najvitalnejše subjektivne sile samoupravne
družbe in nosilci najbolj razvite socialistične zavesti odpirajo, odprejo in permanentno odpirajo poti za vsebinske spremembe v strukturi jugoslovanske in
slovenske družbe in njenih delov. Ce govorim v političnem jeziku, pomeni to
predvsem javno in odgovorno politično diferenciacijo na podlagi radikalnih,
konkretnih družbenih programov.
Zato je treba omogočiti identifikacijo pravih nosilcev odpora družbenoekonomski reformi in pravih nosilcev destrukcije samoupravnega političnega
sistema v tem trenutku. Treba je identificirati odpore ali nosilce odporov, ki
so onemogočali polno afirmacijo in realizacijo programskih intencij ustave iz
leta 1963 in ki so delno uspeli okrniti izvajanje ustavnih amandmajev iz
1967. leta. Potrebno je omogočiti in spodbuditi združevanje na j vitalne j ših in
najprogresivnejših sil in slojev slovenske družbe, da bi se uresničil revolucionarni, ekonomsko-politični, socialni in kulturni program razvoja Slovenije in
Jugoslavije.
Moramo torej postaviti tudi vprašanje, kaj so še poleg institucionalnih
mehanizmov in sistema kohezivne sile družbe, kohezivni faktor Jugoslavije.
Ce hočete, so to radikalni, vendar realni koncept razvoja, organizirana subjektivna akcija vitalnih avtentičnih revolucionarnih subjektov osnovnih družbenih
skupin delavskega razreda, permanentno oblikovanje avantgardnega kohezivnega revolucionarnega subjekta družbe, demokratizacija izobraževanja in ustvarjanje družbenoekonomskih pogojev za ta proces, afirmacija znanosti kot avtonomne kritične proizvodne sile družbe. Vse to skupaj z institucionalnimi
spremembami lahko šele predstavlja kohezivno podlago za revolucionarno
kontinuiteto razvoja slovenske in jugoslovanske družbe.
Napredne spremembe političnih institucij lahko torej uresniči edinole široko
organizirano revolucionarno, socialistično gibanje delovnih ljudi, gibanje kot
smo ga imeli v Osvobodilni fronti in nekaj časa po tem, gibanje delovnih
ljudi, ki permanentno menja obstoječe, po potrebi svoje akcije pa vzpostavlja
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tudi nove politične institucije, da bi prek njih zagotovil razviti delavski razred
uresničitev svojih objektivnih interesov.
Samo v takšnem vseljudskem samoupravnem gibanju in nikakor samo
znotraj institucionalnega aparata in po logiki dela tega aparata bodo lahko
predloženi ustavni amandmaji imeli svojo progresivno zgodovinsko vlogo in
pomen. Hvala.
Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima dr. Vojan Rus.
Dr. Vojan Rus: Spoštovane tovarišice in tovariši! Dovolite, da se zadržim na nekaterih vprašanjih, ki so se posebej postavila na več mestih in
sicer v Socialistični zvezi v razpravah o tematiki, potem v razpravah, ki sem
jih imel s svojimi volivci v zvezi z ustavnimi amandmaji in o vprašanjih, ki
so se sprožila tudi na naši ustavni komisiji.
Ne mislim, da je s »pobudo«, ki jo imamo pred seboj, najmanj zavrta
možnost, da bi se o teh vprašanjih še naprej razpravljalo, vendar menim, da
jih moram prav na tem mestu tudi omeniti. Naj morda že tretjič poudarim
isto, kar je poudaril že poslanec Ivan Kreft in kar je že prej bilo poudarjeno
na republiški konferenci Socialistične zveze. Namreč, da moramo organizacijsko,
vsebinsko in stvarno omogočiti, da bo glede ustavnih sprememb prišla do enakopravnega izraza in do enakopravne obravnave vsaka pobuda, ki izhaja iz
osnovnih temeljev naše socialistične ureditve.
Drugo, kar bi moral omeniti, je vprašanje skupnih medobčinskih organov
samoupravljanja, ki se omenjajo tudi v naši »pobudi«. Mislim, da bi bilo
napačno razumeti to tezo v nekem smislu postavljanja starih okrajev in okrožij
in s tem povečevanja stopnic v naši uradni administrativni piramidi in v povečevanju te piramide. Lahko pa bi bila ta teza o skupnih medobčinskih organih
samoupravljanja uspešno uresničena, če bi bila razumljena v zvezi z novimi
pogoji, v zvezi z zelo veliko raznolikostjo, da se tako izrazim — slovenskega
ekonomskega, družbenega in geografskega reliefa, kot prilagajanje temu zelo
raznolikemu reliefu in kot sredstvo za izkoriščanje njegovih specifičnih potencialov. Morda bo kje izjemno tudi koristno sestavljati nekakšne — recimo svete,
ali skupščine vseh občin, ki bodo združevale kompleksna vprašanja teh občin.
Toda mislim, da to ne bi smela biti nikakršna obče veljavna šablona, ki bi
samo zavrla naše demokratično in samoupravno delo. Mislim, da bi morali
biti ti skupni medobčinski organi samoupravljanja postavljeni — kot sem
rekel — v skladu z zelo različnimi pogoji in na elastičen način do možnosti, da
se vzpostavljajo različni odbori, komiteji, sveti na medobčinski ravni in to v
zelo različnih vertikalnih in horizontalnih presekih v Sloveniji. Verjetno imamo
take preseke. Na primer interese nekih obmejnih občin, skupni interesi občin,
ki se bavijo z alpskim turizmom, obalnih občin, skupni interesi občin, ki imajo
več živinoreje, skupni interesi občin, ki imajo več sadjarstva, gozdarstva itd.
Zato mislim, da bi morali pri nas uresničevati to tezo o skupnih organih na
tak stvaren življenjski način.
Drugo vprašanje, ki bi se ga želel dotakniti, je odnos med tekočim in
minulim delom kot merilom za delitev dohodka nasploh in osebnih dohodkov
posebej. Strinjam se, da je vsekakor nujno treba upoštevati tudi minulo delo,
na primer v taki obliki, da se upošteva pri različnem določanju pokojninskih
osnov, da se minulo delo lahko uresničuje tudi kot oblika v vlaganja delavca v
lastno organizacijo z dobivanjem nekih procentov, nikakor pa z akcionarsko
9

130

Republiški zbor

pravico. Posebej mislim, da bi morali, ker se mi zdi, da ni bilo dovolj razjasnjeno
v naših dosedanjih razpravah, paziti, da pod tezo o minulem delu ne bi bilo afirmirano razpolaganje s tujim minulim delom in še pridobivanje dela dohodka
na osnovi tujega minulega dela, kar v bistvu pomeni uresničevanje elementov
kapitalizma in kapitalizacije. Gre namreč za to, da se lahko pri združevanju
različnih delovnih organizacij pojavljajo pri tem združevanju tudi delovne
organizacije, ki že po svoji prirodi v glavnem operirajo prav z minulim tujim
delom kot so banke, zavarovalnice in večje trgovske in sploh vse trgovske organizacije. Pri tem bi seveda morali paziti, da se ne bi dogajalo še v naprej
tisto, kar se že dogaja, in sicer, da take organizacije često na razne načine
razpolagajo s tujim minulim delom, ga vlagajo v druge, zlasti v proizvodne in
v turistične organizacije, pri čemer dobivajo neupravičen profit, torej profit,
ki ni ustvarjen na podlagi lastnega prispevka. Pri tem seveda najmanj ne
mislim, da Slovenci, na primer ne bi smeli zahtevati, da se posebej upošteva
kvalitetno tekoče organizacijsko, menežersko in podobno delo, kar je povsem
nekaj različnega od tujega minulega dela. Posebej moram omeniti, da so bile
na terenu v osnovnih organizacijah Socialistične zveze zelo žive razprave glede
osebnega dela z zasebnimi sredstvi in s tezo, da to osebno delo postaja vse
bolj del celotne družbene reprodukcije. Morda se ne more izključiti niti ta
teza, da bo prišlo do takega vključevanja osebnega dela v družbeno reprodukcijo. Mislim, da so upravičene na osnovi dosedanjega izkustva postavljene
zahteve občanov — članov Socialistične zveze in Zveze komunistov, da je treba
še kako paziti, da se to osebno delo z zasebnimi sredstvi proizvodnje ne
pretvarja v nekakšen nov element kapitalizma. Predvsem je treba paziti, da so
delovni ljudje, ki bodo tukaj zaposleni, dovolj zaščiteni. Treba je paziti, da
to zasebno delo ne bo izvor korumpiranja družbenega sektorja, je pa lahko
način vključevanja v družbeni sektor. Zato moramo še posebej označiti precizno te stvari tudi v spremembah naše ustave, kar seveda ne izključuje možnosti, da se morda omogoči tudi osebno delo z večjim številom delavcev.
Naj nazadnje še omenim vprašanje družbene lastnine, ki je poudarjena
tudi v naši »pobudi«. Vendar imam za dolžnost, da omenim tudi razprave, ki so
bile v ustavni komisiji v naslednjem smislu: Ali bo treba določiti precizneje
v naši ustavi, da so delovne organizacije obvezne čuvati že pridobljeni in večkrat od družbe dani sklad družbene lastnine? To sicer ne v smislu njegove
uporabne vrednosti, marveč v smislu obveznega čuvanja vsaj realne, ne nominalne prometne vrednosti družbene lastnine, ki jim je dana in s katero razpolagajo. Vemo, da je precej primerov, da se ta vrednost lahko preliva v potrošni sklad in da se iz tega sklada prodajajo poceni stanovanja in tudi gradijo.
Nisem proti temu, da ne bi tega vprašanja družbene lastnine postavili kot
možnost elastične zamenjave delovnih sredstev in tudi vlaganja v druga podjetja, kot možnost da v nekem kriznem obdobju takšno podjetje tudi nekaj
časa ne opravlja amortizacije.
Predsednik Miran Goslar: Zdenko Roter ima besedo.
Zdenko Roter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Strinjam se s tistimi besedami, ki jih je glede procedure izrazil poslanec Ivan
Kreft. S tem v zvezi bi rad opozoril na to, ali bo procedura res demokratična
in ali bodo zares prišla do izraza vsa izražena mnenja? S tem v zvezi imajo
veliko vlogo sredstva za množično obveščanje. Mislim, da je današnji listek, ki
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smo ga dobili na mizo lahko tudi povod za razmišljanje v tej smeri. Namreč
sporočilo biroja za informacije naše skupščine o tem, da ni bilo poročilo o
pobudi za spremembo ustave ustrezno objavljeno v »Delu«.
Poleg tega je na voljo še vrsta drugih informacij. Ne nazadnje tudi dosedanje poročanje o razpravah, ki so se vodile na sejah ustavne komisije.
Moram žal ponovno ugotoviti, da je bilo mnogokrat to poročanje takšno, da
bi tisti, ki so poročila pisali lahko pisali, ne da bi poslušali potek razprave,
ker bi formulirana stališča lahko oblikovali samo na podlagi pregleda uradnih
dokumentov. Poročanje naj bi tedaj imelo zelo pomembno vlogo. To je neke
vrste neobhodni vmesni člen, če hočemo, da bo prišla demokratičnost v sprejemanju nove slovenske ustave do polnega izraza. Poročati bi bilo treba o vseh
pobudah in predlogih tako v različnih zborih in organih te skupščine kot tudi
glede predlogov in pobud na terenu. Ne bi smeli torej favorizirati samo informacije od zgoraj navzdol, marveč tudi od spodaj navzgor. Ne bi smeli favorizirati samo ene vrste pogledov, marveč tudi druge. Skratka, mnoge nesporazume
bi lahko odpravilo objektivno poročanje. Zato bi bil zelo vesel, če bi kdaj dobil
na poslanski klopi tudi sporočilo biroja za informacije naše skupščine, da je
interveniral zato, ker niso v celoti poročali o poteku neke seje ali ker niso vseh
stališč, ki so se oblikovala okoli nekega vprašanja, tudi objavili. Take intervencije biroja za informacije bi bile po mojem mnenju zelo koristne. S tem v
zvezi naš zbor sicer ne more sprejeti kakšnih posebnih sklepov, vendar menim,
da danes, ko razpravljamo o proceduri, je prav, da na to opozorim.
Predlagam, da bi samemu osnutku ustavnih sprememb posvetili eno sejo
republiškega zbora. To se pravi, da ne bi obsegal dnevni red naslednje seje
30 točk. Predlagam to zato, da bi imeli dovolj časa in tako brez nervoze pregledali vse možnosti in vse posledice, ki izhajajo iz takšnega ali drugačnega
besedila. Najbrž je popolnoma res, če rečemo, da je ta trenutek na nek način
zgodovinski. Edinstvena priložnost je, da enkrat za vselej nedvoumno opredelimo vlogo in pomen ter vse implikacije, ki jih ima suverenost slovenskega
naroda in slovenske države, da ne bi čez nekaj časa, sklicujoč se na naše tako
nepopularne objektivne razloge, spet sprejemali določene spremembe. Hvala
lepa.
Predsednik Miran Goslar: Vaša pobuda je sprejeta. Se kdo želi besedo? (Ne.)
Pred seboj imate besedilo sklepa, ki naj bi ga, glede na predloženo gradivo,
uvodno obrazložitev predsednika in razpravo, sprejeli v smislu XX. amandmaja
republiške ustave, s katerim dajemo predlog za začetek postopka za spremembo
ustave Socialistične republike Slovenije.
Prosim, da glasujemo! Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala.
Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. Poslal ga bom vsem
zborom delovnih skupnosti naše skupščine, da bodo v smislu XX. amandmaja
o njem sklepali in nam sporočili svoje mnenje.
Poleg tega predlagam, da določimo predstavnike našega zbora na sejah
delovnih skupnosti, to je na današnjih sejah, ko bodo obravnavali in sklepali
o našem predlogu. Predlagam poslance Martina Koširja, Zdenka Roterja in
Jožeta Florjančiča. Vsak od teh treh naj bi se udeležil seje enega zbora delovnih skupnosti z namenom, da zastopa predlog sklepa, ki smo ga sprejeli. Se
9»
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strinjate? (Da.) Prosim imenovane tovariše, da se povežejo s sekretariati teh
zborov glede vaše zadolžitve in udeležbe na sejah. S tem je druga točka
dnevnega reda zaključena.
Preden bomo prešli na tretjo točko, to je na razpravo o aktualnih vprašanjih gospodarskega stanja, bomo nadaljevali sejo o drugih točkah, in sicer
toliko časa, dokler ne bo končal razprave o ustavni pobudi gospodarski zbor.
Nato bomo skupaj z gospodarskim zborom poslušali ekspoze predstavnika
izvršnega sveta k tej točki.
Zaradi tega nadaljujemo s 4. točko dnevnega reda, to je z razpravo o predlogu zakona o natančnejših merilih za določanje odškodnine za
razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča.
Izvršni svet je 7. oktobra lani predložil skupščini ta predlog. Pozneje ga
je umaknil, in sicer 12. marca in predložil nov predlog zakona.
Uvodno obrazložitev bo imel dr. Viktor Damjan, republiški sekretar za
pravosodje.
Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zaradi lažjega razumevanja in ocene zakonskega predloga, ki je pred
vami, mi dovolite, da obrazložim razloge in osnovna izhodišča, ki so vodila
predlagatelja pri izdelavi tega zakonskega predloga.
Potrebe po pridobivanju prostora za načrtnejšo stanovanjsko, komunalno
in drugo gradnjo so že pred več kot desetimi leti narekovale sprejem ustreznih
zveznih zakonov kot sta zakon o razlastitvi in zakon o nacionalizaciji najemnih
zgradb in gradbenih zemljišč. Ta dva zakona urejata prehod zemljišč v
omenjene namene iz državljanske v družbeno lastnino. Potrebe po pridobivanju zemljišč v družbeno lastnino,' zlasti po kompleksu, so glede na hitri
razvoj urbanizacije in porasta gradenj — prisotne še danes, ko se je razvoj
blagovno-denarnih odnosov in tržnega gospodarstva v precejšnji meri odrazil
tudi v družbenoekonomskih odnosih na področju prometa, urejanja in uporabe zemljišč ter v njegovem vrednotenju. Zakon o razlastitvi ureja prehod
zemljišč v družbeno lastnino le pod pogojem, da je podana splošna korist, to je,
da so podani taki razlogi, da družbena korist prevalira korist občana poedinca,
vendar mora biti občan po ustavi iz leta 1963 za svojo lastnino tudi pravično
odškodovan. Vprašanje pravičnejšega odškodovanja ne samo na podlagi neke
administrativno določene tarife, je pri nas torej prisotno že dalj časa, to je že
od spremembe zvezne ustave iz leta 1963. Moram opozoriti, da je ravno na
podlagi citiranih ustavnih sprememb ustava Socialistične republike Slovenije
kot pravično že takrat pojmovala tako imenovano prometno vrednost zemljišča in tako upravičeno presegla tarifirano odškodnino 200 S din za m2
stavbnega zemljišča. Pripominjam, da se pravična odškodnina v tem smislu ni
tolmačila le v Socialistični republiki Sloveniji, marveč je bila prometna vrednost prisotna kot pojem pravične odškodnine tudi drugod po Jugoslaviji. Razne
nepravilnosti v zvezi z določanjem odškodnine za razlaščena zemljišča, načelo
individualizacije določene odškodnine in možnosti realizacije tržnih zakonitosti posameznih republik je končno vodilo zakonodajalca, da je v zveznem
zakonu o razlastitvi predpisal merila, na podlagi katerih naj se določa odškodnina za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča in ta so tudi podlaga temu
zakonskemu predlogu. Glede na to, da zvezni zakon ni mogel določiti merila za
vse primere razlastitve in za vsa območja, je pooblastil republike, da lahko
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predpišejo natančnejša merila za določanje odškodnine. Razen tega so predlagatelje k pripravi tega zakona vodili še naslednji razlogi:
1. Spekulacija z zemljišči nujno zahteva družbeno intervencijo. Lastniki
zemljišč pridobivajo zemljiško rento, kar je v nasprotju z zveznim zakonom,
katerega glavno izhodišče je, da pripada zemljiška renta družbi.
2. Potreba po stabilizaciji cen v prometu z zemljišči, predvsem v primerih
pridobivanja zemljišč v družbeno lastnino na podlagi sporazuma ali razlastitve.
3. Zakon postaja aktualen sedaj, ko začenjamo uresničevati velike infrastrukturne objekte, ki terjajo prehod večjih površin zemljišč v družbeno lastnino kot na primer: izgradnja mednarodnih cest, razlastitev zemljišč v obrambne
namene in podobno.
4. Zakon naj bi pomagal upravnim organom in sodiščem pri določanju
odškodnin in izvajanju zakona o razlastitvi.
In končno: republiški zakon bolj upošteva ekonomske elemente glede na
različne razmere v posameznih krajih, kar bo privedlo do bolj pravične odškodnine glede na specifične krajevne razmere.
Predlog republiškega zakona predstavlja na omenjenem področju družbeno
intervencijo. Ta na eni strani zagotavlja realizacijo ustavnega načela pravične
odškodnine za razlaščeno nepremičnino, na drugi strani pa posredno vpliva na
stabilizacijo cen z zemljišči. Pri tem cen ne določa administrativno, niti jih
ne pušča nekontroliranih, saj odvzema posamezniku neupravičeno pridobljeno
rento.
Zakonski predlog natančneje opredeljuje merila zveznega zakona o razlastitvi in sicer korist, ki jo zemljišče, to je kmetijsko in stavbno, lahko da, če
je normalno izkoriščeno, vlaganja prejšnjega lastnika kmetijskega zemljišča in
tržno ceno pri kmetijskem zemljišču. Delitev na kmetijska in stavbna zemljišča
predvideva že zakon o razlastitvi sam, razlika o vrednotenju pa je tudi realno
podana. Pri določanju odškodnine za kmetijska zemljišča je predlagatelj merilo
zveznega zakona o razlastitvi, to je oceno koristi, ki jo kmetijsko zemljišče
lahko da, če je normalno izkoriščeno, formalno sicer natančneje opredelil s
katastrskim dohodkom, vendar je pri tem upošteval vse njegove slabosti in ga
korigiral z določenimi popravki, to je s primernimi faktorji, računanjem katastrskega dohodka le za prvi razred ustrezne kulture, zmanjševanjem ocene koristi
za ostale razrede, medsebojnim vrednostnim razmerjem med posameznimi kulturami tako, da se končni rezultati ocene omenjene koristi približujejo dejanski
rodovitnosti zemljišča. Ta je po oceni strokovnjakov najobjektivnejše merilo
za določanje odškodnine za kmetijska zemljišča.
Glede na to, da je bila katastrska klasifikacija v Sloveniji izdelana še v
preteklem stoletju, je republiški zbor na predlog predlagatelja zadolžil geodetsko upravo SR Slovenije, da kot strokovni organ izvede akcijo bonitiranja
zemljišč, ki bo natančno določila razmerja rodovitnosti med posameznimi zemljišči. Akcija za izdelavo metodologije za ocenjevanje zemljišč je v teku in bo
uporabljiva tudi pri določanju odškodnine za razlaščena zemljišča.
Določanje odškodnine za kmetijska zemljišča s pomočjo meril zveznega
zakona o razlastitvi — od katerih so nekatera natančneje opredeljena s tem
predlogom, v praksi ne bo povzročilo večjih težav. Odškodnina, ki se bo izračunala, je.tudi približana dejanskim tržnim razmeram. V zvezi z analizo problematike določanja odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča je predlagatelj
zavzel stališče, da se korist, ki jo lahko da stavbno zemljišče, če je normalno

134

Republiški zbor

izkoriščeno, to je prvenstveno izkoriščeno za gradnjo stanovanjskih in drugih
objektov, izrazi v fiktivnem dohodku takega zemljišča. Tak dohodek se najadekvatneje izraža v stanarini zgrajene hiše. Tako številčno izražena korist
še ne predstavlja odškodnine za kvadratni meter razlaščenega zemljišča, ker
je treba za izračun upoštevati tudi vsa ostala merila zveznega zakona o razlastitvi. Iz tega sledi, da je odškodnina za kvadratni meter stavbnega zemljišča
lahko nižja od izračunane koristi in v upravičenih primerih tudi višja.
O zakonskem predlogu je Skupščina SR Slovenije razpravljala dne 9. in
10. novembra 1970 na seji gospodarskega in republiškega zbora. V zadnji fazi
postopka za izdajo zakona je namreč skupščina občine Novo mesto predlagala
k predlogu zakona amandma in je bila zato razprava o zakonskem predlogu
preložena do ponovne proučitve tega amandmaja.
Predlagatelj je — glede na sklep obeh zborov republiške skupščine proučil
vloženi amandma, ni pa ga mogel upoštevati iz razlogov, ki so navedeni v
obrazložitvi zakonskega predloga.
Ne glede na to je predlagatelj upošteval nekatere sugestije občine Novo
mesto ter nekaterih drugih občin in zakonski predlog tako spremenil in dopolnil, da je izračunano korist zmanjšal za poprečne stroške komunalnega urejanja
zemljišča. Pri tem določa poprečno gradbeno ceno vsaka družbeno-politična
skupnost sama.
V zadnji odstavek 7. člena je predlagatelj vnesel določilo, da določi poprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč po predlogu za svoje območje
občinska skupščina z odlokom. S tem je predlagatelj še močneje poudaril načelo,
da tako imenovana renta ne pripada posameznikom, temveč tistemu, ki je
stroške urejanja dejansko tudi nosil in to je družbena skupnost. Vse to zajema
tudi zakon o razlastitvi, ki navaja tri temeljne kriterije: prvič, delitev zemljišča na kmetijsko in stavbno zemljišče, drugič: načelo, da zemljiška renta
pripada družbi in tretjič: pojem pravičnosti ni enostranski, temveč je odškodnina pravična le tedaj, če je pravična tako za družbo kot tudi za razlaščenega
lastnika.
Predlagatelj tudi meni, da je ocena koristi enega kvadratnega metra stavbnega zemljišča v smislu zakonskega predloga objektivna ter da dovolj upošteva
vse okolnosti ekonomskega in urbanističnega značaja, ki so bile prisotne pri sestavi tega predloga.
Glede na to tudi ni sprejemljiva pripomba o odtekanju mestne rente v
korist individualnih prejšnjih lastnikov — razlaščencev. Nesprejemljiva je tudi
ocena, da je odškodnina vzrok nesorazmerno visokim cenam stanovanjskih
površin, saj ocena koristi enega kvadratnega metra stavbnega zemljišča po
izračunu ne dosega niti enega odstotka poprečne gradbene cene kvadratnega
metra stanovanjske površine.
Podrobnejše obrazložitve ni mogoče podati pred tem visokim zborom glede
na materijo, ki je tako natančna in vsestransko obsežna, kar lahko potrdijo
strokovna telesa izvršnega sveta in Skupščine SR Slovenije, ki so zakonski
predlog obdelovali polni dve leti.
Predlagatelj amandmaja je svoj prvotni spreminjevalni predlog glede na
številne zaključke skupščinskih teles drugič spremenil. Vendar je tudi njegov
drugi predlog vsebinsko enak prvemu, saj izenačuje vrednost kmetijskega s
stavbnim zemljiščem. Tudi pripombe drugih občin, ki vsebinsko sprejemajo
idejo novomeškega amandmaja, nimajo zakonske podlage, ker se vrednost
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določene valorizacije, kar potrjuje ceno istih zemljišč v prostem prometu, ki je
zemljišč pri njih pretežno oblikuje na podlagi administrativnega določanja in
nekajkrat višja od odškodnin, ki se sedaj izplačujejo.
Slednjič predlagatelj pripominja, da bi v večini primerov znašala ocena
koristi, ki jo lahko da en kvadratni meter stavbnega zemljišča po kriterijih
novomeškega amandmaja, le približno 5 N dinarjev. To ne bi bilo niti politično
oportuno niti gospodarsko utemeljeno. S takim odškodovanjem bi se najprej
razvrednotila nezazidana zemljišča, ki dejansko služijo za stanovanjsko in
komunalno izgradnjo. Sicer je zakonski predlog tako prirejen, da na eni strani
daje osnovno orientacijo za izračun pravične odškodnine, na drugi strani pa
le-te ne določa administrativno, temveč daje družbeno-političnim skupnostim
široko možnost za upoštevanje specifičnosti posameznih območij. Sprejem zakona je neodložljiv, saj bo realiziral ustavno načelo pravične odškodnine. Posredno bo vplival na stabilizacijo cen zemljišč, kar pomeni tudi konkreten
prispevek k celotnemu stabilizacijskemu procesu v naši skupnosti.
Ko ta zakon rešuje vprašanje določanja odškodnine, je razumljivo, da ne
more rešiti vseh spremljajočih pojavov v zvezi s prometom in vrednotenjem
zemljišč. Rešitev teh sporednih vprašanj, ki so zelo pomembna kot je na primer
vprašanje razpolaganja z zemljišči nasploh, vprašanje neupravičenih špekulacij
in podobno, je seveda predmet drugih zakonskih predlogov oziroma predpisov.
To vprašanje bo treba rešiti v sklopu celotne spremembe zakonodaje s področja
zemljiške politike glede na specifične slovenske razmere. To nam bo sedaj tudi
omogočeno, če bo republika Slovenija kot državna skupnost, zgradila svoj
pravni sistem.
Glede na vse povedano predlagam v imenu izvršnega sveta, da ta visoki
zbor predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine
za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča sprejme.
Predsednik Miran Gosi ar: Kot je bilo že iz uvodne obrazložitve
razvidno, je skupščina občine Novo mesto dala amandma k temu predlogu
zakona. Amandma ste prejeli; razen tega ste prejeli še dopis skupščine občine
Trebnje z dne 7. aprila in v katerem sporoča, da soglaša s tem amandmajem.
Skupščina občine Celje je prav tako dala amandma, vendar je pozneje od
njega odstopila in se pridružila amandmaju občine Novo mesto, še nekatere
druge občine so sporočile, da soglašajo z amandmajem skupščine občine Novo
mesto, in sicer Trebnje, Krško, Brežice, Ptuj, Trbovlje, Kočevje, Metlika, Črnomelj in Sevnica.
Izjave teh občin je upošteval tudi odbor za finance in proračun, kar je
razvidno iz njegovega dodatnega poročila. Odbor za finance in proračun je dal
zboru poročilo in dodatno poročilo. Poročilo je dala tudi zakonodajno-pravn&
komisija. Predlagatelja amandmaja, to je skupščina občine Novo mesto, zastopa dr. Bogdan Skrl. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo. Dr. Škrl želi
besedo kot predstavnik občinske skupščine Novo mesto.
Dr. Bogdan Skrl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da v imenu občinske skupščine Novo mesto in tudi drugih dolenjskih občin še na kratko obrazložim amandma k 7. členu predloga zakona o
nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča.
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Zakon o razlastitvi iz leta 1968 je občinam dal možnost, da načrtno pridobivajo zemljišča za izgradnjo mest in naselij mestnega značaja, in sicer s
tem, da je dana možnost razlastitve zemljiškega kompleksa za komunalno in
stanovanjsko izgranjo. Zakon o razlastitvi je v skladu z ustavo v svojem
32. členu določil merila za določanje pravične odškodnine za razlaščene nepremičnine. Ta merila se dajo razdeliti v objektivna in subjektivna. Kot objektivna mejila pridejo v poštev: korist, ki jo lahko da nepremičnina, če je
normalno izkoriščena, korist, ki jo je od nepremičnine konkretno imel prejšnji
lastnik, vlaganja prejšnjega lastnika v nepremično in končno tržna cena, vendar
ta cena ne sme vplivati na določanje pravične odškodnine za stavbna zemljišča,,
To je v zveznem zakonu izr.ecno določeno. Subjektivna merila, ki pridejo po
zveznem zakonu o razlastitvi, so: ali je bila prejšnjemu lastniku nepremičnina
osnova za obstoj in koliko? Ali je prejšnji lastnik izkoriščal nepremičnino le s
svojim osebnim delom in delom članov njegovega gospodinjstva ter končno
osebne in družinske razmere, kolikor so bistvenega pomena za njegov gmotni
obstoj. Poleg navedenih elementov, ki jih je treba upoštevati pri določanju
pravične odškodnine, je potrebno le-to zmanjšati, če bi ta bila večja zato<, ker
nepremičnina leži v naselju, ali na turističnem območju, v bližini umetnih jezer
in tako dalje. Skratka, da bi imela zaradi tega višjo tržno ceno kot bi jo sicer
imela, če bi ne ležala v teh okoliših.
V istem členu zakon o razlastitvi tudi poudarja, da se pri določanju odškodnine za stavbna zemljišča ne upošteva tržna cena. S tem, ko je zvezni
zakonodajalec naštel več meril za določanje pravične odškodnine, je skušal
doseči, da bi bila odškodnina čimbolj realna in pravična. Istočasno je še
posebej poudaril, da se odškodnina, določena po objektivnih in subjektivnih
merilih, zmanjša za vse vplive, ki so odškodnino zvišali, a jih ni povzročil
individualni lastnik, temveč družba. Z drugimi besedami rečeno: pod nobenimi
pogoji ne more in ne sme prejšnji lastnik vnovčiti tistega, česar ni sam ustvaril,
temveč je ustvarila ožja ali širša družbena skupnost.
Izvajanje določil o pravični odškodnini iz tega zakona o razlastitvi je v
praksi povzročilo precej težav zaradi nepopolnih in netočnih kriterijev. V nekaterih občinah, vsekakor so mi znane razmere na Dolenjskem, je to izrazito
prišlo do težave in do ostrine zato, ker organi, ki nastopajo v odškodninskem
postopku, različno razlagajo predvsem prej navedene objektivne kriterije
za določevanje upravičene odškodnine. Zaradi različnega razlaganja objektivnih elementov pravične odškodnine poberejo prejšnji lastniki često mestno
rento s tem, ko jim je priznana odškodnina v višini tržne cene za stavbna
zemljišča. To pa ni v skladu s 3. odstavkom 32. člena zakona o razlastitvi,
ki določa, da se ne sme pri določanju odškodnine upoštevati tržna cena stavbnih zemljišč.
Ob upoštevanju vsega navedenega predlagajo občina Novo mesto in druge,
da izvršni svet po pooblastilu, ki ga ima republika v 34. členu zakona o razlastitvi, pripravi predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča.
Predlagatelj zakona je za določanje odškodnine za razlaščeno kmetijsko
zemljišče opredelil tri merila, in sicer: korist, ki jo lahko da kmetijsko zemljišče,
če se normalno izkorišča, vlaganja prejšnjega lastnika v kmetijsko zemljišče in
tržno ceno kmetijskega zemljišča. Ta opredelitev, ki dopolnjuje določila zveznega zakona, je za občinsko skupščino Novo mesto sprejemljiva in zato glede
tega nimam pripomb. Za določanje odškodnine za razlaščeno stavbno zemljišče
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pa je predlagatelj določil le eno merilo, to je korist, ki jo lahko da stavbno
zemljišče ne glede na to, ali je normalno izkoriščeno ali ne. Zanimivo pri tem
je, da predlog zakona v 7. členu ne govori o oceni koristi, ki jo more dati
stavbno zemljišče ob normalnem izkoriščanju, temveč enostavno ta pojem
normalnih možnosti, ki je obvezno predpisan v členu 32 zakona o razlastitivi
prezre in postavlja povsem teoretski kriterij te ocenitve. Nedvomno je, da
prejšnji lastnik gradbenega zemljišča ni mogel niti ni smel zemljišča tako
izkoriščati kot predpostavlja 7. člen predloga zakona. Prav gotovo pa ne v
takem obsegu, saj bi tako presegal zakonsko dopustni stanovanjski maksimum,
ki je določen z zakonom o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč. Z drugimi besedami povedano, bi tako dobil odškodnino kot da. bi bil lahko
lastnik in kot da bi normalno izkoriščal nekaj ha stanovanjskih hiš. To pa, ni
realno, niti ^dopustno, četudi gre le za teoretično osnovo izračuna.
Po mnenju skupščine občine Novo mesto mora biti pojem normalnega
izkoriščanja upoštevan in se mora gibati v okviru realnih in v smislu zakona
dopustnih možnosti.
Občinska skupščina Novo mesto se torej nikakor ne more strinjati z opredelitvijo merila koristi, predlagano v 7. členu, ki jo lahko da stavbno zemljišče.
Ne glede na to bi se v naši občini in verjetno tudi v večini drugih občin v
Socialistični republiki Sloveniji izračunana odškodnina po tako opredeljenem
merilu povečala nad sedanjo tržno ceno stavbnega zemljišča in sicer za nekajkrat. Zato skupščina občine Novo mesto odklanja tako rešitev. Se vedno bodo
tako obstojale možnosti za špekulacije in neupravičeno bogatenje z zemljišči,
kajti premožni občani bodo kupovali kmetijska zemljišča in plačevali zanje
sorazmerno nizke cene, kar se pri nas že dogaja. Po sprejemu zazidalnih načrtov
in urbanistične dokumentacije za določene sektorje bodo ta zemljišča prodajali
kot stavbna ali pa po razlastitvi prejemali nekajkrat večjo odškodnino. Takih
pojavov ni možno preprečiti drugače kot s politiko cen zemljišč, saj je znano,
da ljudje obidejo prepoved parcelacije z vknjižbo solastnine na deležih, da
obstaja promet s stavbami takoj ko kataster zariše stavbišče v mapo itd.
Kriteriji za izračun dohodka od stavbnega zemljišča, ki so kot taki le
proklamirani, to je 500 m2 zemljišča, 150 m2 stanovanjske površine za stanovanjske površine za stanovanjske hiše in enoletna stanarina, so po naši oceni
nevzdržni in tudi nedopustni, ker upoštevajo gradbene cene stanovanjske hiše
ob času razlastitve. Dejansko pa predstavljajo tržne cene, saj vemo, da se
gradbene cene formirajo na trgu. Ce bi torej to priznali, bi posredno priznali
prejšnjim lastnikom izračun pravične odškodnine na osnovi tržne ocene stavbnih
zemljišč, kar pa je po 3. odstavku 32. člena zveznega zakona o razlastitvi
nedopustno in naravnost prepovedano.
Sprejem predlaganega 7. člena predloga zakona bi ekonomsko prisilil
občine, da ne bodo skrbele za izdelavo zazidalnih načrtov in druge urbanistične
dokumentacije, pač pa bodo tak splošen interes ugotavljale individualno na
sejah in s tem siromašile načrtno izgradnjo naselij. Tako bodo seveda plačevale
za razlaščena kmetijska zemljišča manjšo odškodnino namesto višje za razlaščena nezazidana in komunalno neopremljena stavbna zemljišča, če naj
bo za pomen zemljišča merodajna samo pravna opredelitev.
Razlika v odškodnini za m2 razlaščenega kmetijskega, oziroma stavbnega
zemljišča po naši oceni ne bi smela biti večja kot jo narekujejo za prejšnjega
lastnika povečani proizvodni stroški. Mora namreč, kolikor želi imeti zemljo,
obdelovati bolj oddaljeno kmetijsko zemljišče.
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Tako stališče je, kot mi je znano, zastopano tudi v jugoslovanskem merilu.
Omenjam gradivo: priročnik »Informatorja«, »prava na nekretninama«, 2.
knjiga, stran 62 in 63, priročnik »Finansijskega študija« — Beograd, materijali
sa seminara o reševanju problema ekspropriacije od marca 1970, stran 6 do 10
in končno gradivo za posvetovanje, ki ga je v decembru 1970 organiziralo
»združenje za unapredjenje organizacije rada« o uporabi predpisov o razlastitvi.
Enako stališče in mnenje zastopa tudi jugoslovanska konferenca mest.
S sprejemom predloga zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča v besedilu kot je predlagano, bi prejšnja lastnika sosednih zemljišč, ki so enake kulture in bonitete,
dobila za 1 m2 eden brez krivde, drugi pa brez zaslug, nekajkrat večjo, oziroma
manjšo pravično odškodnino in to samo zaradi pravne proklamacije značaja
zemljišča.
V 2. členu zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih Zemljišč
je končno določen maksimum stanovanj, ki ga lahko imajo v lasti občani, 2
večja in 3 manjša stanovanja. Pri določanju koristi, ki jih lahko da stavbno
zemljišče, je v predlogu zakona v 7. členu ta maksimum povsem zanemarjen.
Izhaja namreč iz predpostavke kot da ima prejšnji lastnik lahko v lasti neomejeno število stanovanj. Ta predpostavka prav gotovo ni sprejemljiva, četudi
gre samo za način izračuna ocene koristi, saj daje prejšnjemu lastniku večjo
korist kot bi jo sicer moral imeti v skladu s predpisi.
Sprejem predlaganega zakona v nespremenjenem besedilu bo končno tudi
politično slabo odjeknil na terenu prav iz razloga, ki sem ga omenil. Občani,
ki so imeli pred razlastitvijo zemljišč enake koristi, bodo namreč morali
zopet prenesti neopravičene razlike, ki ne bodo izvirale iz dela in torej ne
bodo dobili pravične odškodnine v smislu določila zveznega zakona in ustave.
Naj zaključim. Skupščina občine Novo mesto in druge občine se ne bore
za to, ali se bo ocena pravične odškodnine za zemljišče ustalila za nekaj
dinarjev višje ali nižje, vendar odločno poudarja, da je nujno, da ne pride do
prevelikih in neutemeljenih razlik med razlaščenimi kmetijskimi in stavbnimi
zemljišči in s tem direktno do diskriminacije med bivšimi lastniki, ki so imeli
srečo, da so se njihova zemljišča pravno proklamirala kot stavbna in tistimi,
ki te sreče niso imeli.
Dejansko je obema zemlja dajala isto korist in je bila vzeta v enake
gradbene namene. Samo pravna opredelitev in definicija zemljišč torej, po naši
oceni, ne more biti merodajna za te razlike, ki so že do sedaj povzročile dovolj
krivic in upravičene jeze ter kritike med prizadetimi lastniki. Saj pride tako
do situacije, da dobijo bivši lastniki v istem kompleksu in celo za dele iste
parcele povsem različne odškodnine. Prav zaradi odprave teh krivic se je že
na podlagi zveznega zakona o razlastitvi na območju občine in na območju
drugih dolenjskih občin osvojila praksa, da se določa odškodnina za stavbna in
kmetijska zemljišča po istih kriterijih. Tako stališče je na našem območju
osvojila tudi sodna praksa. Iz lastne prakse moram ugotoviti, da je sedaj na
našem območju manj sporov in zlasti manj jeze ter negodovanja.
S sprejemom besedila 7. člena zakona kot je predlagan, pa se bodo ta
vprašanja vnovič načela in spet bo prišlo do velikih in neutemeljenih razlik ter
s tem tudi do negodovanja prizadetih. Morebitna vlaganja lastnikov v stavbno
in kmetijsko zemljišče se itak upošteva mimo te koristi že po splošnih določilih zakona.
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Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prosim vas, da temeljito pretehtate navedene argumente naše občinske skupščine in drugih skupščin in da sprejmete njihov amandma k 7. členu zakona. Ce se ne bi mogli odločiti za naš amandma, predlagam, da zakona ne sprejmete, ker po naši oceni
ne bo koristil urejanju vprašanj na tem področju.
Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft, prosim!
Ivan Kreft: Prosil hi predstavnika izvršnega sveta, oziroma izvršni
svet in sekretariat za pravosodje, da vztrajata pri predloženem zakonu. K predlogu zakona imam sicer amandma, vendar bom najprej obrazložil, zakaj menim,
da je treba vztrajati pri predloženem zakonu.
Kdor je socialist, mora ščititi tistega, ki je šibkejši. In to je prvi zakon,
ki skuša zaščititi šibkejšega. Naša birokracija se je že tako razbohotila, da
enostavno noče več vedeti, kdo je šibkejši. Ta zakon se je pripravljal tri leta.
Delegacija iz Prekmurja, delegacija ljudi, ki jih je Lenin imenoval vaška
revščina, je prišla do nekaterih poslancev, ki so že pred vojno delali na tistem
področju, s prošnjo, da se sprejmejo za kmeta pravičnejša merila glede vrednosti zemlje in lijenih pridelkov. Z isto željo je bila delegacija tudi na sekretariatu za pravosodje. Tr,i leta je trajalo, preden je prišlo do tega zakonskega
predloga, ne po krivdi izvršnega sveta in tudi ne po krivdi sekretariata za
pravosodje, ki je imel najboljšo voljo, da te stvari čimprej pripravi, temveč
po krivdi tistih, ki so mnenja, da v socializmu ni več glavna skrb zaščititi šibkejšega, temveč, da ima birokracija že dovolj oblasti, da prezre tiste zahteve,
s katerimi smo šli v revolucijo.
Tovariši, medtem ko se je pripravljal zakon, so bile odtujene mnoge parcele
najrevnejših kmetov in to ne na mestnem, temveč na čisto kmetijskem pod^
ročju. Glede na to predlagam v svojem in v imenu desetih poslancev, da bi se
10. člen spremenil tako, da bi se glasil:
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, njegove
določbe o odškodnini pa se uporabljajo od 1. 1. 1970 za tiste primere, ki so
v postopku.«
Tako ne bodo prišli na svoj račun tisti špekulanti, ki so s pomočjo birokracije poskušali priti za mal denar do kmetijskih parcel.
Predsednik Miran Goslar: Janez Verbič, prosim!
Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ne strinjam se z amandmajem, ki ga je predložila občinska skupščina Novo
mesto iz več razlogov, ki jih bom navedel.
Kot glavno utemeljitev amandmaja navaja občinska skupščina neenak
položaj lastnikov zemljišč, ki se jim zemljišča razlaščajo bodisi kot gradbena
ali kot kmetijska. Logično bi bilo, da je odškodnina tako visoka, da bi lahko
razlaščeni lastnik izgubljeno premoženje enakovredno nadomestil, sicer odškodnina ne more biti pravična. Zlasti je to očitno takrat, kadar se družina
razlaščenca izključno ali delno preživlja s kmetijsko dejavnostjo. Ravno glede
možnosti nadomestitve izgubljenih zemljišč pa obstoja bistvena razlika med
tistimi razlaščenci, ki se jim zemljišče odvzema kot stavbno ali kot kmetijsko.
V bližini mest ali večjih naseljenih krajev je namreč zaradi izredne naglice
zazidave kmetom zelo težko ponovno kupiti ustrezno zemljišče v primerni
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oddaljenosti od sedeža svoje kmetije. Tako mu preostane, ali da kupi zemljišče
v večji oddaljenosti in je zato zemljišče manj prikladno za obdelavo ali da
sedež kmetije prenese izven naselja ali pa da preneha s kmetovanjem.
Vse tri variante so zvezane s precejšnjimi materialnimi izdatki, ki jih
odškodnina težko pokrije. Določere korekcije so po zveznem zakonu sicer
predvidene, če je z razlastitvijo ogrožen življenjski obstoj prejšnjega lastnika,
vendar je ta formulacija tako široka, da je vprašanje, če jo je razumeti tako,
da mora biti odškodnina odmerjena tako visoko, da daje enake ah podobne
možnosti za opravljanje dosedanje dejavnosti in dosego enakega materialnega
stanja.
Razlaščanje zemljišč v nestavbne namene zavzema običajno manjši obseg
in kmet praviloma izgubi samo manjši del zemljišč ter jih z nakupom tudi lažje
nadomesti. Problematično je edino, če so zemljišča v bližini večjih naselij, ker
je potem lastnik pri nakupu novih zemljišč praktično v enakem položaju kot
tisti lastnik, bi so mu bila zemljišča odvzeta za gradnjo naselja. Ne morem
sicer ocenjevati ali je odškodnina za razlaščena zemljišča, ki se razlaščajo kot
kmetijska, v zakonu zadostna, na vsak način pa je neugodno to, da je vezana
na mnogokratnik katastrskega dohodka, ki se revalorizira praviloma samo na
določeno število let. Menim, da bi lahko dohodek zemljišča mnogo boljše, za
vsak primer posebej, ocenil ustrezni strokovnjak, katastrski dohodek pa naj bi
služil samo kot pripomoček pri ocenitvi.
Število mlajših ljudi, ki se odločajo za kmetijski poklic, je na nekaterih
območjih v Sloveniji že kritično. Poleg nizkega dohodka je ravno slaba socialna
varnost kriva, da je temu tako. Z neustrezno odškodnino za razlaščena zemljišča
se bo interes za ta poklic v bližini mest in večjih naselij še zmanjšal, zlasti še
glede na veliko disperzijo naselij, kjer pride za razlastitev v poštev veliko
število kmetij.
Zakon, ki ga je izvršni svet predložil, delno upošteva te momente, medtem
ko amandma skupščine občine Novo mesto upošteva samo koristi novih koristnikov. Glede na to bom glasoval proti amandmaju, posebno ker sem proti
temu, da bi ravno na račun kmetijstva zmanjševali visoke stroške za stanovanjsko površino. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Dušan Kolenc.
Dušan Kolenc : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbor za proračun in finance je o predlogu zakona o nekaterih natančnejših
merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča
ponovno razpravljal na zadnji seji. Kakor je iz predloženega dodatnega poročila
razvidno, odbor predlaga ziboru, da sprejme predlog zakona, čeprav kljub
izčrpni in dolgotrajni razpravi ni bilo doseženo soglasje med predlagateljem
zakona in predlagateljem amandmaja, ki vztrajata vsak pri svojem predlogu.
Tudi mnenje odbora je ostalo deljeno. Pri tem pa je bilo v razpravi med drugim
ugotovljeno, da obravnavani predlog zakona ne more biti niti nima namena
urejati celoten kompleks nerešenih vprašanj na področju prometa z zemljišči
Oziroma zemljiške politike nasploh, odnosov nastalih z gradnjo, reformo, nacionalizacijo, ekspropriacijo in drugimi ukrepi s tega področja.
To, da je predlagatelj tako v naslovu zakona kot tudi v tekstu opustil izraz
pravična odškodnina, kot zelo relativen pojem in se omejil na opredelitev
nekaterih natančnejših meril za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in
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stavbna zemljišča, naj bi pripomoglo, da se v sami praksi, na terenu, izoblikujejo
trdnejši in objektivnejši okviri za urejanje teh odnosov. Na tem področju so
še vedno pogosta gledanja, ki izhajajo iz pretekle prakse in ki teže k administrativnemu urejanju vprašanj v nasprotju s principi, in zahtevami tržnega
gospodarstva, kar včasih učinkuje že anahronistično in kar se izraža tudi v
uradno določeni ceni zemljišča, ki se včasih giblje kot je bilo v razpravi
mimogrede navrženo, na višini cene zavitka cigar z vžigalicami, kar gotovo
ni realno, da ne rečemo pravično.
Predlagatelji amandmaja k 7. členu predloga zakona so imeli pred seboj
predvsem težnjo po preprečitvi špekulacije z zemljišči, ki zajemajo vse večji
obseg, a so vseeno le eksces, torej izjema in ne pravilo.
V strukturi gradbenih stroškov predstavlja cena zemljišča pri današnjem
oblikovanju cen poprečno 1 %>, kar gotovo ni pretirano razmerje. Odprto ostaja
nadalje tudi vprašanje ali bo pri naslednji preprodaji na takšnem zemljišču že
zgrajenega stanovanjskega objekta zemljišče prodano po trenutni prometni
vrednosti skupno z objektom ali posebej po kriterijih za promet z zemljišči.
V nasprotnem primeru bo določena renta zopet pripadla trenutnemu lastniku.
Menim, da ti razlogi oziroma ugotovitve govore za to, da sprejmemo
takšen zakon, kakršnega je predložil predlagatelj.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Borko.
Franc Borko: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Vem, da ne moremo določiti res pravične odškodnine, prav pa bi bilo, da bi
imeli pri sprejetju tega predloga zakona pred očmi vedno tistega, ki ga
razlaščamo. Ce je ta izključno kmet in se preživlja samo s kmetijo, je nujno,
da mu damo čim pravičnejšo odškodnino, ker kmetom predstavlja ravno zemlja
njegovo življenjsko eksistenco. Časi, ko nismo dajali pravične odškodnine pri
viničarskih odnosih in pri zemljiškem maksimumu, so za nami. Priznamo, da
smo takrat delali napake. Prosim, ne ponavljajmo sedaj teh napak, ko vedno
govorimo, da hočemo našemu kmetu pomagati. Zato mu ne jemljimo tega, kar
ima pravico dobiti in ne dopustimo, da se z njegovimi žulji in žulji njegovih
prednikov okoriščajo razna podjetja, kmet sam pa na starost ostane brez nujnih
sredstev za preživljanje in tako pade na breme skupnosti, kar pa nanj tudi
moralno zelo negativno vpliva. Z nepravično odškodnino za razlaščeno zemljo
odtrgamo kmetu kos kruha, na katerega se je na starost vsaj deloma lahko
zanesel. Zato sem mnenja, da naj se da vsem razlaščenim oškodovancem
primerna in čimbolj pravična odškodnina, da z razlastitvijo ne bodo preveč
oškodovani.
Strinjam se s sprejetjem predloga zakona o nekaterih natančnejših merilih
za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, prepričan
pa sem, da tudi s tem zakonom ne bomo popolnoma zatrli špekulacije s
kmetijskimi in stavbnimi zemljišči.
Ne strinjam se pa z amandmajem občine Novo mesto in bom glasoval proti.
Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Viktor Pislak ima besedo.
Viktor Pislak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Seznanil vas bom s pripombami k predlogu zakona o natančnejših merilih za
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določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, ki jih je
dala skupščina občine Ptuj.
Skupščina občine Ptuj je ponovno proučila predlog zakona o natančnejših
merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča,
prav tako pa tudi obrazložitev k predlogu tega zakona. Kot smo že navedli
v pripombah k prejšnjim osnutkom zakona dne 10. 6. 1970, 13. 10. 1970,
4. 11. 1970 in 14. 4. 1971, se ne strinjamo s 7. členom predlaganega zakona.
Kljub temu, da je pojem pravične odškodnine dokaj relativen, pa smo vendar
trdno prepričani, da je amandma občine Novo mesto, ki se nanaša na 7. člen
predloga zakona, mnogo bližji pojmu pravične odškodnine, kot pa predloženo
besedilo tega člena v osnutku zakona z dne 11. 3. 1971.
Ne strinjamo se tudi z obrazložitvijo predlagatelja, češ da citirani amandma
zbližuje kriterije za vrednotenje kmetijskega in stavbnega zemljišča in da to
ni v skladu z zakonom o razlastitvi. Mnenja smo, da ta trditev ne drži, saj
zakon o razglasitvi v petem poglavju, ki obravnava odškodnino za razlaščeno
premoženje v 32., 33., 34. in 35. členu govori le o odškodnini za razlaščene
nepremičnine, nikjer pa ne loči kmetijskih in stavbnih zemljišč. Izjema je le
3. odstavek 32. člena, ki pa jasno in nedvoumno prepoveduje uporabo tržne
cene pri določanju odškodnine za stavbna zemljišča. Iz vsega navedenega sledi,
da je predlog zakona v 7. členu v nasprotju z zveznim zakonom, saj skuša na
vsak način vrednost gradbenega zemljišča približati tržni ceni, medtem ko želi
amandma občine Novo mesto doseči prav nasprotno. Ne glede na formalno plat
pa smo dolžni celo zadevo še enkrat osvetliti tudi s praktične strani. Kot smo
že navedli v prejšnjih pripombah, postane neko zemljišče stavbno ali z odlokom
občinske skupščine ah pa z individualnim aktom ter s sredstvi, ki jih je družba
vložila v komunalno ureditev tega zemljišča. V vseh primerih se torej cena
zemljišča poveča brez vsakega sodelovanja lastnika. Nasprotno, običajno prav
tisti lastniki zemljišč, ki pričakujejo, da bodo njihova zemljišča razglašena za
gradbena, postopoma opuščajo vlaganja v ta zemljišča in skušajo iz njih izvleči
čimveč. Izračuni narejeni na podlagi določil 7. člena citiranega zakona kažejo,
da bi znašala cena za takšna zemljišča kljub odbitku vrednosti komunalne
ureditve še vedno od 12 do 20 din. Ce pa sedaj to odškodnino primerjamo z
odškodnino za vrtna zemljišča, prav tako izračunano po določilih tega zakona,
vidimo, da lahko lastnik vrtnega zemljišča doseže maksimalno odškodnino
v znesku 6 do 7 din za prvi bonitetni razred. Upoštevajoč dejstvo, da je treba
v zemljišču, ki ga želimo spremeniti v vrt, zelo intenzivno vlagati vsaj pet let
in da lastnik kljub temu ne doseže niti polovico višine tiste odškodnine, ki jo
dobi tisti, ki se je z dekretom in s pomočjo družbe slučajno znašel s svojim
premoženjem v zazidalnem okolišu, kažejo nesmisel teh določil.
Na koncu pa moramo še enkrat poudariti okolnost, da bodo praviloma
deležni odškodnine za gradbeno zemljišče nekmetje in to vsaj v 90 °/o primerov
in da bo na ta način nehote prišlo do diskriminacije nasproti čistim kmetijskim
proizvajalcem, katerih zemljišča leže izven gradbenih okolišev in ki bodo v
primeru razlastitve obravnavana po kriterijih za kmetijska zemljišča. Glede
na vse navedeno se občina Ptuj s predlaganim zakonom ne strinja, predvsem
zato, ker meni, da ta zakon posebno z določili 7. člena ne bo prispeval k ureditvi
razmer na tem področju in da bo kvečjemu uzakonil že tako razprostranjeno
špekulacijo z gradbenimi zemljišči.
Predsednik Miran Goslar: Cene Matičič ima besedo.
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Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Nedvomno je, da je predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih
za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, tak kot
nam je sedaj predložen, le začasna rešitev in da je moč trditi, da bodo ta merila
dokaj natančnejša, dokaj pravičnejša in tudi predvsem trajnejša šele takrat,
ko bo izvedeno bonitiranje zemljišč, kar se sedaj kot mi je znano, pospešeno
pripravlja. Zato podpiram takšen predlog zakona kot nam je predložen.
Mnenja sem, da je bila storjena napaka, ker ta predlog z vsemi amandmaji,
ki jih nekatere občinske skupščine predlagajo, ni bil obravnavan na zboru
delegatov, ker so nedvomno vse občinske skupščine zainteresirane nad praktično
izvedbo tega zakona. Čeprav je bil takšen predlog s strani našega odbora za
finance podan, ne vem, zakaj in iz katerih vzrokov zbor. delegatov tega ni
obravnaval. Dejstvo je, da poročila zbora ni, zato ocenjujem, da se večina
občinskih skupščin strinja s takšnim predlogom zakona kot je tu pred nami
na mizi. Tudi sam sem mnenja, da je predlog le začasna, a vendarle dokaj
pravičnejša in dokaj uspešnejša rešitev kot pa rešitev, ki jo v amandmaju
k čl. 7 predlaga občinska skupščina Novo mesto. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? Ivan Ahlin.
Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Podpiram novomeški amandma iz razloga, ker menim, da je pravičnejši do oškodovanca kot pa predloženi predlog zakona. Da ne bo zmot, bom na praktičnem
primeru pokazal pravičnost odškodnine po tem predlaganem zakonu. Lastnik
zemljišča ima 2 ha veliko parcelo, enakega bonitetnega razreda. Polovica te
parcele je z odlokom občinske skupščine določena kot gradbeni okoliš, polovica
pa je z aktom kmetijske delovne organizacije arondirana za kmetijsko proizvodnjo. Po tem zakonu bi dobil lastnik za tisto polovico parcele, ki je določena
za gradbeno zemljišče 26 milijonov dinarjev, s tem bi lahko kupil 10 km stran
od prodane parcele celo posestvo, za drugi del parcele pa bi dobil po tem istem
zakonu le 2 milijona 600 tisoč dinarjev. Vzrok taki razliki pa je samo odlok
občinske skupščine, ki določa meje zazidalnih načrtov. Menim, da iz tega
primera jasno izhaja, da o pravični odškodnini ne moremo govoriti. Hvala lepa.
Predsednik
Majerič.

Miran

Goslar:

Kdo še želi besedo? Prosim, Avgust

Avgust Majerič: Rad bi dal samo nekaj kratkih pripomb. Zdi se mi,
da pri vsem našem govorjenju o razlikah cen med zemljišči pozabljamo na to,
da so lastniki zemljišč, ki so ocenjena kot gradbena, že s kupnino za ta
zemljišča plačali bistveno višjo ceno. Ne bom diskutiral o tem, kdaj in kako
so prišli do tega, toda če naj bi bila pravična odškodnina, dejansko odškodnina
za tisto, kar so dosedanji lastniki v zemljo vložili, je prav, če se jim prizna za
gradbena zemljišča višja odškodnina. Sigurno je, da zemlja ni postala gradbeno
interesantna šele sedaj, temveč da je imela to svojo vrednost že tudi takrat, ko
so jo sedanji lastniki kupili. Glede na to sem mnenja, da je, prav, če odškodnino
za zemljo obravnavamo diferencirano. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Prosim, da se predlagatelj in zakonodajno-pravna komisija izjavita o amandmaju tovariša Krefta
in desetih poslancev. Tovariš Viktor Damjan ima besedo.
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Dr. Viktor Damjan: Na kratko bi rad odgovoril prvemu diskutantu,
mislim, da je bil to dr. Skrl. Kar je rekel glede orientacije na terenu, je točno.
Vendar ta ugotovitev govori v prid zakonskega predloga, to je, da je pač treba
pristopiti k urejanju te materije.
Glede 7. člena bi rad povedal, da je ta člen pravzaprav le tehnično pomagalo za izračun koristi. Normalno izkoriščanje zemljišča pomeni, da se
stavbno zemljišče uporabi za gradnjo. Po naših izračunih ocenjena korist, ki jo
stavbno zemljišče lahko da, ne presega tržne cene v smislu 32. člena zakona
o razlastitvi. Imamo podatke za 14 občin. Iz njih izhaja, da niso resnične trditve,
da presega naš izračun tržno ceno. Npr. če pogledamo Celje. Maksimalna
odškodnina, ki jo občina plačuje za kvadratni meter, je 25 N din, ocenjena
korist po našem republiškem zakonu, to še ni odškodnina, pa je 25,76. Od tega
se odškodnina šele odmeri. Cena v prostem prometu pa je za kvadratni meter
80 din. 2alec plačuje 28,80 din, naš obračun pa je pokazal, da korist znaša 12,86
din, cena v prostem prometu pa je 30 dinarjev. Kranj plačuje za kvadratni
meter 23 din,-po našem zakonu znaša korist 19,20 din, cena v prostem prometu
pa 50 din. Cerknica plačuje 25 din odškodnine, korist po našem zakonu je
17,70 din, v prostem prometu pa je cena 25 din. Postojna plačuje 20 din, po
zakonu znaša korist 29,76, v prostem prometu je cena 60 din za m2. Škofja Loka
plačuje 16 din, ocena koristi po republiškem zakonu je 25,60 din, v prostem
prometu pa je cena za m2 70 din. Ljubljana-Moste plačuje 25 din, ocena koristi
po republiškem zakonu je 32 din za m2, v prostem prometu pa je vrednost m2
70 din itd. Ne bom našteval vseh številk, vendar sem jih nekaj navedel zaradi
tega, ker je tu točno dokazano, da po našem predlogu izračunana korist ne
presega tržne cene, kot je bilo v razpravi navedeno.
Pravzaprav gre le za pravilno in dosledno uporabo zveznega zakona o
razlastitvi in mislim, da na podlagi republiškega zakona ne bo prišlo do večjih
odstopanj. Že sedaj pa moramo seveda stremeti za tem, da se lotimo bonitiranja
zemljišč. Takrat bo mogoče oceniti zemljišče po njegovi rodovitnosti, kar je
korak naprej od katastrskega dohodka.
Glede amandmaja, ki ga je postavil tovariš Ivan Kreft, lahko rečem, da je
sicer umesten, mislim pa, da je nepotreben. Zakon o razlastitvi z dne 15.
februarja 1968 namreč že sam omogoča, da se vsi nepravnomočno rešeni primeri
rešijo po našem republiškem zakonu. Glede na to sem mnenja, da bi lahko ta
amandma odpadel.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Magda Mihelič im,a
besedo!
Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Matičič je uvodoma rekel, da je naš odbor na eni prejšnjih sej predlagal,
da naj zakon obravnava zbor delegatov. Vse občinske skupščine so bile pozvane,
naj o tem zakonu izrečejo svoje mnenje oziroma, da naj povedo, če žele, da se ta
zakon obravnava na zasedanju delegatov občin. Res je, da je samo 9 občin
zahtevalo, da se zakon obravnava na zasedanju, 15 občin pa se je izjavilo za
amandma skupščine občine Novo mesto.
Osebno menim, da naj bi bilo izhodišče za ceno zemlje enako za stavbno kot
za kmetijsko zemljišče. Nihče namreč nima nobene zasluge pri tem, da je neko
zemljišče postalo stavbno zemljišče, temveč je to prav gotovo zasluga družbe,

25. seja

145

ker je nekdanje kmetijsko zemljišče s komunalno ureditvijo spremenila v
stavbno zemljišče.
Mislim, da je do kmeta, ki je včeraj nekomu prodal zemljo v dobri veri, da
jo bo uporabljal za kmetijsko zemljišče ali kakorkoli, nepravično, če danes novi
lastnik dobi mnogo večji znesek kot pa ga je dobil kmet, ko je zemljišče prodal.
To je tovariš Ahlin nazorno prikazal na primeru lastnika, ki ima parcelo, ki leži
na kmetijskem in stavbnem zemljišču. Zato se jaz osebno strinjam s predlogom
amandmaja skupščine občine Novo mesto, vendar s pripombo, da se zadnji dve
besedi »ustrezne kulture« spremenita v »kmetijsko zemljišče«. Menim, da je ta
sprememba potrebna, da se izognemo temu, da bi v neenakopraven položaj prišli
tisti, ki se jim razlašča dvorišče ali slična zemeljska površina, ki je ne moremo
razvrstiti v bonitetni razred.
Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Ivan Franko, prosim!
Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
zvezi z amandmajem tovariša Krefta v imenu zakonodajno-pravne komisije
izjavljam, da je amandma glede na določilo drugega odstavka 217. člena republiške ustave sprejemljiv, da pa se postavlja vprašanje njegove primernosti.
Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če
ne, lahko preidemo na glasovanje.
Glasovali bomo najprej o amandmaju skupščine občine Novo mesto k 7.
členu. Prosim, da vzamete v materialih, ki jih imate, v roke predlog skupščine
občine Novo mesto. Na drugi strani imate tekst tega amandmaja.
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (25 poslancev dvigne
roko.) Kdo je proti? (22 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (11 poslancev.) Za 25,
proti 22, vzdržanih 11.
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Glasujemo o amandmaju Ivana Krefta k 10. členu. Tekst ste dobili na mizo.
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (24 poslancev dvigne roko.)
Je kdo proti? (10 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (16 poslancev.) Za amandma je
glasovalo 24 poslancev, 10 proti, 16 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Ugotavljam,
da tudi ta amandma ni sprejet.
Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je zanj, naj prosim dvigne
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (8 poslancev.) Se je kdo
vzdržal? (5 poslancev.) 8 poslancev je glasovalo proti, pet se jih je vzdržalo,
večina pa je glasovala za predlog zakona.
Ugotavljam, da je predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za
"določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča z večino
glasov sprejet.
Tovariši poslanci, takoj bomo nadaljevali s skupno sejo z gospodarskim
zborom, in sicer bomo poslušali ekspoze tovariša Toneta Tribušona k 3. točki
dnevnega reda.
(Seja je bila prekinjena ob 11.35 in se je nadaljevala skupno z gospodarskim zborom ob 11.40.)
10
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Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da
pričnemo skupno sejo republiškega in gospodarskega zbora. V skladu s sklepom
na obeh zborih, da borno na skupni seji poslušali uvodno besedo o aktualnih
vprašanjih gospodarskega položaja, prosim podpredsednika izvršnega sveta tovariša Toneta Trribušona, da vzame besedo. Prosim, tovariš Tribušon.
Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Pereča gospodarska
dogajanja in njihove tendence smo v zadnjem letu obravnavali nekajkrat.
Stališča in sklepe smo sprejemali z vso zavzetostjo in resnostjo. To so znana
dejstva in jih ne bi na tem mestu ponavljal. Omejil se bom na dogajanja v prvih
mesecih letošnjega leta.
Izvršni svet je na svoji razširjeni 67. seji dne 22. 4. 1971 proučil vsa
razpoložljiva gradiva in podatke, jih izčrpno obravnaval in zavzel svoja stališča.
V obravnavi o cenah, stališčih in predlogih smo si bili popolnoma enotni. Moja
dolžnost je, da vas s temi seznanim.
Namen seje je bil trojen: prvič; kolikor mogoče objektivno oceniti gospodarski in politični položaj v Jugoslaviji in Sloveniji; drugič pregledati, kaj je
bilo storjeno, da se razmere izboljšajo; kaj je kdo storil v okviru svojih
pristojnosti in ali je bilo vse to dovolj, da se neugodne tendence zaustavijo;
tretjič, kaj je potrebno še storiti, da bi izboljšali sedanje razmere in prekinili
nadaljevanje neugodnih gospodarskih tendenc.
Ocena položaja. Ce hočemo oceniti stanje in tendence, moramo opredeliti
izhodišče. Po našem mnenju je to resolucija o temeljih družbenoekonomske
politike Jugoslavije za leto 1971 s stabilizacijskim programom. Resolucija je bila
grajena na sklepih prve konference Zveze komunistov Jugoslavije kot na
splošno sprejeti politični osnovi. Resolucija je edini dokument o konkretni
politiki, ki smo ga vsi v Jugoslaviji dogovorno sprejeli, sprejela ga je tudi
zvezna skupščina.
• Resolucija je bila sprejeta v naslednjih razmerah:
nestabilnost na notranjem trgu, neugodne tendence v plačilni bilanci,
visoke obremenitve gospodarstva, rast vseh oblik porabe nad gmotnimi možnostmi, neprestano in skokovito naraščanje cen in življenjskih stroškov in
drugo. Taka gibanja in tendence so bile posledica nerešenih vprašanj v gospodarskem in političnem sistemu, premajhnega deleža gospodarskih organizacij
v delitvi družbenega proizvoda in pomanjkanja ustreznih in pravočasnih ukrepov ekonomske politike.
Dejstvo je, da je bila resolucija sprejeta kot minimalen stabilizacijski
program. Vsi se še dobro spominjamo, da smo v Sloveniji menili, da si je
potrebno zastaviti sicer stvaren, vendar bolj zahteven, radikalnejši program,
ki bo ostreje napadel nestabilnost in inflacijo, vendar v tem nismo uspeli.
Za Jugoslavijo v celoti je bil splošno sprejemljiv samo minimalen program.
Resolucija zato vsebuje določene elemente nestabilnosti, kot so: ohlapni limiti
v porabi, računa s (sicer zmanjšanim) primanjkljajem v plačilni bilanci, s sorazmerno visoko stopnjo gospodarske rasti in zaposlovanja in s tem, da se bo
rast cen v letu 1972 izravnala z rastjo cen v inozemstvu in podobno.
Upoštevala je pač jugoslovansko stvarnost. Upoštevala je, da stanja, ki se
je rojevalo v letu 1968 dalje (ko se je začelo pod različnimi pritiski odstopati
od reforme), ni mogoče ozdraviti takoj, pač pa postopoma, da bi se tako čimbolj ognili večjim socialnim in političnim pretresom, ki jih nosijo s seboj
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morebitna omrtvičenja gospodarske rasti in s tem tudi zmanjšanje možnosti
za zaposlovanje.
Kljub vsemu pa predstavlja resolucija s svojim minimalnim programom,
v svojih težnjah, ciljih in načrtovanjih s sredstvi, osnovo za postopno odpravljanje neugodnih trendov. Ni dvoma, da je bila glede kratkoročnih ciljev in sredstev stvarna. Manj stvarna pa je bila v načrtovani časovni izvedbi dolgoročnejših ukrepov, kot so: spremembe v gospodarskem in političnem sistemu
ter sprejetju srednjeročnega plana, na kar smo prav tako že pravočasno resno
opozorili.
Na vse to, tovarišice in tovariši poslanci, vas opozarjamo zato, ker se
pojavljajo glasovi in težnje, da je potrebno preučiti neka nova izhodišča. Po
mnenju izvršnega sveta bi bilo po treh mesecih iskanje nekih novih izhodišč
popolnoma brezplodno početje. Pomenilo bi vračanje na začetek, morda celo
pred prvo konferenco Zveze komunistov Jugoslavije in omrtvičenje vsake
enotne uglašene akcije, ki nam je nujno potrebna.
Samo razpravljanje, in to še neuglašeno, nam lahko samo škoduje, najmanj pa seveda koristi. Tako početje je potrebno kot nesprejemljivo odločno
odkloniti.
Izvršni svet je mnenja, da je potrebno začrtani minimalni program izvesti
brez odstopov in omahovanja. Zato si ne prizadevamo zaradi slepega spoštovanja neke resolucije, oziroma zaradi neke formalnopravne discipline, naša prizadevanja gradimo na prepričanju, da kolikor ne bomo izpolnili že sprejetih
okvirov ekonomske politike v letu 1971, se v letu 1972 ne bomo mogli izogniti
ostrim centralističnim in administrativnim intervencijam na področju gospodarstva. Tako bi nas nujnost pripeljala do tega, da bi bilo vsebinsko uresničenje
ustavnih amandmajev ter sodobnejše in bolj samoupravne rešitve v gospodarskem sistemu potisnjeni v ozadje tudi v. letu 1972, s čimer bi bil seveda odložen
tudi odločen napad na bistvene vzroke neugodnih gibanj in tendenc.
Dalje, osnovna koncepcija resolucije je bila zaustavljanje neugodnih trendov na podlagi program ukrepov v znanih treh etapah. V prvi kratkoročni etapi
bi. morali uskladiti notranjo porabo z razpoložljivimi sredstvi. Gre torej za
omejevanje vseh oblik notranje porabe na vseh ravneh in za povečanje proizvodnje, predvsem z večjim izvozom, kar naj deluje v dveh smereh: na umirjenje cen in na bistveno zmanjšanje primanjkljaja v plačilni bilanci. Taka zasnova enoletne politike je bila edino mogoča, posebno če upoštevamo, da je enoletno obdobje kratkoročno obdobje in da ni bilo drugih materialnih možnosti,
saj smo bili in smo omejeni tako v produkcijskih kot tudi v uvoznih možnostih,
ki bi se sicer lahko tudi pojavile kot kratkoročni posegi za stabilizacijo v našem gospodarstvu.
In še.: odgovornost za izvedbo je bila porazdeljena med federacijo in njen
izvršni svet, republike in občine, samoupravne skupnosti in delovne organizacije. Seveda, porazdelitev odgovornosti pomeni, da je vsak od naštetih
odgovoren v okviru moči in pooblastil, ki jih ima v obstoječem sistemu. Vendar
moramo ugotoviti, da je šlo za sinhronizirano, uglašeno akcijo.
In kakšni so prvi rezultati? Iz številk, ki jih poznate, predvsem pa iz teženj,
ki iz njih izhajajo, lahko povzamemo, da se nadaljujejo gibanja iz preteklega
leta, kar posebej velja za domačo porabo in cene ter za zunanjetrgovinsko menjavo, ki ima še težnjo oslabljenja. Zunanja likvidnost je izredno nizka, lahko
bi rekel kritična. Proizvodnja, ki je po stopnji rasti dvakrat večja od načrtovane,
se napaja predvsem iz velike domače porabe in iz uvoza, izvoz slabi. Visoka
10»
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stopnja rasti proizvodnje pa omogoča po stopnji dvakrat večje zaposlovanje,
kot je bilo predvideno. Nelikvidnost v gospodarstvu raste. Sprejeti predpisi
in ukrepi se ne izvajajo ali slabo izvajajo. Imamo tudi nek poseben jugoslovanski
pojav: imamo namreč tržno gospodarstvo in izrazito in vse bolj netržno obnašanje udeležencev v našem življenju, kjer se kupuje in ne plačuje in kjer se
pogodbe ne spoštujejo.
Te osnovne značilnosti stanja in tendenc veljajo seveda za vso Jugoslavijo
in tudi za Slovenijo, kar ni slučajno. Imamo enoten jugoslovanski gospodarski
prostor z enotno politiko in sistemom, kjer sovplivajo odločitve in obnašanja
vseh udeležencev v reprodukciji^ od zveznega izvršnega sveta do republik,
občin, bank, samoupravnih skupnosti ter do delovnih organizacij.
Dovolite mi, da kar zadeva Slovenijo, opozorim na nekaj stvari.
Glede osebnih dohodkov smo kot edina republika sprejeli zakon o usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov. Družbeni dogovori so pripravljeni in
so v razpravi. Dobili so že načelno soglasje podpisnikov. Samoupravni sporazumi so prav tako v pripravi. Prepričani smo, da ni zapreke, da se samoupravni
sporazumi sklenejo do poletja in da bomo v bodoče na ta organiziran, samoupravni način področje delitve urejali smotrneje in pravičneje kot doslej.
Kar zadeva limitiranje osebnih dohodkov v prvem trimesečju letošnjega
leta, smo se namena limita med vsemi republikami najbolj dosledno držali in
tudi rezultati niso izostali. Podatke imate v gradivu, ki ste ga prejeli. Od limita
smo odstopali samo posamično, vendar pa po vnaprej dogovorjenih gospodarskih
in socialnih načelih. Dopuščali smo popravke v delovnih organizacijah, kjer
so imeli najnižje osebne dohodke in kjer so gospodarski rezultati to opravičevali.
In obratno, nismo dopuščali odstopanja od limitov v delovnih organizacijah,
kjer so že tako imeli v primerjavi z ostalimi visoke osebne dohodke, ali kjer so
doslej nesmotrno delili.
Kar zadeva proračun republike in samoupravnih skupnosti, se držimo
tako zveznega limita kot politike, ki jo je začrtala ta skupščina. Odločeni smo
na tem vztrajati. Mislim pa, da se bo potrebno ob polletju na to vprašanje
še povrniti, ko bomo imeli popoln pregled nad dogajanji v občinah in še posebej
v zdravstvenem zavarovanju.
Gospodarstvo je v Sloveniji imelo v letu 1970 manj tekočih izgub kot
v letu 1969. (1970 : 69 milijonov, 1969 : 81 milijonov.) Skupne izgube tekoče in
prenesene iz prejšnjih let so znašale 273 milijonov, kar je nekaj manj kot
leta 1969. Pri tem moramo ugotoviti, da so nepokrite izgube ob koncu leta 1970
pomenile 0,9 '°/o< v dohodku gospodarstva republike, kar je daleč najnižji
odstotek v vsej Jugoslaviji. Po drugi strani pa moramo ugotoviti, da imajo
skladi skupnih rezerv daleko večja sredstva, ki omogočajo ne samo pokritja
izgub, temveč tudi stalne preventivne sanacije. Pri tem naj omenim, da smo
letos samo s sklepom te skupščine prenesli iz presežkov republiškga proračuna
v sklad skupnih rezerv gospodarskih organizacij več sredstev, kot so znašale pri
nas vse tekoče izgube v letu 1970.
Slovenija ima po podatkih službe družbenega knjigovodstva vse investicije
formalno pokrite, kar ni primer drugod. To je sicer dob m; vendar sumimo,
da imamo opraviti tudi pri nas tako kot v Jugoslaviji z nekaterimi izmišljenimi
konstrukcijami in raznimi manipulacijami. Menimo, da se v tem skriva tudi
del prispevka slovenskega gospodarstva k nestabilnosti. Zal pa tukaj republika
nima ustreznih zakonskih pristojnosti in je delovanje vezano na zvezne predpise. Ce gledamo s političnega ali z; operativnega vidika, izvršni svet ne vidi
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nobenih zaprek, da v Sloveniji ne bi v zelo kratkem času te zadeve uredili,
če zato dobimo potrebna pooblastila.
Kljub temu, da nekatere številke in tendence v Sloveniji kažejo nekoliko
ugodnejša gibanja, kot v celi Jugoslaviji, pa bi vendar lahko rekel, da se kažejo
pri nas, zaradi drugačne socialne in gospodarske strukture, politične posledice
sedanjega stanja v ostrejši luči kot drugod v Jugoslaviji. Samo tako je mogoče
pojasniti položaj, da smo kljub nekaterim ugodnejšim gibanjem v Sloveniji
bolj politično zaskrbljeni, kot kje drugje. Prav zaradi tega smo pripravljeni
sprejeti vse ukrepe in v okviru naše pristojnosti storiti vse, da se dosedanji
tok ustavi in da se razmere izboljšajo. Zavedamo pa se hkrati, da bodo naši
napori in ukrepi dali slabe rezultate, če bi bila splošna politika v Jugoslaviji
drugačna.
Izvršni svet ocenjuje, da je stanje zaradi splošnih tokov v Jugoslaviji zaskrbljujoče in da obstajajo resni znaki, da se minimalni program ekonomske
politike za leto 1971 ne bo izpolnil, če ne bo takojšnje, odločne, uglašene in odgovorne akcije vse in na vseh ravneh.
To, kar nas posebej zaskrbljuje, je mišljenje nekaterih vodilnih struktur
v raznih področjih Jugoslavije, da stanje ni zaskrbljujoče, da ga ne gre dramatizirati, saj pravzraprav vsi žive in ni nobenih večjih socialnih pretresov in
konfliktov.
Ne moremo se znebiti vtisa, da takim strukturam sedanja gibanja ustrezajo,
ker je prav ob takih gibanjih možno zadostiti tudi raznim nestvarnim težavam
v vseh oblikah porabe.
Tok dosedanje akcije.
Največ pristojnosti in pooblastil ima v sedanjem sistemu federacija in
zvezni izvršni svet. Treba je priznati, da je zvezni izvršni svet ukrepal. Moramo
pa ugotoviti, da so se potrebni ukrepi sprejemali neodločno in z zakasnitvijo.
Naj navedem samo devalvacijo in spremljevalne ukrepe. Nekateri od teh so
bi sprejeti pred enim mesecem in seveda niso mogli učinkovati na gospodarska
gibanja. Določeni ukrepi, na primer znižanje carinskih stopenj, so obremenjeni s kompromisi. Kontrola cen je neustrezna. Izredno važen stabilizacijski
ukrep, kot je na primer likvidacija izvenproračunske bilance, pa se je zataknil
in še danes ni sprejet. Dalje, bili so že prej sprejeti ukrepi za omejevanje nelikvidnosti. Na zagotovitev njihovega izvajanja pa je zvezni izvršni svet pozabil. Na tak potek sprejemanja in izvajanja ukrepov vpliva neodločnost, počasnost, slabo sporazumevanje med republikami, različni pritiski itd.
Tam, kjer imajo republike pooblastila, so jih zelo neenotno uporabljale
in izvajale. Izvajanje zakona o limitiranju osebnih dohodkov in dogovorov
o usmerjanju delitve dohodka, je zelo lep primer za to. Podobno je pri proračunski porabi in porabi sklada samoupravnih skupnosti. Kaže, da gre mimo
ostalega še za nesinhronizirano akcijo, ki ne more imeti kaj prida uspeha.
To je seveda samo nekaj odgovorov na vprašanje, če so ukrepi bili, in če
so bili, zakaj niso dali rezultatov. Izvršni svet meni, da so odgovorni za sedanje
stanje vsi nosilci odločitev, odvisno od pooblastil, ki jih kdo ima. Meni pa tudi,
da odgovornosti ni mogoče prevračati na druge. Pri tem imam sedaj v mislih
le tiste dolžnosti in odgovornosti, ki zadevajo zvezo in republike in se ne
dotikam odgovornosti, ki jo imajo v sistemu tudi drugi nosilci odločitev, ki pa
seveda tudi niso majhne.
Tako zaskrbljujoče stanje in tendence in sedanja često neustrezna praksa
nas logično silijo, da se vprašamo, kaj storiti, da preobrnemo neugodne tokove
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in uresničimo cilje ekonomske politike. Izvršni svet meni, da je potrebno
zagotoviti odločno in enotno podporo vseh političnih dejavnikov v federaciji,
republikah, občinah itd., da se bodo sprejetih dogovorov in ukrepov in na vseh
ravneh vsi držali, da se bodo vsi spopadli s pritiski in jim kljubovali, če bi
pritiske izzvali ukrepi ali njihovo dosledno izvajanje.
Izhodišče za izvajanja ali dodatno sprejemanje ukrepov bi moralo biti,
da je potrebno odločno ozdraviti enega osnovnih problemov, to je netržno
obnašanje in gospodarjenje, kar ostaja nekaznovano in sploh brez posledic
neizpolnjevanja plačilnih in drugih pogodbenih obveznosti.
Zagotoviti je potrebno enotno in ne diskriminacijsko poslovanje vseh inšpekcijskih organov v celi državi, da bodo poslovali objektivno in brez intervencijskih vplivov in pritiskov. To še posebej velja za organe službe družbenega
knjigovodstva in sodišč.
Zamenjati je potrebno sedanjo simbolično odgovornost in kršenje predpisov in ukrepov ekonomske politike ter splošno toleranten odnos do teh
pojavov s stvarno odgovornostjo, ki bo vključevala tudi izgubo položaja. Zato
pa je potrebno ustvariti tudi primerno družbeno vzdušje za splošno družbeno
disciplino na vseh ravneh.
Težišče vsega ukrepanja po našem mnenju ne more biti samo na konkretnih
ekonomskih ukrepih, temveč tudi na politični odločnosti, da ukrepe učinkovito izvajamo z vsemi, tudi kadrovskimi posledicami, ki bi iz tega sledile.
Izvršni svet meni, da tudi v bodoče ni mogoče pričakovati rezultatov še
tako pretehtanih ukrepov, če ne zagotovimo teh nekaj izredno pomembnih
sprememb v naši praksi.
Naslednje je vprašanje smeri in obsega dodatnega ukrepanja. Pri tem
se postavlja neka zelo razširjena lažna dilema: ali ukrepati dolgoročno ali
kratkoročno. Na to dilemo je odgovorila že resolucija. Potrebno je eno in
drugo. To se pravi, na dolgoročnih, fundamentalnih rešitvah je treba delati pospešeno naprej; to so strukturne spremembe in sistem. Situacija pa zahteva,
da vplivamo tudi v okviru obstoječega sistema in sicer predvsem na tisto,
na kar v enem letu, torej kratkoročno, moremo vplivati: na konjunkturo,
ponudbo in povpraševanje, na stroške in cene, na izvoz in uvoz, na nelikvidnost.
S tem moramo bistveno prispevati k omiljenju položaja. Pri tem moramo
upoštevati, da so bili nekateri ukrepi že sprejeti. Izvršni svet sodi, da bi bilo
potrebno na naštetih področjih podvzemati naslednje:
A. Področja investicij:
1. Dosledno vztrajati na discipliniranem izvajanju že sprejetih predpisov.
Verjetno bi kazalo dodatno sprejeti določilo, da se pri delovnih organizacijah,
ki imajo neporavnane dolgove nad 90 dni njihove zapadlosti, takoj ustavijo
investicije, ne glede na formalno zagotovljena sredstva.
Prav tako bi kazalo razmisliti o predlogu, da se pooblasti SDK, da ustavi
investicije in sproži postopek odgovornosti, če ugotovi, da je pokritje umetno
skonstruirano in da v bistvu sredstva niso zagotovljena. Dosedanji ukrepi za
omejitev investicij niso dali rezultatov. Še naprej se investira ob uporabi
obratnih sredstev, na podlagi medsebojne zadolžitve, povečanih oročevanj itd.
2. Transformacija kratkoročnih kreditov v dolgoročna so eden najpomembnejših povzročiteljev ekspanzije investicij. To po eni strani povečuje nelikvidnost gospodarskih organizacij, po drugi strani pa povzroča nenehne zahteve
po emisiji kratkoročnih kreditov.
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Dvomimo, da bi se lahko samo z administrativnimi predpisi zajezilo tako
prelivanje sredstev, kolikor narodna banka s poslovnimi bankami po dogovoru
ne sprejme načel za drugačno obnašanje oziroma za zmanjšanje investicijske
porabe. Sodimo, da bi moral zvezni izvršni svet pripraviti banke do tega, da
bi z dogovorom sprejele obvezen sklep, da bodo spremenile svoje ravnanje
in dosegle določene rezultate v stabilizacijskem procesu. Tak ukrep bi bil izredno
pomemben, saj bazirajo skupne investicijske naložbe bank na oročenih depozitih, ki so narasli za 29 0/o, na prenesenih sredstvih iz kratkoročne bilance,
ki so narasla za 63 °/o, in na deviznih sredstvih na osnovi lastnega zadolževanja
v inozemstvu ali zadolžitve podjetij, ki so narasla nad 50%.
3. Vse investicije izvenproračunske bilance tečejo dalje, kot da bi ta še
obstajala in kot bi bile te investicije pokrite. Iz gradiv SDK je razvidno, da
v nekaj 100 milijardah nepokritih investicij nosi levji delež federacija, in sicer v
višini okrog treh četrtin. Izvršni svet vztraja, da je treba čimprej izvršiti prenos
teh investicij na republike, kot je bilo že decembra dogovorjeno. Te pa naj
jih pokrijejo z zmanjšanjem nekih drugih izdatkov ali pa naj jih ustavijo.
4. Točne so ugotovitve o negativnem vplivu investicij na bilanco. Sodimo,
da je potrebno postaviti uvoz opreme pod drobnogled. Omejitve je treba iskati
predvsem na tistem delu uvoza opreme, ki se odvija s tako imenovanimi posebnimi dovoljenji.
B. Splošna poraba:
1. Menimo, da je potrebno vztrajati na sprejetem limitu 10,8. Ker obstoji
možnost, da bi se ta limit po posameznih področjih tudi izigral in bi se tako
potrošnja bistveno povečala, je potrebno ponovno učvrstiti dogovor med republikami in odgovornost republik, da limite ne bi presegle. Pri tem pa je
potrebno ugotoviti, da je federacija od limita v svojem proračunu odstopila,
ker ni mogla likvidirati starih hipotek drugače, kot z dodajanjem denarja,
ne pa z zmanjševanjem nekih drugih izdatkov.
2. Splošen problem je velik presežek dohodkov nad porabo. Tako deluje
sedanji davčni sistem. Presežki dohodkov pomenijo povečanje stroškov v gospodarstvu ali prebivalstvu; pomenijo pa tudi potencialno porabo, ki je po naši
praksi že dejanska, vendar samo nekoliko odložena poraba.
Na prihodnjih sejah skupščin, od zvezne do občinskih, je nujno potrebno
kvantificirati in ustrezno znižati proračunske vire in dohodke skladov, to je
stopnje prispevkov in davkov, ki napajajo zvezni proračun, republiške in
občinske proračune in samoupravne sklade. Tako ne bo treba konec leta 1971
znova ugotavljati velike presežke v dohodkih, kot je bil to primer v letu 1970,
niti v toku celega leta zadrževati znatna sredstva, zbrana iz gospodarstva.
Sredstva, ki bi tako ostala v gospodarstvu, je potrebno usmeriti v obratna
sredstva, ne pa jih pustiti v prerazdelitev do povečanja osebne ali investicijske
potrošnje, in sredstva iz predvidenih presežkov ne bi odigrala pozitivne vloge
pri vsaj delnem zmanjšanju nelikvidnosti.
Seveda so možne tudi druge variante: sprotno pobiranje in odvajanje presežkov vseh proračunov in na vseh ravneh, če presegajo planirano dinamiko;
odvajanje presežkov v skupne rezerve gospodarstva republik ipd., načelno
je najbolj sprejemljiva varianta, po kateri bi se znižale stopnje prispevkov in
davkov in tako zbrana sredstva usmerila za obratna sredstva gospodarskih organizacij, če je taka usmeritev tudi tehnično izvedljiva in seveda v času visoke
konjunkture ekonomsko smotrna.
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3. Strinjamo se s predlogi, da bo potrebno revidirati celotni davčni sistem
in sistem financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti, vendar
pa to kot operativni ukrep v letošnjem letu ne pride v poštev, ker je s tem
v zvezi odprta še vrsta nerešenih vprašanj.
Na področju osebne porabe je resolucija za leto 1971 uporabila za omejevanje te potrošnje podobne ukrepe kot za omejevanje družbene potrošnje.
Tako je bil sprejet začasni ukrep, da se osebni dohodki lahko zvišajo do konca
aprila 1971 le za 11 % v primerjavi z letom 1970, obenem pa se je naložilo
republikam, da do tedaj sprejmejo usmerjevalne zakone.
Tako je sedaj odgovornost za omejevanje osebne potrošnje na republikah.
Rezultati prvih treh mesecev pa kažejo, da se republike glede usmerjanja
delitve dohodka in osebnih dohodkov niso v celoti držale okvirnega priporočila
in da so tudi storile zelo malo za trajnejše in sistemsko usmerjanje delitve
dohodka in osebnih dohodkov, razen v naši republiki. Mi smo sicer sprejeli
zakon, vendar so dogovori in sporazumi, ki bi jih morali sprejeti na podlagi
tega zakona, v fazi priprav in tako tudi ta zakon ne bo učinkoval konec aprila.
Glede neposrednega vpliva na raven osebne potrošnje, menimo, da v letu
1971 nimamo drugih alternativ kot sta spoštovanje dogovorjene politike na
področju osebne potrošnje, to je čimprejšnji sprejem sporazumov in njihova
realizacija in kolikor tega nismo časovno in politično sposobni takoj zagotoviti,
nam ostane le druga alternativa, to je limitiranje osebnih dohodkov.
Iz časopisov in Uradnega lista ste obveščeni, da je naš izvršni svet na
67. seji v okviru pooblastil zakona o usmerjanju delitve dohodka sprejel sklep,
da limitiranje osebnih dohodkov ostane v veljavi tudi po prvem maju tekočega
leta do sprejetja veljavnih samoupravnih sporazumov s tem, da se bodo osebni
dohodki po teh sporazumih naknadno lahko obračunavali od 1. maja tekočega
leta.
Izvršni svet pa seveda vztraja, da se usmerjanje delitve dohodka izvede
kot je bilo dogovorjeno tudi na področju vseh jugoslovanskih republik.
C. Stanje in tendence na področju ekonomske menjave z inozemstvom
oziroma plačilne bilance je, lahko rečemo, kritično. Sedanje tendence v uvozu
in dzvo-zu in deviznih rezervah so prav nasprotne temu, kar smo začrtali z resolucijo o ekonomski politiki. Tudi vse raziskave kažejo, da ni pričakovati večjih
pozitivnih sprememb, kolikor ne bomo ukrepali. V razpravah se neprestano
pojavljata dve tendenci: nekateri so za to, da se predvsem ukrepa dolgoročno,
to je na področju sistema ekonomske menjave s tujino; drugi menijo, da je
potrebno ukrepati kratkoročno v skladu s sedanjo situacijo. Izvršni svet meni,
da je potrebno in eno in drugo. Prav in potrebno je, da pospešeno pripravljamo
nov sodobnejši in samoupravnejši sistem ekonomske menjave z inozemstvom,
vendar rezultatov teh sprememb ni mogoče pričakovati že v letošnjem letu.
Stanje in težnje so namreč take, da je potrebno delati kolikor se le da s tako
imenovanimi kratkoročnimi ukrepi. Ce bi se namreč prepustili samohotnim
gibanjem na področju izvoza in uvoza, menimo, da ni sistema, ki bi ga lahko
v prihodnjih letih uporabili za izboljšanje nekega zelo slabega stanja. Zato
mislimo, da je potrebno mimo ukrepov na področju notranje stabilizacije delati
predvsem v naslednjih smereh:
1. Izdelati je potrebno novo projekcijo plačilne bilance za leto 1971. Rušijo
se namreč nekatere bistvene predpostavke, na katerih je bila zgrajena sedanja
projekcija. Računali smo z bistveno hitrejšim izvozom od rasti proizvodnje,
vendar izvoz slabi, prav obratno pa je z uvozom. Menimo, da ne moremo živeti
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ob neki nestvarni bilanci in na njej zgrajenimi ukrepi. Na novi bilanci je
treba zasnovati omejitvene ukrepe za sedanje stanje in tendence. Ali, da bom
bolj določen, sprejeti je treba ostrejše ukrepe v uvozu in zadostno spodbudo
v izvozu.
2. Tudi za zunanjetrgovinsko menjavo velja, da je potrebno vzpostaviti
zakonitost, red in spoštovanje predpisov. 2e prej smo omenili, da je nerazumljivo, da uvoz opreme po posebnih dovoljenjih predstavlja najvišje prekoračitve z resolucijo določenega obsega.
3. 2e pri investicijski porabi smo menili, da bi moral dogovor narodne
banke s poslovnimi bankami bistveno prispevati k spremembi dosedanjih trendov. Nekaj podobnega velja za področje investicijskega uvoza. Menimo namreč, da bi bilo potrebno v podobnem dogovoru med narodno banko in poslovnimi
bankami uskladiti obnašanje poslovnih bank glede najemanja kreditov v
inozemstvu, uporabe dogovorjenega garancijskega potenciala in preprečiti tekmo v ponujanju večjih obresti za posojila, kot so v svetu običajna. Vseh teh
stvari namreč ni mogoče urediti le s predpisi. Banke morajo prevzeti svoj del
odgovornosti za smotrnejše obnašanje in za stabilizacijo.
4. Izvršni svet meni, da je v sedanji situaciji, ko nismo dosegli niti notranje
konsolidacije in ko imamo visok primanjkljaj v plačilni bilanci, nedopustno,
da se velikokrat brezglavo govori, kot da smo neposredno pred konvertibilnostjo in pred uveljavitvijo sodobnejših in samoupravnejših načinov menjave
s tujino.
C. Glede cen mislimo, da sedanje stanje in tendence kažejo, da ne moremo
govoriti o njihovi liberalizaciji, čeprav bi bila sicer zaželena. Naša ekonomska
moč za vplivanje na cene je zelo majhna, če upoštevamo devizne in druge
rezerve, ki jih imamo. Po našem mnenju je edino stvarno, da se še naprej
zadrži učinkovita kontrola nad cenami. Pri tem pa je seveda potrebno, da
čimprej smotrno razmejimo pristojnosti med zvezo, republikami in občinami.
Najprej menimo, da je nujno, da se revidira sedanje dogovarjanje in sporazumevanje. To zahtevo ponavljamo že dosti časa. Pri tem ne gre za to, da smo
proti sporazumevanju in dogovarjanju, pač pa za to, da ta ustanova učinkovito deluje. Naj omenim samo, da so po našem mnenju izredno nesrečno
izbrani partnerji sporazumevanja in dogovarjanja, na primer, da so zastopniki
potrošnikov trgovci ali pa da je partner vsem ostalim popolnoma monopolistično podjetje. In še, da se pristojni zavodi za cene, pri tem mislimo predvsem
na zvezni zavod za cene, ki kontrolira najpomembnejše cene, ne drži dogovorjenih kriterijev, Ob devalvaciji smo se jasno dogovorili, da so sicer nekateri
popravki cen nujni, vendar smo se dogovorili tudi, da je merilo za popravke
primerjava notranjih in zunanjih cen in stroškov, da je potrebno popravljati
cene. postopoma in da skozi cene ni mogoče naenkrat reševati vseh problemov,
od osebnih dohodkov do razširjene reprodukcije. Prav tako smo se dogovorili,
da je pri popravkih cen nujno računati tudi z verižnim učinkom v proizvodnji,
pa tudi z učinkom na življenjsko raven prebivalstva. Dosedanja praksa kaže,
da se ta dogovor in merila v glavnem ne spoštujejo. Iz vsega navedenega je
videti, da je škodljivo prakso potrebno bistveno spremeniti.
Pri tem je izredno pomembno, da se bodo tudi delovne organizacije zavedale, da vseh, tudi negativnih učinkov devalvacije, ni mogoče avtomatično
prevreči na cene.
D. Kar zadeva kreditno-monetarno politiko, moramo ponovno poudariti,
da mora le-ta uspešno spremljati s svojimi ukrepi napore za stabilizacijo na
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področju vseh vrst porabe. Pretirana graditev stabilizacije samo na kreditnomonetarni politiki pa bi po našem mnenju pomenila bežanje od jasnih odločitev na že prej omenjenih področjih stabilizacije in bi pomenila tudi namerno
izogibanje kombinaciji sredstev za stabilizacijo in beg pred možnimi in včasih
nujnimi konfliktnim! situacijami.
Menimo, da je potrebno razmisliti še o nekaterih dodatnih ukrepih, ki bi
prišli v poštev na področju kredltno-monetarne politike, kot so:
1. uvedba obvezne rezerve na depozite iz oročenih sredstev, ob istočasnem
zmanjšanju obvezne rezerve na sredstva na vpogled;
2. najemanje deviznih kreditov bank v inozemstvu naj ne vpliva na povečanje dinarskega potenciala bank. Tudi tu bi bila možna višja stopnja obvezne
rezerve;
3. takoj naj bi se ukinila možnost deviznega kreditiranja poslovnih bank
delovnim organizacijam iz sredstev deviznih kreditnih skladov, ker se s tem
povečuje gotovinski uvoz opreme;
4. razmisliti bi bilo o uvedbi kazenskih obresti za neplačane račune nad
90 dni od njihove zapadlosti, vendar ne v korist prodajalca, temveč kot izjemen
ukrep finančne discipline v korist skupnih rezerv ali proračuna.
Vse to seveda pod pogojem, da se ustrezno zmanjšajo redne obveznosti
gospodarstva, ki bi bile uravnovešene s porastom teh dajatev.
E. Še nekaj o nelikvidnosti. Po našem mnenju je to eden najresnejših
problemov. Mislimo, da. ga je potrebno reševati z najostrejšimi sredstvi:
1. potrebno je držati kreditno-monetarno zapreko, ki je bila dogovorjena,
oziroma, ki bo dogovorjena;
2. vztrajati je potrebno na likvidnosti bank;
3. vztrajati je potrebno, da vsakdo nosi posledice za nelikvidnost. Pri tem
je potrebno pregledati že sprejete predpise iz tako imenovanega »likvidnostnega
paketa« in jih po potrebi spremeniti in dopolniti, ter seveda tudi uveljaviti;
4. odločno je potrebno povsod v državi likvidirati nepokrite investicije;
5. sanirati izgube;
6. zaostriti disciplino v plačevanju in uvesti enotno prakso SDK, sodišč
in inšpekcijskih služb na področju cele Jugoslavije.
Tovarišice in tovariši poslanci! Iz vsega tega, kar sem v imenu izvršnega
sveta povedal, vidite, da ni nič posebno novega, ampak da gre predvsem za
večjo doslednost v izvajanju tistega, za kar smo se že domenili, ukrepov ter
predpisov, ki jih že imamo. Seveda predlagamo tudi nekaj dodatnih ukrepov.
Pri tem smo hoteli predvsem nakazati smer reševanja. Vsak posamezni ukrep
pa je potrebno preučiti z vidika smotrnosti in učinkovitosti. Puščamo odprta
vrata vsakemu predlogu, ki bi bil boljši od predlaganih. Izvršni svet torej ne
predlaga in ne pričakuje od drugih nekih čudežnih stabilizacijskih ukrepov.
Meni pa, da je z resolucijo začrtana politika tisti minimum stabilizacijskega
programa, ki je spoštoval ekonomske, socialne in politične razmere v Jugoslaviji,
ki je bil vsesplošno sprejet in ki ga je treba brezpogojno uresničiti. Odločno smo
za to, da to politiko uresničimo na vseh ravneh v okviru pristojnosti, ki jo
nekdo v našem sedanjem sistemu ima. Izvršni svet je trdno odločen, da v
Sloveniji storimo vse, kar smo dolžni in moremo, da bi prispevali k uresničevanju začrtanega programa. Hkrati bodo vsa naša politična in ostala prizadevanja šla za tem, da se ta program tudi v Jugoslaviji dosledno izpelje.
Pri tem se globoko zavedamo, da nas čakajo resni socialni in politični pretresi, pa tudi gospodarska stagnacija, če ne bomo ustvarili in preusmerili ne-
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ugodnih tokov. Ne zaustaviti, ne preusmeriti sedanjih neugodnih tokov bi pomenilo prepuščati se določenemu samotoku. Tako ravnanje bi povzročilo posledice, ki bi se izredno škodljivo izrazile tako v notranjih kot v zunanjih odnosih.
Naloga državnih in samoupravnih organov je, da predvidijo, kam bi nas tak
tok stvari pripeljal, prav tako pa je tudi njihova naloga, da tak razvoj v okviru
svojih pooblastil preprečijo.
In na koncu menimo, da je potrebno reči še naslednje. Vsi gospodarski in
politični dejavniki, zlasti pa delovne organizacije, zahtevajo izboljšanje sedanjih
razmer. Pri tem pa prenekateri mislijo, da bo to pomenilo za vse samodejno
izboljšanje položaja oziroma vsesplošno razbremenitev težav. To seveda ni res
in ne more biti res. Zaustaviti in preusmeriti sedanje tokove pomeni za delovne
organizacije zmanjšanje nenormalne konjunkture, zaostrene v razmere v uvozu,
ostrejšo usmeritev v izvoz, večjo selekcijo. To tudi pomeni, da se bo treba odločneje spopasti z nizko produktivnostjo in daje ne bo mogoče nadomestiti z raznimi manipulacijami. Večji del slovenskih delovnih organizacij je seveda sposoben za gospodarjenje v takih razmerah. Vemo pa, da so tudi pri nas delovne
organizacije, ki bodo iskale druga pota za reševanje svojih težav, da bodo
pritiskale na vrnitev k sedanjemu načinu reševanja stvari in podobno. Pozivamo
vse, da se takim in podobnim načinom in pritiskom upremo.
Kar zadeva izvršni svet, moram še enkrat povedati, da je trdno odločen,
da se stabilizacijski program dosledno izpelje. Seveda pa moramo še enkrat
dodati, da moremo dosledno in uspešno tako usmeritev izpeljati samo, če bo
le-ta zagotovljena v vsej Jugoslaviji. Bili bi nemočni, če bi se zgodilo, da bi
splošna politika, predpisi in praksa sedanje stanje tolerirali.
Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! V dogovoru s
predsednikom republiškega zbora predlagam, da še pred pričetkom razprave
ustanovimo skupno komisijo republiškega in gospodarskega zbora z nalogo,
da spremlja današnjo razpravo ter nato na podlagi ekspozeja predstavnika
izvršnega sveta, razprave na sejah obeh zborov in predloženega gradiva pripravi do 12. maja sklepni dokument o stališčih Socialistične republike Slovenije
do aktualnih vprašanj gospodarskega položaja, ki ga bomo posredovali pristojnim zborom in odgovornim republiškim organom. ,
Predlagam, da v komisijo izvolimo poslance republiškega zbora: tovariša
Mirana Cvenka, Dušana Horjaka, Ceneta Matičiča in Karla Forteja ter poslance
gospodarskega zbora: tovariša Jožeta Kneza, Jožeta Lesarja, Toneta Tribušona
in Staneta Pungerčarja. Dolžnost predstavnikov pristojnih republiških organov
pa je, da sodelujejo pri delu komisije.
Prosim oba zbora, da se izjavita, ali se strinjata s takšnim predlogom,
metodo in pa s sestavo komisije. Kdor je za, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da ,se zbora strinjata. S tem je skupna komisija republiškega in
gospodarskega zbora ustanovljena. Člane komisije prosim, da spremljajo razpravo in pripravijo sklepni dokument do roka, ki smo ga danes na seji obeh
zborov sprejeli. Besedo ima tovariš Knez.
Jože Knez: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanci
republiškega in gospodarskega zbora ste prejeli med obema zasedanjema pismo
komisije, ki naj bi anketirala vaše mnenje glede gospodarskega položaja. Kot
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predsednik komisije bi želel še enkrat pred obema zboroma razložiti, kako je
do tega pisma prišlo. Poslanci gospodarskega zbora namreč motive in začetek
te akcije poznajo, medtem ko ste poslanci republiškega zbora s tem manj
seznanjeni.
Do zahteve, da se anketirajo poslanci o gospodarskem položaju, je prišlo
na zadnji seji gospodarskega zbora. Zahtevo je v pismeni obliki predložilo
50 poslancev tega zbora. Motivi za tako odločitev so bili predvsem v tem,
da smo bili poslanci gospodarskega zbora mnenja, da je stanje gospodarstva
tako, da lahko vzbuja globoko zaskrbljenost in da glede na to ne moremo prevzemati odgovornosti, kolikor se na tem področju ne pričenja nekaj odvijati v
drugo smer kot tečejo realna gospodarska gibanja. Razen tega smo k tej akciji
pristopili tudi zato, ker živimo o globokem prepričanju, da se poleg visoko
donečih besed gospodarstvo dejansko razvija drugače, in da se ne izpolnjujejo
cilji, ki smo si jih v tem mandatu zastavili.
Zahteva je bila, da komisija postavi pred poslance vprašanje, ali poslanci
verujejo v izvedbo stabilizacije. Tako formulirano vprašanje komisija ni mogla
postaviti, glede na to, da je bilo postavljeno to vprašanje kot glasovanje o zaupnici oziroma nezaupnici organom, ki so zadolženi za izvedbo stabilizacijskih
ukrepov. Zato se je komisija odločila, da poslancem posreduje pismo, v katerem
bi ugotovila nekatera dogajanja na gospodarskem področju in dala nekatere
predloge in poslanec zaprosila, da se izrečejo o taki oceni stanja in o predlogih. Na to pismo smo v gospodarskem zboru prejeli tri dopolnilne pripombe.
To pismo je prišlo na današnjo sejo paralelno s poročilom republiškega izvršnega
sveta in z ekspozejem njegovega podpredsednika tovariša Tribušona. Zato
se nam postavlja vprašanje, kako ti dve akciji, ki sta si po oceni stanja precej
podobni, po zahtevah pa morda malo različni, uskladiti.
Komisija poslancem gospodarskega zbora predlaga, da se odločijo o dveh
možnostih. Prvič, da se ocene in predlogi vnesejo v skupen dokument, ki ga
bo komisija, o kateri smo prej govorili, sprejela, ali pa, da se pismo sprejme kot
uvod k temu drugemu sklepnemu dokumentu. Komisija je mnenja, da je
druga pot primernejša, ker smo še zmeraj prepričani, da je treba temu dokumentu, ki bo govoril o potrebi po odgovornejšem obnašanju pri sprejemanju
gospodarskih odločitev in o odgovornejšem zasledovanju in ukrepanju na
gospodarskih področjih dati tako težo, ki je ne more dati običajen dokument
skupščine.
Takšnih dokumentov običajne vsebine smo v času mandatne dobe teh
obeh zborov že veliko sprejeli, izgleda pa, da niso našli niti pravilnega odziva niti
niso imeli dovolj teže, da bi naš gospodarski položaj in gibanja spremenili. •
Jasno je, da je to vprašanje, o katerem se bodo morali odločiti poslanci obeh
zborov; moja dolžnost kot predsednika komisije pa je, da razložim namen
pisma in dam predloge za njegovo nadaljnjo usodo. Hvala lepa.
Predsedujoči Tone Bole: Zaključujem skupno sejo republiškega in gospodarskega zbora. Zbora bosta nadaljevala svoje delo na ločenih sejah. Prosim
poslance gospodarskega zbora, da se sestanejo ob 13. uri v mali dvorani.
Hvala lepa!
(Skupna seja je bila končana ob 12.30, seja republiškega zbora pa se je
nadaljevala ob 13.15.)
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Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo k 3. točki dnevnega
reda. Besedo ima Rado Pušenjak!
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Pozdravljam akcijo poslancev gospodarskega zbora. Tudi v našem zboru so bile že
večkrat izrečene resne kritike, ki pa žal niso dale rezultatov. Menim namreč,
da bi lahko Slovenija veliko več prispevala k stabilizaciji gospodarstva.
Sedanje gospodarske razmere povečujejo prepad med bogatimi in revnimi
in tudi med mestom in vasjo. Zelo napačno pa bi bilo še naprej se zanašati na
potrpežljivost malih ljudi, ki hočejo večjo pravičnost v delitvi ali v gospodarstvu in državni upravi ter stalnost cen. Zahtevajo le uresničitev resničnih
socialističnih načel. V lanskem letu so se na primer povečale dnevnice, pavšali
in terenski dodatki za 51 °/o, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa za nadaljnjih 30 "/o. Ce se bodo ti izdatki gospodarstva še naprej povečevali, bodo
znašali konec leta približno toliko, kot dohodek vsega zasebnega kmetijstva
v Sloveniji, dosežen z odkupom kmetijskih presežkov. In vsi ti ogromni prejemki male skupine zaposlenih so oproščeni plačila vseh družbenih dajatev.
O povečanih kilometrinah pa sploh ni podatkov. Problem naj bi v Sloveniji rešil
družbeni dogovor, vendarle menim, da za prepozno ukrepanje ni utemeljenega
opravičila. Početja na področju zunanje trgovine pa dajejo že videz sabotaže.
Karakteristično je tudi to, da je zvezna vlada s spremembami carinskih stopenj dala prednost uvozu osebnih avtomobilov pred reprodukcijskim materialom. Štiri leta imamo zvezni zakon o usmerjevanju dohodka in osebnih dohodkov, in le Slovenija bo po težkih mukah letos začela urejati to področje.
Kako si zamišljamo stabilizacijo, če bodo v drugih republikah še naprej neurejeno delili osebne dohodke? Z vso odločnostjo bi se morala Slovenija upreti
uvozu inflacije, ki izvira iz pretiranih izplačil za osebne dohodke v drugih republikah. Prepričan sem, da bo propadla stabilizacija tudi, kot je že propadla
reforma, če ne bo v vseh republikah red na področju nagrajevanja.
Za živino in mleko, ki predstavljata polovico kmečke proizvodnje, so lani
kmetovalci iztržili le 12 ®/o večji dohodek kot leta 1969. Hkrati je inflacija
kmetovalcem zelo povečala proizvodne stroške. Resna volja vseh nas, da bi
pomagali kmetom, se torej razblinja. Strinjam se s tem, da morajo biti zagotovljena sredstva za vsako investicijo. Ne strinjam pa se z rešitvijo, da bi
pričeli zmanjševati investicije na nerazvitih območjih Slovenije. Krivci za
nepokrite investicije niso bili nikjer poklicani na odgovornost in nihče ni bil
odpoklican, ne v federaciji ne v republiki in tudi ne v delovnih organizacijah
za neizvajanje predpisov oziroma gospodarske politike. Tudi mi ni znano, da
bi politični forumi koga grajali. Zaradi tega ni prav nič čudnega, da so bele
vrane tisti, ki še verjamejo v resnost ukrepov, ki bi pomenili prelomnico v
gospodarjenju. Pridružujem se večini volivcev, ki so siti besed, ki hočejo dejanja,
red in disciplino, ki so proti izkoriščanju človeka po človeku, katero se skriva
pod plaščem samoupravljanja. Ce ne gre zlepa, naj gre zgrda. Dovolj je bilo
potrpežljivosti in mnogo preveč priložnosti za obogatitev nekaterih občanov.
K predlogom ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti, predlagam še tele dodatne predloge:
Pospeši naj se izdelava študije za revizijo davkov, prispevkov in taks;
prouči naj se možnost hitrejše izterjave posojil, ki so jih odobrili bivši stanovanjski skladi še pred inflacijo.
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Glede na vse večje razlike med mestom in vasjo naj se položaj kmetijstva
ponovno preuči.
— nadzorovati je treba presežke republiškega proračuna in skladov samoupravnih skupnosti;
— služba družbenega knjigovodstva naj objavlja večje nepravilnosti z
navedbo delovne organizacije, pa tudi odgovornih delavcev;
— ustanovi naj se posebna komisija, ki bo proučila možnosti za večje
vračanje v državni upravi in družbenih službah.
Zvezne poslance iz naše republike pa je treba pozvati, da zastavijo vse sile,
da se sprejmejo zvezni predpisi o stabilizaciji. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Lahko bi navedel celo vrsto
razprav v republiški in zvezni skupščini, kot tudi razprave v dnevnem tisku
in revijah, ki ocenjujejo gospodarske uspehe in neuspehe v Jugoslaviji. Mnenja,
ki prihajajo do izraza v vseh razpravah o stanju v našem gospodarstvu, so
zaskrbljujoča. Dramatična pa so v pismu, ki ga je poslal gospodarski zbor
predsedniku naše skupščine. Ta mnenja so med drugim zaskrbljujoča tudi
zaradi tega, ker po šestih letih reforme nismo več enotni o ciljih, ki bi jih
naj z reformo dosegli. Pri tem se upravičeno sprašujem, ali smo si bili glede
teh ciljev sploh kdaj resnično enotni? Ali je bila enotnost le navidezna? Zelo
veliko smo v začetku reforme govorili o tem, da ne bomo več gradili velikih
investicijskih objektov, brez kritja in da ne bomo več popuščali tistim gospodarskim organizacijam, ki jim je treba leto za letom pokrivati izgube iz družbenih sredstev. Nepokrite izgube znažajo trenutno 1.000 milijard starih dinarjev
oziroma 10 milijard novih dinarjev, od tega v Sloveniji le 6 milijard starih
dinarjev ali komaj 0,6% vseh izgub. Podjetij, ki niso sposobna za normalno
gospodarsko življenje, je v Jugoslaviji 1.800, pod stečajem pa jih je le 20.
Glede na to, da so dohodki zveznega proračuna večji skoraj za 30 % in ne le
za 10,8%, kot je bilo predvideno, se zelo bojim, da bo ta razlika porabljena
za pokritje izgub gospodarskih organizacij. To niso majhna sredstva, saj znašajo
letos že približno 100 milijard starih dinarjev. Upravičeno je s temi sredstvi
pomagati le podjetjem, ki so prišla v težave in imajo izgubo zaradi nepredvidenih administrativnih posegov. Ne smemo pa pomagati tistim podjetjem,
ki smatrajo, da skupnost nima nobene druge skrbi, kot da jih zalaga z milijardami za kritje izgub. Med njimi so celo podjetja, ki razpolagajo z najmodernejšo opremo. Kot primer navajam nove papirnice, ki ne pridejo in ne
pridejo na zeleno vejo, nočejo pa se integrirati s tistimi, ki dobro gospodarijo,
čeprav imajo zastarelo opremo. Zato pa te obvladajo do podrobnosti tehnološki
postopek, ker ga razvijajo in izpopolnjujejo že 100 in več let. Če bi dobila visoko
produktivna podjetja le del tistih sredstev, ki jih dobivajo slaba podjetja za
kritje izgub, po šestih letih ne bi več' imeli tolikšnih gospodarskih problemov,
izgub, nelikvidnosti in tudi ne več inflacije. Kljub stabilizaciji, kot imenujemo
najnovejšo fazo reforme, velja v razširjeni reprodukciji še vedno načelo vsakomur nekaj. Zaradi več ali manj administrativne delitve sredstev so prikrajšane najsposobnejše gospodarske organizacije, slabe pa tudi le životarijo in bodo
slej ko prej morale propasti. Pretiranih presežkov v proračunih in nepokritih
emisijskih sredstev si namreč ne bomo smeli več privoščiti. Vse manj bi bilo
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uspešnih gospodarskih organizacij, če bi jim odvzeli še tisto, kar bi sicer namenile za lastno razširjeno reprodukcijo.
•
Razpolagam s podatki, po katerih je gospodarstvo leta 1965 iz ustvarjenega
dohodka izločilo v svoje poslovne sklade, torej tudi za razširjeno reprodukcijo,
6 519 milijonov dinarjev, hkrati pa so obveznosti gospodarstva iz investicijskih
posojil znašale 2917 milijonov dinarjev. Leta 1966 je bilo razmerje med izločenimi sredstvi v poslovne sklade in za dolgove 7723 milijonov proti
4123 milijoni dinarjev. Ukrepi gospodarske reforme so torej v letih 1965—1966
omogočili nekoliko večjo udeležbo gospodarstva v družbeni delitvi. Že v letu
1967 in v naslednjih letih, vse do danes pa smo dopuščali prevlado raznih
partikularističnih, lokalističnih in protiformskih interesov, ki so ustavili tendenco krepitve poslovnih skladov podjetij. Se nadalje so zelo hitro naraščale
njihove obveznosti iz investicijskih kreditov. Gospodarstvo je leta 1967 izločilo
v poslovne sklade 5866 milijonov dinarjev, obveznosti iz investicijskih kreditov
pa so narasle na 4764 milijonov dinarjev. Že leta 1968 pa so bile te obveznosti
večje od poslovnih skladov v razmerju 6043 milijonov dinarjev proti 5449
milijonom dinarjev. To pomeni, da je bila razširjena reprodukcija v rokah
drugih, ne pa samoupravljalcev, čeprav smatramo, da smo samoupravna družba.
Leta 1969 še je stanje za malenkost izboljšalo. Iz dohodka je šlo v poslovne
sklade 8195 milijonov dinarjev. Razmerje je bilo torej za 6 % boljše kot leta
1966. Sistem obračunavanja se je namreč spremenil. Od plačane realizacije
smo zopet presedlali na fakturirano, da bi lahko delili tudi dohodek, ki so ga
kupci še dolgovali. Obveznosti iz investicijskih posojil so se tega leta približale
skupni vrednosti poslovnih skladov, znašale so 7862 milijonov dinarjev. Zaradi
dolgov slabih gospodarjev dobrim, gospodarstvo podobno kot prejšnja leta
tudi v letu 1969 ni bilo sposobno poravnati svojih investicijskih posojil s sredstvi poslovnega sklada, temveč je moralo v ta namen uporabiti tudi del sredstev iz amortizacije, ali si pomagati na druge načine. Na primer na ta način,
da mesece ali celo leta dobavitelju ne plačajo dobavljenega in drugemu prodanega blaga. Zdravilišču Radenci takšni dolžniki dolgujejo 5,5 milijarde starih
dinarjev.
Da tožbe nič ne zaležejo, dokazuje primer kombinata Beče j, ki je dobil
od sodišča sporočilo, da je pred njim vložilo in dobilo proti istemu dolžniku
tožbo že 1961 upnikov. Tolikim upnikom bo mogoče poravnati dolgove šele po
več letih. Kot kaže, je naša nelikvidnost zelo perspektivna in bo še marsikomu
razvrednotila sredstva, do katerih ima pravico. Od tega bo imel korist samo
slab gospodar, ki upa, da bo kmalu dobil še kaj na račun kompenzacije. Ce
bomo slabo gospodarjenje še nadalje tolerirali in ga dopuščali, kot smo ga
doslej, ne vidim več izhoda. Celotna razširjena reprodukcija je torej odvisna
od faktorjev zunaj podjetij, marsikdaj pa celo del enostavne reprodukcije. To pa
ni v skladu z našim samoupravnim sistemom. Umestno je vprašanje, kakšno
zvezo ima s tržnim in samoupravnim sistemom praksa, da tisti, ki ustvarja
presežek dela, z njim ne razpolaga. Dokler ne bomo povečali reproduktivne
sposobnosti gospodarstva, ne bomo vedeli, kdo pije in kdo plača. Iz sedanje
družbenoekonomske krize lahko najdemo izhod le, če bodo gospodarski odnosi
temeljili na reformi iz leta 1965. Intervju sodelavcev Dela s tovarišem Ribičičem z dne 2. 4., ki je izšel v Delu dne 10. 4. 1971, je zaradi vsega tega, kar se
dogaja pri nas, dobil naslov »od pritiskov k dialogom«. Iz njega bi citiral le-to,
kar tak naslov pogovora z Ribičičem upravičuje. Pritisk je močan, je dejal
tovariš Ribičič, in nadaljeval: To je recidiv iz naše stare razvojne politike, ki
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ne koristi gospodarstvu. Vsi si sicer nadevajo krinko gospodarskih interesov,
v resnici pa jim gre le za to, da bi ohranili staro vlogo in funkcijo federacije.
Pri nas so še vedno, tako poudarja predsednik Ribičič, velike regije in mnoge
gospodarske panoge, ki jim hkrati ustrezata nova politična vloga republik in
stara gospodarska funkcija federacije. Nova vloga republik v tem smislu, da
imajo vse pravice na področju gospodarstva, hkrati pa še vedno veliko dotirane suverenosti. Besede o presežnem delu in združenem delu ter o tem, da naj
vse ostane tistemu, ki ustvarja, izzvenijo kot fraza, kakor hitro pride do
konfrontacije s konkretnim gospodarskim interesom določene republike. Takrat
ni več lepih besed, takrat se spregovori v vulgarnem jeziku pritiska. Takrat
se zaostrijo odnosi v federaciji. Pritiski so vsak dan. Vežejo se z določenimi
gospodarskimi in družbenimi interesi ter so v tem smislu deloma tudi utemeljeni. Težko se je namreč sprijazniti s tem, da mora vsakdo svoj hitrejši razvoj
nasloniti na svoja ramena, na svojo sposobnost, na plodove svojega znoja. Konec
citata.
Štiri mesece in pol pred to izjavo je dal predsednik ZIS priznanje tistim
manj razvitim območjem Slovenije, konkretno Pomurju, ki so svoj hitrejši
razvoj naslonili skoraj v celoti na svoja ramena, na svojo sposobnost, na plodove
svojega znoja. Menim, je takrat dejal predsednik Ribičič, da je izredno pomemben vaš prispevek, k razvoju manj razvitih občin. Ni pomembno samo to,
da ste v zadnjih petih oziroma desetih letih veliko napredovali, namreč tudi
to, da ste v svoj razvoj vnesli nekatere elemente, ki bi jih morali upoštevati
v jugoslovanski politiki razvoja nerazvitih republik in krajev. Ne mislim samo
na optimizem, ki tukaj vlada, saj končno, če kdo hoče. postati nerazvit, naj se
razglasi za nerazvitega in zahteva, da družba vodi računa o njegovem nadaljnjem gospodarskem kulturnem in družbenem razvoju. Vendar je taka politika
mrtva politika, ki ne vodi naprej, ki ne vodi k zdravemu gospodarskemu razvoju. Velik prispevek Pomurja je pri graditvi infrastrukturnih objektov, to
je cest, vodovodov in podobno, kar vse omogoča, da ljudje sami lahko razvijajo
gospodarske kapacitete. Velik prispevek je tudi v instrumentariju o pogojih
hitrejšega razvijanja nerazvitih območij, ki je v Jugoslaviji še zelo siromašen,
in v modernih oblikah spodbujanja interesov za dotok kapitala iz drugih
predelov Slovenije in od drugod ter v načinu premagovanja kadrovskih težav.
Menim, da bomo imeli politične investicije v Jugoslaviji toliko časa, dokler
gospodarstvo ne bo samo razpolagalo s svojo akumulacijo. Takrat bo sredstva
vlagalo tam, kjer je rentabilnost očitna in zagotovljena. Od tega pa se prej
oddaljujemo kot približujemo. Lani smo imeli v državnem merilu 37 °/o vseh
investicij nepokritih, to je za 7,2% več kot ob koncu leta 1969. Izvoz močno
stagnira, uvoz pa se je v prvih treh mesecih letošnjega leta v primerjavi z
ustreznim obdobjem lani povečal za 45 %. Ce primerjamo isti obdobji obeh
let, se je primanjkljaj v zunanji trgovini potrojil. Osebni dohodki in cene pa
kljub zamrznitvi rastejo. Kdor meni, da je 15,8% povečanje proizvodnje
Slovenije v letošnjem marcu velik uspeh, se žal moti. K temu navideznemu
uspehu je prispevala potrošniška mrzlica, ki sta jo izzvala januarska devalvacija
dinarja in visoka investicijska potrošnja. Vprašanje je tudi, če so podatki sploh
točni. Investicijska potrošnja je bila v prvem četrtletju po tekočih cenah baje
za 54% večja kot lani. Promet v trgovini na drobno pa se je po fizičnem
obsegu povečal februarja v primerjavi z januarjem kar za 30%, v marcu pa
še za nadaljnjih 8%, tako da je bil v prvem, četrtletju za 21 % večji kot lani v
istem obdobju. Ce bi upoštevali še tekoče cene, bi bilo povečanje v odstotkih
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še večje. Da bi industrija zadovoljila potrošniško mrzlico, je povečala proizvodnjo kar za dvomljivih 15,8%, februarja za 11,4'%, januarja pa le za 4%.
Letošnji marčni indeks, ki ga je treba še preveriti, znaša 116,5 lanskega mesečnega poprečja. V primerjavi med prvim letošnjim četrtletjem in lanskim pa znaša
indeks dviga proizvodnje 109. Drugačno sliko kot januar dajeta februar in
marec, ko se je proizvodnja povečala v vseh investicijskih panogah, najbolj v
industriji gradbenega materiala, v tekstilni in v kovinsko predelovalni industriji. Zaostajali pa tudi niso črna metalurgija, lesna, gumarska in elektroindustrija. V primerjavi z lanskim letom izkazuje lesna industrija povečanje
kar za 25 %>, le malo pa zaostajajo tekstilna z 23'% povečanjem, gumarska
in naftna s 23'°/o povečanjem, elektroindustrija pa 7. 22'% povečanjem. Proizvodnja za široko potrošnjo se je povečala za 16'°/o, proizvodnja sredstva za delo
za 14 %>, proizvodnja reprodukcijskega materiala pa le za 6%. Zaradi pričakovane devalvacije so se delovne organizacije pravočasno oskrbele z domačim
in uvoženim reprodukcijskim materialom, pa tudi naročila k sreči niso zaostala.
Ta sijajna konjunktura, ob še sijajnejši nelikvidnosti, inflaciji, to je tista
konjunktura, ki bi se je bilo bolje odreči, čeprav tega nekaterim, nam dobro
znanim politikom:, ni lahko dopovedati. Res je, da je dobra stran tega sicer
nezaželenega procesa to, da skuša vsak rešiti svojo gotovino z nakupom
česar koli, tudi nekurantnega blaga. Zato je povečana zaposlitev za 1350 delavcev v marcu razumljiva. V slovenski industriji je zaposlenih 265 740 ali za
11 600 več delavcev kot lani v tem mesecu, brezposelnih pa je približno 2000
manj kot lani v tem mesecu. Večja zaposlitev je sicer dobro znamenje, toda
vprašanje je, če bo še nadalje naraščala? Na zahodu namreč že računajo s
stagnacijo konjunkture. V Zahodni Nemčiji predvidevajo, da bodo investicije v
letošnjem letu presegle lanske le za 0,4%. Brez večjih vlaganj pa ni novih
delovnih mest. S tem seveda še ni rečeno, da bi tudi pri nas že letos konjunktura padla. Vemo pa, da je na našem podeželju še precej delovne sile, ki išče
zaposlitev. Vprašanje je, če bo vsa mogla najti delo doma ali v tujini. Zato
moramo biti pripravljeni na to, da se bo število brezposelnih vendarle zvečalo.
To je eno, kar nas mora skrbeti. Drugo pa je nenehno naraščanje cen in s tem
zniževanje standarda. Poleg podražitev v avtomobilski industriji, da je za
najmanjše vozilo — fička treba odšteti 2 200 000 S dinarjev, kar sicer malega
človeka ne bo prizadelo, se je podražila tudi hrana. Pred zveznim zavodom za
cene je še veliko število zahtevkov za povišanje cen, kar nam jemlje upanje
v stabilizacijo. Svoja izvajanja zaključujem s citatom iz Borbe z dne 24. 4.
1971, ki se glasi:
»Ostrim ocenam o nezadovoljivih gospodarskih gibanjih vse pogosteje sledijo sklepi, da je glavni razlog za sedanjo nestabilnost pomanjkanje discipline.
Tudi predsedstvo Zveze sindikatov Jugoslavije je ugotovilo, da smo dežela,
v kateri se zakoni najmanj spoštujejo in dogovori najmanj izvajajo. Dolgoletne
izkušnje nas uče, da niti večja kontrola, niti strožje kazni za večje spoštovanje
predpisov ne bodo privedle do cilja, če ne bomo sprejeli ukrepov, s katerimi
bodo v temelju izkoreninjene vse motnje, ki že celo desetletje pospešujejo
razvrednotenje dinarja. Zaradi nedoslednosti in počasnosti pri uresničevanju
dogovorjene orientacije, zaradi pomanjkljive pripravljenosti za boj zoper odpore smo prišli do tega, da je možno brez kazni trošiti nezasluženi dohodek.
To pa mora plačati predvsem najproduktivnejši del gospodarstva, nacionalna
valuta in standard. Nikoli nam ni primanjkovalo ocen in sklepov o akcijah, ki
naj bi nas privedle do takega gospodarjenja, v katerem bo nagrajen uspeh
n
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in kaznovan neuspeh in v katerem bo svobodo odločanja spremljala odgovornost. Vedno pa smo pogrešali in še pogrešamo akcijo in odpor proti tistim, ki
branijo sedanje stanje.« To je pisala Borba. Strinjam se s to oceno!
Predsednik Miran G o s 1 a r : Leopold Krese ima besedo.
Leopold Krese: Tovarišice in tovariši! Pred nami je zvezno in republiško gradivo za oceno sedanjega gospodarskega položaja. Ne glede na nekatere
nianse v teh gradivih pa je slika gospodarskega stanja, ki nam jo kaže ta,
takšna, da jo lahko označimo kot alarmantno. Obe gradivi sta si enotni v
svojih osnovnih ugotovitvah, in sicer: 1. da se ne realizira zvezna resolucija
o temeljih družbenoekonomske politike za leto 1971, ker nekatere osnovne točke
stabilizacijskega programa še niso izvedene in 2. že sprejeti in uzakonjeni
stabilizacijski ukrepi se ne izvajajo dosledno, temveč se vztrajno nadaljujejo
negativna gibanja, zoper katera so bili ti ukrepi usmerjeni.
Posledica vsega tega je, da se danes nahajamo v precej absurdnem položaju, ko moramo znova v še bolj kočljivi ekonomski situaciji razpravljati o
gibanjih in ukrepih, na katere slovensko gospodarstvo opozarja že vsaj dve
leti.
Kot izhod se nam med drugim ponuja tako imenovana politična rešitev
ekonomskih problemov. Seveda pa se moramo takoj vprašati, kako in s kakšnimi mehanizmi se pravzaprav realizira sleherna politika. Odgovor je jasen iri
dosti preprost. Ekonomska politika, v našem primeru konkretna, sprejeta in
definirana, se lahko realizira samo s konkretnimi ekonomsko-političnimi ukrepi
organov, ki jim je bila ta naloga poverjena ter striktna kontrola nad izvajanjem
teh ukrepov na vseh ravneh in vseh sredinah, kjer se naj ti ukrepi izvajajo.
Zato se spet vračamo k našemu miselnemu izhodišču, ki pokaže, da je
edina možnost, edina možna tehnologija naše stabilizacije, odločno ukrepanje
na ekonomskem področju. Zato želim podpreti predvsem tista mesta v predloženih gradivih, ki se zavzemajo za skrajno poostren nadzor nad izvajanjem
predpisov in za pogodbeno zvestobo. Moram pa seveda takoj pripomniti, da
s tem podpiram samo tisto metodo delovanja, ki je temelj in osnova sleherne
organizirane družbe ter njena trajna funkcija. Nisem pa za kakršnokoli kampanjo, lov na čarovnice in iskanje grešnih kozlov, zlasti zato ne, ker se ti
iščejo vedno na koncu ali kvečjemu kje na sredini.
Treba se je namreč zavedati, da v razmerah, ko je neizvajanje predpisov,,
iskanje lukenj v njih ter dvoličnost med napisanimi stališči in tekočo prakso
postalo pravzaprav že sistem, ni mogoče kriviti le posameznih subjektov samo
zato, ker so se takšnemu sistemu prilagodili. Mislim, da vodi pot iz te splošne
klime predvsem prek sprememb tistih ukrepov, ki ne zagotavljajo finančne
discipline in so glavni povzročitelji te verižne reakcije.
. Ugotavljam namreč, in so vsi predloženi materiali jasno dokazali, da se
investicije po izvenproračunski bilanci federacije nadaljujejo, čeprav zanje tudi
letos ni zagotovljenih potrebnih sredstev. Nadaljujejo se nepokriti investicijski
programi tudi na drugih nivojih. Vendarle kljub izjavam in ugotovitvam
najodgovornejših tovarišev v naši samoupravni družbi, še ne vemo za primer,
ki bi takšno investicijo odkrile naše inšpekcije in ustrezno ukrepale, kot je to
navada v vsaki pravno urejeni družbi.
Obsodba investicij kot enega izmed krivcev gospodarske nestabilnosti ne
more biti pavšalna. To velja zlasti za tekočo modernizacijo, ki jo izvajajo
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gospodarske organizacije. Zato kot ukrep na tem področju ne prihaja v poštev
le ostra monetarna restrikcija, ker bi ta nedvomno hudo prizadela gospodarstvo, zlasti napredno gospodarstvo. Ta udarec bi bilo treba naperiti samo
zoper dejansko dokazana žarišča nepokritih investicij in to takoj brez kompromisa. Mislim, da bi moral biti prvi in najhujši ukrep v tem trenutku
takojšnja preureditev vseh tekočih in planiranih investicij, nato pa brezobzirna
in dosledna ustavitev vseh investicij, ki nimajo kritja. To je treba storiti ne
glede na to, na katerem območju se te investicije nahajajo in ne glede na
ekonomske in politične posledice.
Druga ključna točka stabilizacijskega programa, to je razbremenitev gospodarstva za 6'°/o, se prav tako ni uresničila. Znano je, da se dohodki proračunov
in drugih skladov splošne porabe še naprej dvigajo, hkrati pa se še bolj siromasi podjetniška sposobnost gospodarstva. Ne moremo sprejeti v opravičilo
trditve, ki se pojavljajo v gradivu, češ da se ti dohodki povečujejo samoniklo
na podlagi gospodarskih gibanj. Bistveni pogoj davčne politike je namreč
realno črpanje sredstev iz davčnih virov in fiksiranje proračunov, Tej nalogi
pač mora biti kos sleherni fiskus. Zato moramo v tem trenutku postaviti najodločnejšo zahtevo, da se tudi dohodki splošne porabe takoj prilagodijo limitiranim izdatkom. Za uresničitev tega zahtevamo ustrezno znižanje stopenj
prispevkov, za kar smo se zavzeli že decembra v proračunski razpravi. Toda
od vse splošne porabe so v Jugoslaviji samo zbornice dejansko znižale stopnjo
prispevka, celo pod dovoljeni limit dohodkov. Vsi drugi nosilci splošne porabe
zaradi limita sicer začasno blokirajo presežke, vendar že računajo, da bo limit
odpravljen ali se celo na ta račun zadolžujejo. To pomeni zavračanje potrebe za
dejansko razbremenitev gospodarstva. Gospodarstva takšna politika seveda ne
razbremenjuje.
Ono se ne zavzema za linearno zniževanje obremenitve, ker se kaže potreba, da bi te ukrepe vezah s spodbujanjem izvoza. Nemogoča in nelogična je
namreč ekonomska politika, ki pričakuje, da bo nacionalno gospodarstvo z izvozom reševalo svojo devizno bilanco, hkrati pa najbolj propulzivne izvoznike,
ki morajo ob relativno slabši organski sestavi kapitala preskakovati visoke
carinske pregrade, izpostavlja še nenehni inflaciji stroškov in fiskalni plenitvi
njihove akumulacije.
Davčnih olajšav, zlasti znižanja prispevka od osebnih dohodkov, naj bi bili
deležni predvsem izvozniki za konvertibilna območja, ker ti največ prispevajo
k ublažitvi zunanjetrgovinskega rebalansa. To moramo zagotoviti z davčno
politiko v republiki in občinah. Dalje bi morali realizirati predloge za vračanje
carin in za subvencioniranje uvoznih taks izvoznikov na konvertibilna območja,
eventualno po progresivni lestvici, odvisno od stopnje povečanega izvoza.
Hkrati bi jim morali zlasti v tej situaciji zagotoviti ustrezne kreditne
olajšave. Le tako si lahko obetamo poživitev izvoza, ki kaže sedaj katastrofalno stagnacijo. Ne smejo nas namreč zavajati trenutni rezultati izvoza iz
Slovenije, ker ti izvirajo iz realizacije starih pogodb, dočim se nove pogodbe
zaradi neustreznih pogojev gospodarjenja izredno previdno sklepajo ali pa
sploh ne. In končno mislim, da ne moremo izboljšati stanja na tem področju z
restrikcijami uvoza, temveč z odločnim podpiranjem in stimuliranjem izvoza
zlasti na konvertibilna področja in z liberalizacijo uvoza deficitarnega blaga.
V zveznem materialu je predlog, naj bi se ustvarjeni presežki budžeta
porabili za saniranje izgub delovnih organizacij. Ta ukrep bi dal po našem
mnenju skrajno dvomljiv in kratkotrajen učinek in bi bil brez sleherne stabili11»
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zacijske veljave. Sanacija izgub mora biti le izjemen in skrajno selektiven
ukrep, ki pride v poštev le na podlagi realno preverjenega sanacijskega programa. Reševanje podjetij, ki nimajo dolgoročne perspektive, je namreč samo
podaljševanje življenja inflacijskim žariščem in bi zato učinkovalo izrazito
antištabilizacijsko.
Likvidnost v gospodarstvu je izjemno slaba in se po kratkotrajnem izboljšanju sredi leta 1970 zopet poslabšuje. Vsa razpoložljiva denarna sredstva
gospodarstva so v letošnjem prvem trimesečju absolutno nižja kot v zadnjem
trimesečju leta 1968, če seveda ne upoštevamo večje vrednosti deviznih računov
podjetij zaradi devalvacije. Zato sedanjo likvidnost lahko označimo za katastrofalno. Opozarjamo na naše večkrat ponovljene predloge o zagotovitvi večjega reda pri plačevanju medsebojnih obveznosti in še zlasti na radikalno
omejitev možnosti bank za oročevanje sredstev gospodarstva. Kljub tako izjemno slabi likvidnosti namreč oročevanje izredno raste in je bil obseg oročenih sredstev gospodarstva v začetku leta 1971 kar za 34,0/o večji kot v začetku
leta 1970. Oročevanja sredstev danes ne zahtevajo samo banke, temveč tudi
razne trgovske in druge organizacije.
Slovensko gospodarstvo ima za 503 milijarde starih dinarjev več terjatev
kot pa obveznosti. Ta razlika je za 30'% večja kot je bila pred tremi leti.
Na področju cen, na tem izredno značilnem kazalcu nestabilnosti gospodarstva, nam priložena gradiva ne ponujajo pomembnih rešitev. Trditev, da
pogoji za liberalizacijo cen še niso dozoreli, da pa hkrati tudi nimamo možnosti za učinkovitejšo kontrolo cen, nam pravzaprav ne pove nič drugega kot
to, da ne verjamemo lastnim deklaracijam o tržnosti našega gospodarstva in
da se mislimo še naprej vdajati iluzijam, da lahko cene krotimo kot nekakšno
avtonomno ekonomsko kategorijo, ki nima nobene zveze z gospodarsko situacijo.
Namesto ukrepov se nam tu ponuja institucija družbenega sporazumevanja,
kar je, milo rečeno, naivno. Če kje, potem na področju cen v tržnem gospodarstvu, še zlasti pa v naši gospodarski klimi sporazumevanje ne bo privedlo
do stalnih tržnih cen. Institucija sporazumevanja bi povzročila zgolj nelegalno
dograjevanje cen, monopolno izsiljevanje in formiranje cen na popolnoma
poljubnih monopolnih nivojih. V pismu 'poslancev gospodarskega zbora je naveden podatek o 57 takih
sporazumih, ki so bili sklenjeni v zvezni gospodarski zbornici med gospodarskimi panogami. Med temi sporazumi - je 20 takšnih, s katerimi so se cene
dvignile za več kot 20l0/o. Naj povem še drug primer absurdnega dogovarjanja;
Jugoslovanske železarne so se dogovorile za delitev dela. Po tej delitvi dela so
se slovenske železarne odrekle proizvodnji betonskga železa, prevzela pa jo je
železarna Zenica. Vse republike, gradbena podjetja in trgovci so sklenili z
Zenico pogodbe o dobavah železa. Zenica je nato dosegla, da ji je dala zvezna
gospodarska zbornica veto na uvoz tega blaga. Zenica ne proizvaja dovolj
železa in je Slovenija dobila komaj 20'% količine, za katero se je dogovorila.
Uvoz ni dovoljen in naj še to povem, da je cena uvoženega železa za dvainpolkrat ter še več nižja od cene železa, proizvedenega v Zenici. To je v nemali
meri tudi posledica takega dogovarjanja. Nasprotno, mnenja smo, da je tu
edini izhod čim širša liberalizacija cen, ki jo bodo spremljali vsi razpoložljivi
tržno intervencijski ukrepi, kot so materialne rezerve, sprostitev uvoza za deficitarno blago. Uvoz drugega blaga pa je treba omejevati z ekonomskimi, pa
tudi morda z nekaterimi davčnimi ukrepi. Uvoz blaga, ki ni neobhodno
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potrebno za reprodukcijo ali za življenjski standard in podobno, potreben pa
je turizmu in podobno, se lahko regulira z drugimi administrativno ekonomskimi ukrepi. Uvoza ne moremo administrativno prepovedati, ker smo odprta
država. Na cesti srečujemo kamione, ki prevažajo iz Italije na Gorenjsko zidno
opeko in podobno, zato ne bo, pomagala nobena prepoved uvoza in podobno.
Naš stabilizacijski cilj naj ne bodo umetno deprimirane, marveč tržno realizirane cene. Inštitut kontrole cen pa naj spet dobi svojo normalno vlogo, to
je preprečevanje monopolnih navijanj in tržnih špekulacij, katere nam povzročajo tudi razna dogovarjanja, v katere tako močno zaupamo.
Se eno ključno vprašanje je, kjer je treba tako in odločno poseči s stabilizacijskimi ukrepi. Zanimivo in po mojem mnenju tudi simptomatično je, da se ga
predložena gradiva nekako izogibajo. Tu mislim na osebno potrošnjo. Če ugotavljamo, da sta investicijska in splošna poraba presegli dopustne okvire, to
nič manj ne velja za osebno porabo. Dejstvo je namreč, da znaša investicijska
potrošnja skupaj z zalogami le 25 do 30 °/o celotne potrošnje, materialni izdatki
splošne porabe 10 do 15 %. To pomeni, da vso drugo porabo, to je 55 do 65 %,
predstavlja osebna poraba.
Zato so potrebni protiinflacijski ukrepi ne samo pri investicijah in budžetih, marveč tudi na področju osebne potrošnje. Od srede leta 1970 dalje namreč ugotavljamo precejšnje povečanje potrošnje razpoložljivega dohodka, saj
poraba v tem obdobju konstantno raste. To je seveda posledica stalne inflacije
in nezaupanja v dinar. Zato se relativno znižujejo tudi hranilne vloge. Od
junija 1969 do februarja 1970 je gotovina prebivalstva narasla za 151 milijard
starih dinarjev, hranilne vloge pa za 177 milijard starih dinarjev. Od junija
1970 do februarja 1971 se je gotovina povečala samo za 80 milijard starih
dinarjev, hranilne vloge pa le za 136 milijard starih dinarjev. Vsi ti podatki
se nanašajo na vso Jugoslavijo.
Hkrati je treba upoštevati, da so bili skupni prejemki prebivalstva v obdobju od junija 1970 do februarja 1971 za 721 milijard starih dinarjev oziroma
za 25"/o višji kot v enakem obdobju leto poprej. Ker predstavlja osebna potrošnja pretežni agregat povpraševanja, gibanja na tem področju nedvomno
zahtevajo ustrezno ukrepanje. Del teh ukrepov prav gotovo pomeni zamrznitev
osebnih dohodkov, ki pa jo nekatere republike zelo liberalno izvajajo, ali pa
sploh ne. Gotovo je, da do sprejetja učinkovitih ukrepov o usmerjevanju
delitve ne kaže sprostiti osebnih dohodkov. Pri tem je zelo pomembno, da
bodo ukrepi za usmerjanje delitve zagotovili bolj umirjen porast osebnih
dohodkov.
V Sloveniji smo sicer pripravili splošni družbeni dogovor o usmerjanju
delitve. Veliko vprašanje pa je, ali lahko ukrep samo v eni republiki kaj
bistveno prispeva k izboljšanju situacije v vsej državi. Pripominjam, da smo
za prehodno obdobje do sankcioniranja sporazumov med panogami sicer obdržali zamrznitev, a hkrati smo po sankcioniranju predvideli izplačilo razlik za
nazaj. To bo v trenutku uveljavitve sporazumov povzročilo dodatni sunek na
tem sektorju potrošnje. Poleg zamrznitve osebnih dohodkov lahko na umiritev
osebne potrošnje vpliva tudi začasna restrikcija potrošniških kreditov. Tu bi
bilo treba biti selektiven. Na določenih sektorjih, kjer se čuti še poseben pritisk
na blagovne fonde, delno tudi zaradi priliva denarnih nakazil zdomcev, predlagamo široko liberalizacijo uvoza. Ta ukrep naj bi veljal zlasti za vse vrste
gradbenega in instalacijskega materiala je kmetijsko drobno mehanizacijo,
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obrtniške stroje in repromateriale. Na ta način bi z blagovnimi fondi pokrili
pomemben del osebne potrošnje in hkrati delno rešili še druge znane probleme.
V svoji razpravi se namerno nisem dotaknil vseh možnih in predlaganih
ukrepov. Zato ne, ker menim, da so bili ti že velikokrat prav tu izraženi in
drugič, ker menim, da je treba celotno kritično situacijo reševati pri ključnih
žariščih nestabilnosti. Vsi drugi ukrepi, ki jih seveda tudi podpiramo, so potem
logično nadaljevanje in konkretizacija jasno definirane ekonomske politike,
predvsem pa konkretizacija bolj odločne volje pristojnih organov. Situacija
je preveč kritična, da bi v tem trenutku smeli še naprej žonglirati s predlogi
in protipredlogi. Več kot očitno je, da računi za tako početje že dospevajo in
da jih bomo plačali vsi tisti, ki smo za in tisti, ki so proti.
Predsednik Miran Gosi ar: Milo Vižintin ima besedo.
Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! Ko
človek prebira in posluša dramatična poročila o našem ekonomskem stanju, se
vprašuje, ali smo sposobni napraviti ostre korake, ali nismo sposobni. Delavci
in vodilni v podjetjih govorijo, da so krivi oni na vrhu, republike, oziroma
zvezna vlada, republiški in zvezni funkcionarji pa menijo, naj bi bili krivi
oni spodaj. Zdaj sploh ne vemo, kje smo in kdo je kriv, oziroma na koga naj
bi letele vse te puščice itd. Namreč vse deklaracije in vsa priporočila, ki so bila
sprejeta za stabilizacijo našega gospodarstva, so naletela na gluha ušesa. Vprašanje je tudi, ali so bila priporočila in resolucije in sprejeti ukrepi sploh
pravilni? Skratka, človek več ne ve, kaj je prav in kaj ni prav. Sedaj, ko
sem slišal poročilo tovariša podpredsednika Tribušona, bolje razumem, zakaj
naš izvršni svet ne more dosti storiti za stabilizacijo. Razumljivo, tu je jugoslovansko tržišče, kar pomeni, da se morajo sporazumeti vse republike, če hočemo nekatere stvari speljati do konca. Toda, ker smo sedaj pri razlaganju
ustavnih amandmajev, naj bi vendar že enkrat vodstva naših republik prišla
skupaj in imela generalno vajo pred ljudsko igro, ki bo sledila po sprejetju
amandmajev. Republike naj že sedaj dokažejo, da so sposobne storiti tisto, kar
bo potem vsakodnevno zahtevala ustava. Kajti, če ne, potem se postavlja drugo
vprašanje. Predlagam, da se dajo našemu izvršnemu svetu vsa potrebna pooblastila, ki jih potrebuje za urejanje vprašanj v imenu republike, saj smo
ugotovili, da je naš izvršni svet sposoben več storiti. Potrebno je pozvati tudi
našo delegacijo, naše poslance zbora narodov, da postavijo v zboru narodov
vprašanje, zakaj zvezni izvršni svet ne izvaja ukrepov na podlagi pooblastil, ki
jih je dobil. In če rabi še nadaljnja pooblastila za izvajanje ostrejših ukrepov
na področju gospodarstva, naj se mu dajo tudi ta. Če pa ni sposoben storiti niti
eno niti drugo, naj se postavi vprašanje zaupnice in odstopa celotnega izvršnega sveta. Kjerkoli človek ne izpolni svojih nalog in obljub, izgubi zaupanje
tistih, katerim je odgovoren. Ne mislim na to, da bi iskali čarovnice, marveč
na to, da bi sanirali boleče ekonomske probleme. Ker pa nihče ne izvaja
začrtane politike, potem se vprašujem, čemu smo tu, čemu beremo brevirje,
čemu lepa pesniška beseda, čemu toliko napisanega papirja in tako dalje?
Dobro, rekli boste, samoupravljanje, sporazumevanje itd. Vse v redu, samo
v situaciji, tovariši in tovarišice, ko se sporazum in samoupravljanje ne izvaja,
je treba za sanacijo gospodarstva, dokler ne pridemo na zeleno vejo, drugače
ukrepati. Kako se počutite, ko pridete med volivce in vas vprašajo, kaj delate
v vašem parlamentu? Težko je odgovoriti, vendar priznati moramo, da smo
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za to odgovorni. Torej, če smo odgovorni, se moramo zavzeti za dosledno izvajanje bolj učinkovitih ukrepov. Ce tega nismo sposobni izvesti, naj volivci
izvolijo na vseh nivojih druge revolucionarne ljudi, ki bodo sposobni izvesti
stabilizacijo. Kaj več o tem ne vem povedati.
Gospodarska situacija, ki nam je bila danes predočena, je resna in se ne
smemo več igrati z našimi občani. Ce pa mislimo biti samo figure, naj potem
nosijo odgovornost tisti, ki sploh niso odgovorni, ki niso na javnih tribunah, ki
niso izpostavljeni raznim kritikam. Potem seveda nismo več potrebni.
Ponavljam svoj predlog, da se dajo našemu izvršnemu svetu še nova
pooblastila, če mu sedanja ne zadoščajo in da naša delegacija v zboru narodov
postavi vprašanje, zakaj zvezni izvršni svet ne ukrepa. Vsi dogodki kažejo,
da je situacija kritična. Brionski sestanek ni bil kar tako — zaradi lepšega.
Zato se moramo drugače obnašati in se zavedati svoje odgovornosti. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Zoran Lešnik ima besedo.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ko sem prebiral material o aktualnih vprašanjih gospodarskega položaja pri
nas, sem se zavedal, da je ta pripravljen za naše gospodarstvenike in komuniste. Ker pa vsakodnevno spremljam dogajanja v našem gospodarstvu, poslušam komentarje občanov — tistih seveda, ki jih taka neurejenost najbolj
prizadene, čutim potrebo, da na tem mestu vendarle nekaj spregovorim.
Preden bi se dotaknil konkretnih vprašanj, moram vprašati, ali je današnja razprava le formalnost ali pa resna želja, da bi vendar kaj naredili,
rešili, ali skušali zaustaviti voz, ki drvi navzdol. To sprašujem zato, ker so
v materialih, ki smo jih prejeli za to točko dnevnega reda, tiste ugotovitve,
na katere je naš zbor, ali bolj določno povedano, predvsem tovariši poslanci
Pušenjak, Matičič, Kreft, Rus in drugi že neštetokrat zelo konkretno opozarjali
in nakazovali rešitve. Toda izgovorjene besede so bile žal le bob ob steno.
Zakaj? Ali morda res ni rešitve, kot nekateri že trdijo, ali pa tisti, ki bi lahko
kaj storili, tega nočejo storiti. Morda je stanje takšno tudi zato, ker nekateri,
ki bi po svoji dolžnosti in funkciji morali prisostvovati našim sejam, le-tem ne
prisostvujejo.
Oprostite mi, če rečem, da imam nemalokrat na sejah našega zbora občutek, da poslanci govorimo sami sebi. Ko sem pred meseci v tej dvorani
poslušal ekspoze predsednika republiškega izvršnega sveta tovariša Kavčiča,
sem se bal, da njegove optimistične napovedi ne bodo uresničene. Danes lahko
več kot opravičeno rečem, da je bila bojazen upravičena. Podatki republiških
sekretariatov za gospodarstvo in za finance ter republiškega zavoda za planiranje to potrjujejo. Namesto, da bi si disciplinirano prizadevali izboljšati
gospodarjenje na vseh področjih, si vztrajno prizadevamo gospodarsko stanje še
poslabšati. Vem, da smo za tako stanje odgovorni prav vsi. Vem pa tudi, da
smo eni bolj in drugi manj. Tudi to je res, da v Sloveniji ne moremo sami
urediti vsega in odpraviti vseh težav. Verjetno pa je zelo res, da bi vendarle
lahko naredili veliko več, kot smo naredili doslej. Seveda bi morali biti vsi
mnogo bolj disciplinirani. Verjetno pa bi si morali bolj tudi prizadevati.
Prepričan sem, da bi lahko več storili zlasti zato, ker so na vodilnih mestih
večinoma sposobni ljudje, ki so povrhu vsega še člani Zveze komunistov.
Čeprav je tovariš Kavčič ob neki priložnosti javno povedal, da slabo gospodar-
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j en je ni kaznivo dejanje, ampak je samo slabo, bi vendarle bilo prav, da bi bilo
tudi kaznivo, kot je to v Labinu povedal tovariš Tito.
Dotaknil bi se najprej prve točke gradiva republiškega sekretariata za
gospodarstvo. Soglašam, da je bila lani letina nekoliko slabša, saj njene posledice občutimo in jih bomo še nekaj časa. Res pa je tudi to-, da so na slabo
letino vplivali še nekateri drugi vzroki, ne samo narava. Spomnil bi vas rad
na izvoz koruze, ki smo jo morali pozneje uvažati, — seveda po precej višji
ceni, kot smo jo izvažali. Spomniti se moramo tudi na izredno slabo oskrbo
s stroji, kar ima za posledico slabšo obdelavo in s tem manjše pridelke. Spomniti se moramo neurejenosti v živinoreji. Glavni vzrok težav so bile cene.
Poslanci smo na to opozarjali, vendar se je izredno počasi ukrepalo. Ukrepe, ki
so bili s tem v zvezi sprejeti, so nekateri krojili po svoje. Primer so najnovejše
odkupne cene mleka na nekaterih območjih Slovenije. Torej, poleg objektivnih
vzrokov so prisotni tudi subjektivni oziroma neupravičene slabosti.
Nimam namena govoriti o podatkih, ki so nanizani v teh gradivih, predvsem zato ne, ker je vprašanje, če so ti danes še resnični. Pri nas se ekonomska
situacija tako hitro spreminja, da je upravičeno dvomiti v te podatke. Pri
tem seveda ne dvomim, da ne bi bili realni takrat, ko so se ta gradiva pripravljala. Zadnji podatki o ponovnih podražitvah kažejo, da je nesmisel govoriti
o dejstvih, ki več ne veljajo.
V naši skupščini je bilo mnogokrat očitano federaciji, da je ona vsega
kriva. Res je, da Slovenija sama ne more urediti vseh ekonomskih vprašanj
tako, kot bi jih želela. Imamo pač skupno tržišče in smo sestavni del jugoslovanske skupnosti.. Vendar če primerjamo jugoslovanske in slovenske podatke,
moramo odkrito priznati, da v gospodarskih organizacijah ne zaostajamo za
drugimi republikami. Marsikje smo celo na čelu, konkretno pri povečanju
osebnih dohodkov, pri cenah itd.
Ne bi rad, da bi mi kdo ponovno očital, da trkam na vrata etatizma,
vendar mi naj bo oproščeno, če danes hudobno pripomnim in rečem, da se je
uresničila bojazen, da s samoupravnimi dogovori sedaj še ne moremo uspešno
reševati ekonomskih problemov. Poudarjam, da pa bi bilo zelo idealno, če bi jih
lahko na ta način reševali. Na primer na 7. strani piše: »Zamrznitev ni torej
na nobenih naštetih področjih zavrla naraščanja cen.« Cene smo celo administrativno uredili, vendar njihovo naraščanje ni bilo preprečeno. V gradivu tudi
piše, da so se samoupravni dogovori na področju oblikovanja novih cen izmaličili, ker je vsaka organizacija stremela samo za tem, da bi se cene čimbolj
povečale, celo za 20 ali 30 %>.
Rad bi na koncu rekel samo nekaj besed v zvezi s pismom poslancev
gospodarskega zbora, ki so ga poslali predsedniku skupščine; dobili pa smo
ga tudi mi.
Z ugotovitvami in predlogi pisma se povsem strinjam, vendar menim, da
bi lahko prav tovariši poslanci gospodarskega zbora z delom na delovnih
mestih več prispevali k odpravi težav. Sicer ne poznam strukture gospodarskega
zbora, vendar si mi dozdeva, da je prav v gospodarskem zboru precej direktorjev večjih delovnih organizacij. Ce bi se tudi v svojih volilnih enotah — tu je
najprej vprašanje ah jih poslanci gospodarskega zbora sploh poznajo — tako
odločno zavzemali za red, kot so se zavzemali v tem pismu, bi bilo marsikaj
bolje. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Avgust Majerič.
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Avgust Majerič: Tovarišice in tovariši poslanci! Zadnji. dve leti,
odkar smo imeli redno vsaj vsakih šest mesecev na našem dnevnem redu podobno problematiko, se nisem več oglašal k razpravi, ker sem se globoko
strinjal z diagnozo vseh slabosti našega ekonomskega življenja in hkrati tudi
s predlaganimi ukrepi za njihovo odpravo. Skratka, nisem se oglašal zato, da
z diskusijo ne bi zavlačeval oziroma preprečeval njihovega uresničevanja.
Danes po dveh letih se zopet oglašam, ker se mi zdi, da se vendarle vrtimo
v nekem začaranem krogu. Kljub temu, da so naše diagnoze vzrokov za nestabilnost pravilne, je kurativa, da se tako izrazim, odpovedala in pacientovo
zdravje nenehno peša. Ponovno dajemo diagnoze, ponovno slabo zdravimo in
ponovno pacient peša. Mislim, da je to treba nesporno ugotoviti, ker nas
ničesar ne vodi k želenim rezultatom, marveč samo k nadaljnjemu poglabljanju depresije.
V referatu tovariša podpredsednika Tribušona smo slišali tudi opravičilo,
da je povedal to, kar je že bilo povedano. Res je to, vendar mu tega ne smemo
zameriti, zato ker je bil danes ton oziroma akcent člana izvršnega sveta za
nekaj nians ostrejši, kot je bil doslej. Vsaj v tem je precejšen napredek. Menim,
da bo naše samoupravljanje doživelo afirmacijo tedaj, če bomo sposobni
zagotoviti red in disciplino in če bomo v gospodarskem in družbenem življenju
pokazali zrelost in pravo življenjsko silo. Če tega še nismo sposobni zagotoviti,
mislim, da ni v nevarnosti samoupravljanje kot družbeni odnos, ker se v tem
zrcali samo nezrelost naše družbene zavesti, ki pač v tem trenutku še ni zadosti
razvita. Naše razprave so včasih čudna mešanica raznih političnih in ekonomskih
pojmov. Pravimo, napredno je samo samoupravno dogovarjanje, etatizem in
državna prisila pa sta že preživeli in pred njima naj bi se vsi pošteni državljani
Jugoslavije zgrozili. Prisežejo naj na vsakršen nered, nedisciplino in anarhijo,
samo da jim ne bi kdo mogel obesiti etatistične etikete. O tem menim drugače.
Družbena skupnost lahko usmerja ekonomske tokove samo na dva načina.
Prvi način je ta, da država administrativno zajema del družbenega proizvoda
ter ga tudi administrativno distribuira, drugi pa, da država v skladu z interesi
in potrebami celotne družbe z normativnimi ukrepi usmerja ekonomsko politiko,
usklajuje ekonomske tokove, oziroma preprečuje morebitne njihove deformacije.
Takšna ekonomska funkcija države je začrtana v naših resolucijah. Problem je
v tem, da je pri uresničevanju tega našega sistema država odpovedala. Ukrepov,
ki bi jih morali sprejeti in uresničevati pristojni državni organi, ne moremo
izenačevati s tistimi ukrepi, s katerimi se doslej nismo idejno strinjali. Toliko
o nesporazumih glede ukrepov in sistemskih rešitev.
Drugo, kar me je spodbudilo k diskusiji, je to, da smo dobili za to točko
dnevnega reda dve graditvi in sicer eno od sekretariatov za gospodarstvo in
finance in eno od zavoda ža planiranje.
Dovolite, tovariši poslanci, da del svoje diskusije .posvetim tudi tema dvema
materialoma. V materialu zavoda za planiranje o vlogi bank itd., je na prvi
strani moč ugotoviti, da so bili sprejeti v skladu z resolucijo vsi bistveni
instrumenti, ki lahko vplivajo na ekonomsko politiko v letu 1971. Na 6. oziroma
na 9. strani istega gradiva je v tretji točki napisano: »Čeprav je resolucija kot
politični dogovor bila jasno izhodišče tudi za tekoče ekonomsko ukrepanje, je
danes očitno, da vrsta potrebnih ukrepov ni bila sprejeta, tisti, ki pa so bili
sprejeti pa so bili sprejeti z zamudo in se tudi dosledno ne izvajajo.« To je
ena izmed teh ugotovitev.
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Druga ugotovitev zavoda za planiranje pa se glasi: »Ugotavljamo, da je
razpored realnih materialnih dobrin drugačen, kot pa je razpored odgovornosti
za stabilizacijo. Težišče dejanske ekonomske moči, kjer se kreirajo osnovna
gospodarska gibanja in s tem stabilizacija, je predvsem v rokah poslovnih bank
in velikih zunanjetrgovinskih organizacij.«
Tovariš Vižintin, je prej spraševal, kdo je kriv? Tukaj so krivci konkretno
navedeni! Ce je to res, potem se moramo vprašati, kdo je v našem sistemu
kreiral te banke in organizacije. Nihče drug kot nam podobni parlamenti, vlade
in tako dalje. Mislim, da nobena družbena organizacija in institucija ne
nastane sama od sebe in v nasprotju z interesi družbe kot celote.
Naslednja ugotovitev zavoda za planiranje se glasi: »Smo v stanju, ko bo
država prisiljena poseči po najrigoroznejših ukrepih. To je nujno iz več
razlogov.« Vmes pa je stavek, »Osnovni problem pa je v tem, ali lahko zavremo
negativna gibanja še kako drugače kakor s skrajno centralističnimi ukrepi«.
Za razumevanje mojega zaključka naj še citiram: Osnovna oblika sprejemanja obveznosti bi moral biti dogovor in šele če dogovori ne uspejo, administrativne zadolžitve. Skratka dogovori in današnja Borba je že objavila »Predloži republičkih organa Slovenije za normalizacijo privrednih kretanja, dogovor
z bankama umjesto administrativnim mjera«. Torej v Jugoslaviji so naš predlog
z veseljem sprejeli. Odslej se bomo dogovarjali. Najprej trdimo, da so grešniki
predvsem banke in gospodarske organizacije, zdaj pa jim predlagamo, naj se
dogovorijo; morda le ne bodo več grešili. Upajmo, da bo tako, samo jaz,
oprostite, temu ne verjamem. Danes, ko pravzaprav bijemo plat zvona, bolno
začeli reševati probleme z zamotanimi dogovori. Namreč za te dogovore bi
morali najprej izdelati kriterije za definiranje obveznosti. Najprej bomo izdelali kriterije, potem se bomo dogovarjali in kasneje, če nas ne bo prej, kot bi
rekel pravoveren Slovenec, vrag vzel, se bo iz tega še res kaj izcimilo. O teh
dveh gradivih bi lahko nadaljeval diskusijo, vendar svojih stališč o njih ne bi
mogel bolj prepričljivo dokazati. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Zdravko Dolinšek ima besedo.
Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ze večkrat smo ugotovili, da se mnoge resolucije ne uresničujejo. Tako
nekako se dogaja tudi z resolucijo o temeljih družbenoekonomske politike v letu
1971 in s stabilizacijskim programom. Naš ekonomski položaj je vse prej kot
rožnat in čeprav je zaskrbljujoč, se še zmeraj obnašamo tako, kot bi bilo vse
normalno. Ne vznemirjajo nas kritike državljanov, katere so mnogokrat upravičene. Ljudje postajajo nezaupljivi v stabilizacijske ukrepe. Nastaja potrošniška mrzlica, kar povzroča tudi padec hranilnih vlog. Pri vsem tem pa je
čudno, da zvezni izvršni svet za izvedbo stabilizacije danih pooblastil ni v
celoti izkoristil. Osebni dohodki naraščajo, investicije, zlasti tiste, ki so vse prej
kot modernizacija osnovnih sredstev, so v velikem porastu.
A kar je še hujše, mnoge te investicije sploh nimajo kritja. Nekatere
gospodarske organizacije dvigajo cene brez vsake odgovornosti in vidijo samo
svoje trenutne koristi. Mnogi odgovorni ljudje, ki vodijo te gospodarske organizacije, sicer govorijo zelo lepo in v prid skupnosti, a na žalost izvajajo sebično
gospodarsko politiko, pozneje pa tudi oni sami kot potrošniki kritizirajo
neizvajanje stabilizacijskih ukrepov. Za takšno obnašanje vedno najdejo opravi-
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čilo. Takšnih primerov ni malo, a žal ostanejo nekaznovani, ker se mnogi
skrivajo pod krinko samoupravljanja. Mnogi izigravajo zamrznitev cen s prekvalifikacijo izdelkov, ki v mnogih primerih ostanejo isti, če ne po obliki^ pa
vsaj po vsebini ali kvaliteti. Velik problem je nelikvidnost gospodarskih
organizacij in bank. So primeri, ko morajo gospodarske organizacije z visokimi
obrestmi najemati kredite, da bi mogle premostiti tekoče potrebe, na primer
tekstilna industrija ne more dati, navzlic dobičku po bilanci, niti dinarja za
modernizacijo proizvodnje. Na žiro računu nima niti dinarja, ker ji pač dolžniki
ne plačujejo dolgov. Za dolžnike je ugodneje, da pridejo pred sodišče, kot da bi
najemali obratne kredite z visokimi obrestmi. Vendar to niso problemi samo
tekstilne industrije, marveč tudi drugih gospodarskih organizacij. To so, po
mojem mnenju, osnovni problemi, ki zavirajo zdrav razvoj gospodarstva; zato
sem jih tudi nakazal. Mislim, da z rešitvijo teh ne bi smeli več dolgo odlašati.
Predsednik Miran Goslar: Cene Matičič ima besedo.
Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Droben snopič, s katerim se danes seznanjamo, me vodi na misel, da
je v naši družbi neprekinjena veriga pomembnih nesporazumov med znanostjo
na eni in politiko odločanja na drugi strani. Vsem, ki smo ob likvidaciji EKK
poslušali govor direktorja kemičnega inštituta tovariša dr. Hladnika, v katerem
je jasno povedal, da so bile napovedi znanstvenega kongresa v Portorožu
prirejene vnaprej postavljenim zahtevam, je verjetno še danes mučno ob misli,
da je znanost takrat ali pa samo nekaj njenih predstavnikov odločilno vplivala
na zgrešene improvizacije okoli EKK. Tu je stvar obratna. Gospodarska
reforma 1965. leta je bila politično in strokovno zelo dobro pripravljena. Cilji,
ki jih je postavljala, so bili, z izjemo zaposlovanja — solidno postavljeni, le
instrumentarij, s katerim naj bi te cilje dosegli, ni bil zgrajen, vsaj ne v
najbolj bistvenih elementih. To pa so davčna politika, politika cen in politika
osebnih dohodkov. Predvsem pa je bila temeljna napaka in je še danes v vse
preveliki improvizaciji. Vsakdo misli, da je v ekonomiji najprej in najbolj
doma. Resnici na ljubo moram opozoriti, da je ekonomska znanost na to zelo
često opozarjala. Ne bom našteval vseh memorandumov in simpozijev od leta
1966 dalje do danes.
Poprečen državljan se danes neprestano sprašuje, zakaj so se ocene političnih in znanstvenih delavcev v tem obdobju tako zelo diametralno razlikovale,
zakaj se točna predvidevanja ekonomske znanosti v teh letih niso upoštevala.
Ali je to vprašanje neobveščenosti, ah je to vprašanje neznanja ali nečesa
tretjega? Odgovori na ta vprašanja so za mene in verjetno še za marsikoga
drugega bistvenega pomena za oceno, kaj še bo v tej naši deželi v naslednjih
petih letih v naslednjem srednjeročnem planu dogajalo in dogodilo. Ce se
človek nekoliko potrudi in prebrska odlično pripravljene trajne cilje v letu
1965, more zaslediti, da bi morala Jugoslavija danes imeti nacionalni dohodek
več kot 1000 dolarjev per capita — v resnici jih imamo samo 550 dolarjev,
dinamična rast proizvodnje kot pred letom 1960, z več kot 12'°/o letnega porasta
— v resnici znaša samo 4,4 ■%», kar je pod svetovnim poprečjem, ki znaša
4,9 °/a, urejeno tržišče s konvertibilno valuto, razvite službe družbenega standarda in razvito znanost, ki bi zagotavljala perspektivo novemu razvoju.
Marsikaj tega ni. Ce bi te cilje uresničili, bi vsekakor odpadel največji del
vseh medrepubliških nesoglasij in tudi največji del vseh političnih napetosti.
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Ko je bilo konec koncev vsem evidentno, da nam gre reforma po zlu, smo
prišli v tretjo reformo, ki jo imenujemo stabilizacija. Pri tej bi morali upoštevati tri faze. Prva je bila pripravljena, a je propadla. Njeni, rezultati so
danes na naši mizi. Ker smo jo imenovali devalvacija, že to samo po sebi
pomeni, da smo se vsaj na začetku zatekli k administrativnim ukrepom. To
pomeni, da smo deklarirali v naši ekonomiki neko obsedno stanje. Bila bi
uspešna, če bi se tega stanja vsaj do konca aprila držali. To pomeni, da bi
morali biti kasnejši ukrepi skrajno rigorozni, skrajno zahtevni in tudi skrajno
ostri in predvsem nepopustljivi do slehernega izkrivljanja. Kot vemo, smo tudi
tu propadli. Konstantnost ali zamrznjenost cen se je porušila najprej prav tam,
kjer je rušenje najbolj nevarno, pri energiji, transportu, PTT. Danes govorimo
o stabilizacijskem programu, vendar moram ugotoviti, da stabilizacijskih ukrepov še ni — vsaj jaz jih ne poznam. To namreč, kar smo dobili z resolucijo za
leto 1971, ni v resnici nič drugega kot neke vrste začasno gašenje drveče
ekonomije. Gašenje drveče lave pa je zelo nevarno, verjetno tudi ni mogoče.
Koncepcija stabilizacije je temeljila na naslednjih elementih: na omejitvi
povpraševanja vseh vrst, razen seveda izvoza, na preprečevanju strokovne
inflacije, na politiki sporazumov, ker se ne bomo več posluževali ukrepov z
zakoni, pač pa le nekih političnih sporazumov o tako imenovanih osnovnih
okvirih in nadalje na zadnji zahtevi, da moramo v prvem četrtletju 1971. leta
sprejeti osnovne rešitve za normalno gibanje gospodarstva v letu 1972.
V svoji nadaljnji razpravi se bom omejil samo na enega teh elementov, ki
že več let mnogo prispeva k temu, da smo dosegli stanje, kakršno je danes.
Mislim na davčno in na fiskalno politiko1. Moramo si biti namreč na jasnem, da
je vsa naša finančna politika že nekaj let neustrezna in slaba. Iz leta v leto
namreč ugotavljamo, da njeni učinki niso v skladu z osnovnimi ekonomskimi
cilji. Spregledali smo dejstvo, da s sedanjo davčno politiko in s sedanjim
fiskalnim sistemom sploh ni mogoče prispevati k ostvaritvi ciljev ekonomske
politike. Rezultat davčne politike v letu 1970 je namreč ta, da smo z njo še
bolj pospeševali razcvet splošne potrošnje kot dela agregatne finalne potrošnje.
Hkrati smo permanentno in relativno večali obseg družbenih dajatev v delitvi
nacionalnega dohodka. S tem je davčna politika vplivala na stalno rast stroškov
na enoto proizvoda in slabila reprodukcijsko sposobnost gospodarstva. Ze v letu
1970 so se ob nominalnem povečanju družbenega produkta za 16%, v celi
Jugoslaviji povečali dohodki budžetov in skladov za skoraj 23'%. To pomeni,
da je bilo gospodarstvu prek fiskalne politike odvzeto kar 42 % celotnega
družbenega produkta, v letu 1969 pa le 40 %>. Od tod seveda izvira silovit
premik denarne mase iz gospodarstva v splošno potrošnjo.
Ze pred nekaj meseci sem govorilo dejstvu, da se je od 1964. leta pa do 1968.
leta znižala količina denarja gospodarstva na žiro računih od približno 30 °/o,
na približno 24 '°/o. Iz predloženih podatkov lahko razberemo, da so v letu 1969
gospodarske organizacije imele relativno 21 °/o vsega denarja, v letu 1970 pa
komaj 19 %; torej, zopet relativno osiromašenje za 2 %. Hkrati pa se dogaja
nekaj drugega. V istem obdobju se je količina denarja pri prebivalstvu
povečala od 37 % na 40 %, da ne govorim, kako se je ta povečala v federaciji
in v drugih družbeno-političnih skupnostih. S tem se je finalno povpraševanje
v letu 1970 povečalo za 26 %>, v primerjavi z letom 1969. Takšno neskladje med
povpraševanjem in ponudbo se je seveda kasneje uravnovesilo po čisti logiki
z dvigom cen, ker drugače ni mogoče. Od vseh dohodkov so najhitreje naraščale
tako imenovane individualne davščine. Dozdeva se mi celo, da je bila naša
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politika leta nazaj v tej smeri kar zavestna, saj se je utrdilo neko prepričanje
— povsem napačno, da davki in prispevki, ki se ne plačujejo direktno iz
dohodka delovne organizacije, menda ne obremenjujejo gospodarstva. Nič ni bolj
napačnega in nič ni bolj kratkovidnega kot takšna logika, posebno še, ker naš
sistem obdavčevanja osebnega dohodka ne obdavčuje osebne potrošnje, pač pa
gospodarstvo. To bi v resnici lahko bilo šele takrat, ko bi uvedli princip
bruto osebnega dohodka. Za ta sistem se kot je znano zavzema komisija, ki
jo vodim.
Analiza davčnega sistema v letu 1970 nam pokaže še nekaj drugega,
namreč to, da je le ena desetina vseh povečanih dohodkov za potrebe družbenih služb posledica spremenjenih stopenj prispevkov, kar devet desetin pa
rezultat avtomatizma davčnega sistema. Zato se v tem pogledu s tovarišem
Kresetom ne morem strinjati. Davčni sistem je sam po sebi povečal obremenitev
gospodarstva, kar je v nasprotju z resolucijo o smernicah ekonomske politike.
Poleg tega je ta sistem zelo neelastičen in vezan na osnove, o katerih menim, da
so zgrešene. Deluje avtonomno in kumulativno s tokom konjunkture, namesto
da bi bil njen regulator. Ker je že več let znano, da le napaja splošno potrošnjo
in zmanjšuje reprodukcijsko sposobnost gospodarstva, sprašujem, kje je odgovornost tistih organov, tistih organizacij, pa tudi tistih vodilnih tovarišev, ki
so že pred leti in to ob vsakoletnih analizah ugotavljali nenormalne tokove in
ugotavljali, da se takšen davčni sistem mora spremeniti. Ker torej ni bila
realizirana politika zmanjšanja splošne potrošnje in pa davčne razbremenitve
gospodarstva, seveda tudi ni bilo moč izvesti stabilizacije. Bodimo si na jasnem,
da neustrezen davčni sistem tudi letos zelo pospešeno in zelo neovirano deluje.
Stabilizacija ni možna brez določene rasti proizvodnje in gospodarstva
nasploh. Zato jo je možno izvesti le s pametno in sinhronizirano zasnovano
ekonomsko politiko.
Ce sedaj analiziram še strukturo dohodkov, ki jo je davčna politika avtomatično zagotavljala družbi, ugotovim, da so najhitreje naraščali budžeti. To je
bilo velikokrat povedano; federalni budžet za 40 °/o, republiški za 25% in
občinski za 23 °/o. To je seveda močno nad skladi za izobraževanje in nad skladi
za socialno zavarovanje, čeprav bi po vsej logiki moralo biti ravno obratno.
Ti skladi so celo zaostajali, dasi so vse resolucije zahtevale obratno. Kot
vidimo tudi letos ni drugače. Drugačna gibanja nedvomno lahko pričakujemo
šele takrat, ko se bodo spremenile osnove sedanjega davčnega oziroma finančnega sistema. Mislim, da lahko celo trdim, da je sedanji sistem zgrajen na
koncepciji centralizma in paternalizma. Naj bom enostaven. Fiskalna politika
v letu 1970 se v svojem bistvu ni prav nič razlikovala od tistih v letih pred
njo. Visoka rast dohodkov in izdatkov splošne potrošnje in to pri vseh družbeno-političnih skupnosti je bistveno prispevala k poglabljanju gospodarske
nestabilnosti. Našo fiskalno politiko determinira avtomatizem fiskalnega sistema. Ta fiskalni sistem pa je neelastičen, neselektiven in predvsem zelo
siromašen v svojih oblikah ter nebogljen v pogledu obstoječih instrumentov.
Drugačnih gibanj v gospodarstvu, dokler ne bomo opravili radikalnih sprememb
fiskalne politike, ni moč pričakovati. Kaj naj torej storimo na davčnem polju?
Skupščina naj zahteva, da pristojni organi v naši republiki do konca leta 1971
predlagajo nov sistem obdavčevanja delovnih organizacij v Sloveniji. Sedaj
imamo to pravico in tudi priložnost. Druga njihova naloga pa je izdelava novega
davčnega sistema v naši republiki, ki naj bo končana vsaj do polovice 1972.
leta.
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In tretjič v financiranje družbeno-političnih skupnosti in vseh samoupravnih
interesnih skupnosti je treba kot sestavni del družbenega plana uvesti princip
bilance in to ne kot neke vrste statističen in evidenčen kazalec, marveč kot
normativni akt, ki ga mora naša družba spoštovati.
■ Pa še to v pouk in v zabavo. Če hočemo razumeti velike stvari, je včasih
treba poznati tudi zelo primitivne. Pred meseci sem bil na tem odru z japonskim
smehom. Danes vas obveščam, da je eksportno-importno podjetje Agraria-coop,
ki ima svojo prodajalno v Ljubljani, nasproti Škofije, uvozilo ročaje za motike
in za drugo poljedelsko orodje. Ročaji so uvoženi iz Švedske in so iz švedskega
plemenitega bora. Cena je odvisna od dolžine in se giblje okoli 30 dinarjev za kos.
Primerka nisem prinesel, ker bi se to lahko tolmačilo, da prinašam v parlament:
hladno orožje. Brez komentarja!
J

Predsednik Miran Gos T ar: Besedo ima Dušan Hor jak.

Dušan Horjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v
okviru razprave o aktualnih vprašanjih gospodarskega položaja poskusim temu
zboru pojasniti nekatere probleme, ki so specifični za tekstilno industrijo.
O teh problemih smo obširno razpravljali v okviru kluba poslancev gorenjske in mariborske regije, pri čemer so bili poslanci podrobno seznanjeni
s problematiko navedene panoge. Ugotovili smo, da je potrebno v tej zvezi
takoj sprejeti vse ukrepe, ki so v pristojnosti republiške skupščine in občinskih
skupščin, predvsem pa je treba jasno začrtati perspektivo navedene panoge
v okviru prihodnje razprave o srednjeročnem razvoju našega gospodarstva.
Zavedati se moramo, da je v tej panogi zaposlenih v Sloveniji okrog 36 000
delavcev in da je ta panoga na drugem mestu glede obsega zaposlovanja, na
prvem pa pri zaposlovanju ženske delovne sile. Ta panoga pa je pomembna tudi
z različnih gledišč gospodarjenja v okviru republike Slovenije.
Osnovnega pomena za tekstilno industrijo je položaj, ki ga ima ta veja
gospodarstva v Sloveniji pri programiranju razvoja in usmerjanju investicijskih
sredstev za obnovo in modernizacijo zastarelega strojnega parka. Dolgoročni
načrt in študija razvoja te panoge, ki ju je sprejel ustrezen odbor pri gospodarski zbornici Slovenije, jasno nakazujeta, da je tudi v tej panogi potrebna
hitra in učinkovita modernizacija tehnoloških procesov. Vse analize kažejo,
da se tudi tekstilna industrija uvršča med tako imenovane »propulzivne« veje
gospodarstva, če se uvedejo sodobni tehnološki procesi. Tako je ta veja gospodarstva v Ameriki, Nemčiji, Holandiji ter drugod že uvrščena med akumulativne panoge in je z doseženim dohodkom celo nad poprečjem industrije.
Podobne rezultate dosegamo tudi v nekaterih naših tovarnah, ki so bile pravočasno rekonstruirane in so obnovile svoj strojni park ter danes ustvarjajo
zelo visoko akumulacijo, ki jim omogoča celo izplačevanje osebnih dohodkov
nad poprečjem osebnih dohodkov v slovenski industriji. To velja za Novoteks
v Novem mestu, Volnenko v Ljubljani, tovarno perila v Murski Soboti, industrijo bombažnih izdelkov Kranj in še nekatere druge tovarne.
Pravočasna rekonstrukcija omogoča tudi ekonomsko amortizacijo. Na njeni
podlagi je mogoče v celoti obnoviti strojni park celo po petih letih. Prepričan
sem, da tako visoke akumulativnosti ne doseže skoraj nobena druga veja v
našem gospodarstvu in so torej naložbe v modernizacijo strojnega parka tekstilne industrije upravičene.
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Prenehati pa moramo s prakso, da se ta veja gospodarstva v naši republiki
iz leta v leto zapostavlja ne glede na pomembnost in velika sredstva, s katerimi
je tekstilna industrija v minulih letih financirala druge panoge industrije.
Ne zahtevamo nikakršnega povračila tako imenovanega minulega dela ali
izgubljene amortizacije, vsekakor pa je treba omogočiti, da se ta panoga v
bodoče hitro rekonstruira, predvsem z lastnimi sredstvi, pa tudi z ustrezno
soudeležbo poslovnih bank in sklada skupnih rezerv.
Veliko smo tej panogi obljubljali z uveljavitvijo novih gospodarskih ukrepov, vendar je ostalo samo pri obljubah in ta veja gospodarstva še danes
plačuje na račun standarda svojih delavcev ceh celi družbi.
Veliko se je govorilo o razbremenitvi gospodarstva; pa poglejmo, kakšni so
rezultati! Kljub tako široki politični pripravi za razbremenitev gospodarstva je
ostal v veljavi le predpis zveznega izvršnega sveta, ki zmanjšuje zvezni
prispevek od dohodka izi delovnega razmerja od 2,7 % na 2 %>. Vse ostale
obremenitve, o katerih odločajo republike in občine, so ostale nespremenjene;
z raznimi dodatnimi dajatvami so se v letošnjem letu celo povečale obremenitve
gospodarstva. Upravičeno se delavec v tovarni sprašuje, kje so konkretne
razbremenitve gospodarskih organizacij, ki bi lahko vplivale na boljši materialni
položaj delavca in na večjo ekonomičnost v tovarni.
V tej zvezi bom navedel nekaj podatkov, iz tovarne, v kateri delam. Pri
ustvarjenem dohodku v preteklem letu, ki je znašal okrog 16 milijard starih
dinarjev, smo porabili za materialne stroške 14,7%, doseženi dohodek pa je
znašal 35,3'%. V tej zadnji kategoriji so udeleženi osebni dohodki s 75%,
obveznosti po zakonu z 11,3'% ter obresti od posojil, bančne storitve in podobno
z 9,3%; pri čemer je ostalo tovarni za samostojno razpolaganje samo 4,3 %.
Poglejmo konkretno, kakšne so tako imenovane obveznosti po zakonu.
Zvezni prispevek iz delovnega razmerja se plačuje po stopnji 2,7 % in je
znašal 141 milijonov starih dinarjev. Za republiški prispevek iz delovnega
razmerja velja stopnja 4,7 % in je znašal 249 milijonov starih dinarjev; prispevek iz delovnega razmerja v korist občine pa znaša 4,3 % ali 224 milijonov
starih dinarjev. Samo obveznosti iz tega naslova torej veljajo 614 milijonov
starih dinarjev. Poleg navedenega plačujemo še prispevek za elektroenergetiko
v znesku 114 milijonov dinarjev, za vodni prispevek 74 milijonov, prispevek
za uporabo mestnega zemljišča je 50 milijonov, prispevek za izgradnjo Bosanske
krajine pa 50 milijonov, kar znese skupaj nadaljnjih 288 milijonov. Vse te
dajatve skupaj torej pomenijo nad 900 milijonov, če pa prištejem še dodatno
socialno obremenitev v znesku 70 milijonov je vseh obveznosti skoraj za eno
milijardo dinarjev. Pri tem pa še nismo obračunali rednih izdatkov za obresti
od posojil, za bančne storitve, za zavarovalnino in članarine zbornicam, kar znese
skupno še okrog 550 milijonov starih dinarjev.
Iz navedenih podatkov izhaja, da so poleg izplačil za osebne dohodke skoraj
vsa ostala sredstva namenjena za plačilo raznih dajatev in ostane kolektivu
za samostojno razpolaganje samo 4,3% doseženega dohodka ali 244 milijonov
starih dinarjev. Iz teh sredstev se formira poslovni sklad oziroma sklad skupne
porabe; ustvariti pa bi morali tudi dopolnilna sredstva za razširjeno reprodukcijo.
Nekaj navedenih podatkov nam kaže, da je tovarna na meji tako imenovane,
družbene akumulativnosti. Moram poudariti, da so vse navedene dajatve v
republiških oziroma občinskih merilih največje v primerjavi z obremenitvami
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v drugih republikah. Socialistična republika Makedonija je že v preteklem
letu tekstilno industrijo v celoti oprostila prispevka iz osebnih dohodkov in
dajatev za elektroenergetiko. Prav tako sta republiki Srbija in Hrvatska uvedli
oprostitev enakih dajatev za dva meseca preteklega leta. Tudi v letošnjem letu
je republika Makedonija v celoti oprostila tekstilno industrijo navedenih dajatev, predvidena pa je celotna razbremenitev tudi v republiki Hrvatski in
Srbiji. Iz teh razlogov je tekstilna industrija Slovenije postavljena v neenakopraven položaj v odnosu do tekstilne industrije v ostalih republikah.
Takšna neenakopravnost lahko bistveno vpliva na raven cen, ki so na enotnem
jugoslovanskem tržišču za tekstilno industrijo zelo pomembne. Razlike v cenah,
ki so posledica različnih obremenitev, so v primerjavi s cenami proizvodov
tekstilne industrije v drugih republikah v Sloveniji tudi 10 in več odstotkov
višje. Poleg tega pa je slovenska tekstilna industrija v večji meri usmerjena
na izvoz svojih proizvodov, ker jih ne more prodati na domačem tržišču.
Trenutno stanje na tržišču je takšno, da lahko od naše skupne proizvodnje
prodamo na slovensko tržišče samo 38 %>, vse ostalo pa moramo izvoziti in
prodati v druge republike.
Delitev dohodka se zaradi neizpremenjenih pogojev gospodarjenja tudi
v letu 1971 ni spremenila oziroma imamo še dopolnilne obremenitve, medtem
ko hkrati ugotavljamo povečanje dohodkov proračunov in skladov, kakor je
omenjeno v republiških analizah na 4. strani priloženega gradiva. Že v prvih
nekaj mesecih letošnjega leta so se povečali dohodki proračunov kar za 25 'Vo.
Rezultat tega prelivanja sredstev bo še nadaljnje siromašenje proizvodnih
tovarn in krepitev proračunske potrošnje. Vzroke takšnega stanja več ali manj
poznamo, pa se problemi tekstilne industrije po reformi od leta 1967 dalje vedno
bolj zaostrujejo in se ekonomski položaj te panoge iz leta v leto slabša. Lahko
izjavim, da se tekstilna industrija po izvršeni devalvaciji in po nerešenih
sistemskih problemih v letošnjem letu nahaja v najslabšem položaju doslej.
Posledice takšnega slabega stanja se odražajo predvsem v nizkih osebnih
dohodkih zaposlenih v tekstilni industriji; glede česar se ta veja gospodarstva
nahaja na zadnjem oziroma predzadnjem mestu v republiki Sloveniji in v
Jugoslaviji.
2e nekaj let si predstavniki tekstilne industrije prizadevajo, da bi se ti
problemi reševali v okviru sistemskih problemov, ki so bili doslej v pristojnosti
federacije. Moram pa na tem mestu poudariti, da tekstilna industrija še ni
dosegla nobene pomembne nove rešitve svojih zahtev. Vsled tega se položaj
znotraj tekstilne industrije v zadnjem času zaostruje do take mere, da je že
ogroženo normalno poslovanje predvsem v nekaterih večjih podjetjih tekstilne
stroke v republiki Sloveniji, na primer v mariborski tekstilni tovarni, v Kranju,
Ajdovščini, Tržiču in drugod.
Zaradi minimalne družbene akumulativnosti lahko nastopijo težave pri
povečanju osebnih dohodkov, ne glede na to, da ima ta industrija najnižje
osebne dohodke v Sloveniji. Navedene tovarne dosegajo komaj 2 do 3<Vo stopnjo
družbene akumulativnosti, medtem ko se zahteva za minimalno družbeno
akumulativnost 6%>. To pomeni, da po obstoječih predpisih te tovarne sploh
ne bi mogle povečati osebnih dohodkov, čeprav imajo najnižje osebne dohodke
v industrijski panogi. Posledice takšnega stanja se kažejo predvsem v veliki
fluktuaciji delovne sile, ter odhajanju strokovnjakov v druge tovarne in v
inozemstvo. Pri tem pa moramo upoštevati, da imamo v tekstilni industriji
uvedeno troizmensko obratovanje in da takšen način organizacije dela povzroča
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odhajanje ženske delovne sile v druge tovarne z dvoizmenskim obratovalnim
procesom, čeprav za ceno nižjih osebnih dohodkov.
Delavci tudi ne morejo razumeti, da je treba pri tako nizkih osebnih
dohodkih še posebej z dolgotrajnim administrativnim postopkom po zakonu
o samoupravnem dogovarjanju in usmerjanju delitve dohodka, prositi za
dovoljenje, da se osebni dohodki sploh lahko povečajo. Ta proces je bil v
republiki Hrvatski rešen z zelo poenostavljenim postopkom, po katerem lahko
industrija povečuje osebni dohodek, če se nahaja pod povprečjem doseženih
dohodkov v industriji. Strinjam pa se s tem, da je treba omejevati osebne
dohodke tam, kjer so ti visoko nad poprečjem doseženih dohodkov v industriji,
to je predvsem v zunanji trgovini, bankah in podobnih organizacijah.
Zaradi majhne akumulativnosti in majhne vrednosti delovnih naprav,
tovarne tekstilne industrije nimajo razpoložljivih sredstev za obnovitev strojnega parka in za vpeljavo modernih tehnoloških procesov. Tako so delovne
priprave tekstilne industrije v Sloveniji odpisane v poprečju za 80 %, v Mariboru in v nekaterih drugih tovarnah pa že nad 90 °/o. Zastarelost strojnega
parka in s tem tudi tehnološkega procesa se iz leta v leto povečuje, sredstev
za modernizacijo pa poslovne banke ne odobravajo, ker investicijska sredstva
vlagajo po strogih bančnih predpisih v druge veje gospodarstva ali v infrastrukturo ne glede na pomen posameznih panog v našem gospodarstvu. Iz teh
razlogov se tudi znižuje akumulativnost tovarn, predvsem pa zastareli strojni
park in s tem visoki produkcijski stroški povzročajo pri izvozu veliko nerentabilnost. Z nizkimi osebnimi dohodki moramo plačevati davek pri izvoznih
storitvah.
Strinjam se z mnenjem zavoda za planiranje SR Sovenije, ki v gradivu za
našo sejo na 3. strani pravi, da bi v okviru procesov zmanjševanja rasti investicij morale banke reševati probleme tistih gospodarskih organizacij, ki so
z negativnimi gospodarskimi gibanji in devalvacijo prizadete, vendar pomembne
zlasti zaradi izvoza in so nosilke razvojne politike Slovenije.
Tovarne, ki imajo visoke izvozne obveznosti, predvsem Tekstilindus, Maribor, Tržič in druge, izgubljajo letno od svojega dohodka skoraj 8 milijard
starih dinarjev. Po uveljavitvi novih stabilizacijskih ukrepov ob devalvaciji
dinarja se je položaj izvoznih tovarn še poslabšal, ker se je premija pri
izvoznih storitvah znižala za 90 starih dinarjev na izvozni dolar, to pa pomeni
v našem podjetju pri izvozu v vrednosti 3,5 milijona dolarjev kar za 300
milijonov starih dinarjev manj čistega dohodka. Zato je razumljivo, da izvoz
iz Slovenije kakor tudi iz Jugoslavije zastaja, upravičeno pa se sprašujemo,
kje so tisti dodatni ekonomski ukrepi, ki naj bi zagotovili večji interes za
izvoz. O tem razpravljamo že vrsto let, vendar vedno ostane le pri obljubah
pristojnih zveznih organov. V zvezi s stabilizacijskimi ukrepi in devalvacijo
dinarja je postal položaj tekstilne industrije nevzdržen. Ker oktobrska zamrznitev cen ni dosegla svojega namena — kakor je omenjeno tudi v gradivu
sekretariata za gospodarstvo — se zviševanje cen nadalje prebija skozi obstoječo
kontrolo cen in s sporazumi med proizvajalci. To pa ustvarja za tekstilno
industrijo nevzdržne pogoje.
Tako smo samo v letošnjem letu spreminjali cene po naslednjih predpisih:
1. Akt zveznega zavoda za cene od 29. 12. 1970, v katerem je dano soglasje
k sporazumu proizvajalcev tkanin in trgovinskih podjetij, opraviči povečanje
prodajnih cen v poprečju za 8 °/o; to povečanje je bilo uveljavljeno 1. januarja
letošnjega leta.
12
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2. Odlok o načinu oblikovanja cen in obračunavanja razlike v cenah za
tekstilne proizvode (Uradni list SFRJ št. 6/71) je omogočil povečanje prodajnih
cen za 4,5'°/o v breme znižanja davka na promet proizvodov. Pokazalo se je, da
navedeno povečanje ne pokriva vseh razlik, ki so nastale v zvezi z devalvacijo
dinarja, poleg tega pa naveden odlok iz neznanih vzrokov ni rešil vprašanja
cen za izdelke kemičnih vlaken. Ta nov cenik je začel veljati 1. februarja
letošnjega leta.
3. Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu oblikovanja cen
za tekstilno industrijo (Uradni list SFRJ št. 10/71) je zvezni izvršni svet odpravil
nedoslednost iz prejšnjega odloka glede povečanja cen za izdelke iz kemičnih
vlaken in dovolil povečanje prodajnih cen za 4"Vo tudi za izdelke iz umetnih
sintetičnih vlaken. Nov cenik je začel veljati 25. februarja 1971. leta.
4. V Uradnem listu SFRJ št. 17 so bile z enakim odlokom ponovno povečane
cene od 4,5 °/o na 9,5 %, pri čemer pa kot prvič zopet niso bili upoštevani
izdelki iz umetnih sintetičnih vlaken. Na podlagi tega odloka so se ponovno
spremenile cene in to z veljavnostjo od 6. aprila dalje.
5. Uradni list SFRJ št. 18 nam zopet prinaša popravek odloka s tem, da
dovoljuje povečanje cen tudi za izdelke iz sintetičnih vlaken za 9,5 fl/o. Cene se
lahko povečajo celo za nazaj, in sicer od 16. aprila dalje.
Razumljivo je, da takšno pogosto spreminjanje cen ustvarja v proizvodnih
organizacijah zmedo in nejevoljo, obenem pa meče slabo luč na delo zvezne
administracije, ki bi po racionalni poti vsa ta vprašanja lahko uredila z enim
samim odlokom. Pri tem pa smo skrajno zaskrbljeni zaradi takšnega povečanja
cen, ki so se, kakor je razvidno iz teh podatkov, v letošnjem letu povečale kar
za 17,5 ®/o. Ugotavljamo, da tekstilna industrija pri dosedanji obremenitvi ne
prenese večjega povečanja cen zaradi zmanjšane kupne moči prebivalstva.
Resno opozarjam odgovorne dejavnike, da bi ob nadaljnjem povečanju cen
morala tekstilna industrija zmanjšati proizvodnjo in odpustiti večje število
delavcev.
Odlok zveznega izvršnega sveta, ki ureja konverzijo dolgov poslovnih bank,
predvideva tudi konverzijo dolgov industrije do direkcije za surovine v Beogradu. Ta odlok sicer pravi, da se prenesejo na proizvajalce samo dolgoročna
bančna sredstva, katera je direkcija za surovine uporabila za nakup bombaža
in delno volne in jute. Skupno je direkcija za surovine kreditirala iz dolgoročnih bančnih sredstev in svojih sredstev okrog 60 milijard starih dinarjev za
nakup navedenih osnovnih surovin. Pristojni »Savez za tekstilnu industriju« je
prejel od narodne banke predlog odloka o konverziji dolgov, vendar ni pravočasno opozoril zakonodajalca, da bi se morala vsa sredstva direkcije za surovine
prenesti na tovarne, ne samo dolgoročna sredstva. Po podatkih direkcije za
surovine bi se na podlagi tega odloka preneslo samo okrog 4,5 milijarde oziroma
8 milijard starih dinarjev, po podatkih narodne banke pa kar 46 in pol milijarde
starih dinarjev. Vendar pa kljub temu, da je rok potekel že 15. aprila, to
vprašanje doslej še ni urejeno. Predstavniki zvezne zbornice pa niso ničesar
ukrenili.
V zvezi s tem postavljam na tem mestu republiškemu sekretariatu za
gospodarstvo vprašanje, kakšno stališče zastopa naša republika pri ureditvi
navedenega vprašanza z narodno banko, ker se lahko pripeti, da bo direkcija
za surovine opravljala svoje naloge v okviru poslovanja v odnosu do rezerv
in ne bo podpirala komercialnega uvoza za celotne potrebe naših tovarn. Kako
pomemben je ta problem, je razvidno iz tega, da bi po ključu dobile tovarne
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v Sloveniji okrog 12 milijard starih dinarjev stalnih obratnih sredstev iz tega
naslova.
Prav začuden sem bil nad izjavo, ki jo je nedavno dal v razpravi vodilni
delavec direkcije za surovine v Beogradu; dejal je namreč, da je rešitev tega
problema v pristojnosti guvernerja narodne banke tovariša Perišina. Vprašam
se, kje je zakonitost rešitve tega problema, če lahko nekdo povsem subjektivno
odloča o tolikšnih sredstvih. Ce ta sredstva ne bodo dana gospodarskim organizacijam, bodo avtomatično prenesena med sredstva narodne banke in jih ta
veja industrije enostavno izgubi. Ker gre za 46 milijard starih dinarjev, mislim,
da bi morali to vprašanje reševati z vso odgovornostjo in dosledno spoštovati
zakone in druge predpise, ki urejajo to področje. Ce ta problem ne bo ustrezno
rešen in ne bodo prenesena vsa sredstva na tekstilno industrijo, bomo zabredli
v velike težave pri uvozu surovin v tretjem in četrtem kvartalu, ker poslovne
banke niso sposobne z dopolnilnimi obratnimi sredstvi zagotoviti terminskega
uvoza surovin.
Kot poseben problem pa postavljam vprašanje o delu zvezne gospodarske
zbornice oziroma njenih strokovnih služb, ki ne izvršujejo svojih nalog v
sodelovanju s člani zbornice, temveč se ta organizacija pojavlja kot nekakšen
administrativni posrednik med državno administracijo in gospodarstvom. S tem
se daje videz nekakšnega demokratičnega samoupravljanja, vendar se skoraj
v celoti problem gospodarstva ne rešuje v gospodarsko korist, temveč tako
kot zahteva državna administracija. Čudi nas tudi dejstvo, da se kljub prenosu
gospodarskih pristojnosti na republike in s tem povečane odgovornosti republiških organov in tudi republiške gospodarske zbornice proračun zvezne gospodarske zbornice povečuje kar za 20 %>; to je celo več kot je predvideno s predpisi
o povečanju proračunov in jasno kaže, da se s povečanjem števila zaposlenih
delavcev v zvezni zbornici predvideva povečanje pristojnosti te organizacije.
Tudi v predlaganih amandmajih k ustavi ni jasno opredeljena vloga zvezne
gospodarske zbornice in menimo, da bodo morale biti njene naloge določene
v amandmajih, ki urejajo gospodarske odnose med federacijo in republiko.
Njene pristojnosti se bodo morale zmanjšati in v skladu s predpisi o prenosu
pristojnosti v gospodarstvu prenesti na republiško gospodarsko zbornico. Menim,
da bi moral o tem problemu oblikovati ustrezno mnenje oziroma predlog tudi
naš sekretariat za gospodarstvo in republiški izvršni svet.
Tovarišice in tovariši poslanci! O položaju tekstilne industrije nisem razpravljal zato, da bi naš zbor sprejel kakšne konkretne rešitve navedenih problemov, ker-sem prepričan, da jih letos ni mogoče v celoti rešiti niti v republiki,
niti v občinah. Hotel sem samo opozoriti člane zbora na to, da bo potrebno
tekstilni industriji že v naslednji razpravi o srednjeročnem programu razvoja
našega gospodarstva dati ustrezno mesto in predvideti ustrezne ukrepe, ki bodo
jasno začrtali osnove za perspektivni razvoj testilne industrije. V prvi vrsti
moramo izboljšati materialni položaj delavcev in usmeriti razpoložljiva bančna
sredstva kakor tudi sredstva sklada skupnih rezerv v Sloveniji v obnovo in
modernizacijo delovnih priprav v tekstilni industriji.
Ne glede na vse povedano pa prosim, tovariš predsednik, za odgovor pristojnih republiških organov na postavljena vprašanja o naših odnosih do
zvezne direkcije za surovine v Beogradu in o bodoči vlogi zvezne gospodarske
zbornice. Smatram tudi, da je za tekstilno industrijo predvsem pomembna
ureditev bodočega sistema gospodarjenja, še posebej pa carinske in devizne
stimulacije pri izvozu.
12*
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Na koncu mi dovolite, da izjavim, da sem skeptičen glede predlaganih ukrepov za stabilizacijo našega gospodarstva, ki so navedeni v gradivu republiškega
sekretariata za finance, za gospodarstvo in drugih organov, in sicer predvsem
zato, ker so premalo konkretni in ker ne predvidevajo organov, ki bi morali
izvajati stabilizacijske ukrepe in rokov, v katerih se morajo opraviti posamezne
naloge. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Franc Bart, prosim!
Franc Bart: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz
današnje razprave in tudi iz poročila tovariša podpredsednika Tribušona izhaja,
da je v našem gospodarstvu res veliko problemov in da bo treba hitro
ukrepati. Po moji oceni se naše gospodarstvo pravzaprav že pet ali šest let
bojuje za stabilizacijo. Ker smo v tem obdobju vzdržali in prišli do današnjega
stanja, lahko rečem, da je gospodarstvo pravzaprav zelo trdoživo in da je zelo
trdoživ tudi naš družbeni sistem, kajti sicer bi imeli še večje probleme od
sedanjih. Mislim da z dobro premišljenimi ukrepi* tudi ob sedanjem stanju še
vedno lahko najdemo pravi izhod, ki bo ustrezal gospodarstvu in celotni družbi.
Prav tako pa je utemeljen tudi močan alarm, ki terja čimprejšnje učinkovite
ukrepe.
Mislim, da so glavni vzrok za alarm v gospodarstvu najbrž cene. Cim
naraščajo cene, je to znak nestabilnosti, ki potem povzroči vrsto nezavidljivih
težav, ki nam povzročajo veliko škodo. Že tovariš Vižintin je danes govoril
o tem, da ne ve, kaj naj bi doma volivcem odgovoril na vprašanje, kdo je
odgovoren za naše gospodarsko stanje. Marsikdo pravi, da ne vemo, kdo je
sedaj kriv in kdo naj ukrepa. Ta nestabilnost nam resnično povzroča politično
škodo, in ljudje izgubljajo zaupanje v celo vrsto naših predstavniških organov;
mi pa se končno tudi že počutimo pravzaprav preslabotne, da bi kaj ukrenili.
Dejstvo je tudi, da se že predolgo ukvarjamo s tem stabilizacijskim
problemom; že prej bi namreč morali temeljito analizirati splošno stanje ne
glede na to ali so očitni znaki inflacije ali pa jih ni.
Menim, da bo treba ugotoviti vse vzroke in posledice inflacije. Kot je
ugotovil že prej tovariš Matičič, se nobena predvidevanja v programih in
bilancah ne uresničujejo, prav tako pa nekontrolirano teče tudi delitev dohodka.
Običajno je tako, da gospodarstvo s prispevki vedno več daje različnim družbenim službam in proračunom, pri čemer ostaja gospodarstvu vedno manj
denarja. Več denarja na drugih področjih pa avtomatično povzroča povečano
povpraševanje in s tem še pospešuje nestabilnost.
Mislim, da v glavnem ne obvladamo zakona ponudbe in povpraševanja.
Tržno ravnotežje je pri nas že pet ali šest let porušeno in ne najdemo rešitev,
s katerimi bi obvladali zakon ponudbe in povpraševanja. Spomnil sem se, da
smo.se takoj po vojni učili pri politični ekonomiji, da je v kapitalizmu glavni
problem obvladovanje tega zakona; če ga ne znajo obvladati, to povzroča krize,
te krize pa spodbujajo revolucijo in ne vem kaj še vse. Menim, da pri nas ta
odnos delno obvladamo, v celoti pa ne. Zaradi česar se že toliko časa ukvarjamo
s temi osnovnimi problemi.
Prej je tovariš Kreft navedel konkretne podatke, po katerih ima zveza
mnogo nepokritih investicij, celo 37 %>. Zdi se mi, da sedaj v pričakovanju
ustavnih sprememb, po katerih bo federacija izgubila svoje materialne pravice,
nekateri zelo hitijo z zadolževanjem in investiranjem ter prevzemanjem financ-
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nih. obveznosti, najbrž tudi skupno z bankami, kar povzroča inflacijo in
nestabilnost. Prav gotovo tiste investicije, ki izvirajo iz sredstev podjetij, ne
povzročajo inflacije. Večina investicij najmanj pa dve tretjini, pokrivajo banke.
To pa pomeni, da nosijo glavno krivdo banke. Zato bi morali čimprej dobiti
analizo o tem, katere banke v Jugoslaviji so dajale kredite brez kritja in kje
so te investicije. To velja tudi za zvezne investicije. Temu zboru bi morali
predložiti listo vseh zveznih investicij in ugotoviti, koliko je nepokritih, kdo jih
je odobril, zakaj in kako.
Ce samo govorimo o gripi, zdravnik pa ne bo konkretnega bolnika pozdravil,
ne bo gripe nič manj. Treba je začeti zdraviti konkretnega bolnika in začeti pri
točki, ki povzroča inflacijo. Prepričan sem, da so investicije eden od glavnih
virov inflacije. Poznam metodo, po kateri se lahko računsko dokaže, da je
finančno kritje, v resnici pa z enim in istim denarjem gradimo hkrati dve
tovarni. Tega je nekaj prav gotovo tudi v jugoslovanskem merilu. Čim pa
povzročimo povečano povpraševanje, pride do verižne reakcije na različnih
področjih, nastane možnost povečevanja osebnih dohodkov in tako dalje. Ob
takem stanju nam pravzaprav ni potrebno preveč podjetniško poslovati. Podjetniške sposobnosti našemu gospodarstvu niso potrebne zaradi tega, ker večina
podjetij lahko živi brez posebnega truda, kar pa se bo močno maščevalo
predvsem Sloveniji, ki se povezuje z zahodnim gospodarstvom; ob taki usmeritvi pa bomo morali postaviti svoj program, po katerem naj bi čimprej dosegli
tudi zahodno produktivnost.
Velik problem predstavlja odhajanje delavcev v tujino. Težko ga bomo
rešili, če delavec ali snažilka zasluži v Nemčiji ali v Avstriji trikrat več kot
pri nas! Seveda imajo tam najbrž tudi drugačno tehnologijo in večjo produktivnost dela. Naša podjetja pa ob sedanji organizaciji dela in tehnologiji ne
bodo mogla občutno povečati osebnih dohodkov. Stanje se ne bo izboljšalo,
če ne bodo s svojo podjetniško dejavnostjo, s svojo tehnologijo in produktivnostjo dela hitreje napredovala. V tej smeri bo treba najbrž nekaj storiti.
Mislim, da bi morali zelo hitro odpraviti omejitve v višini osebnih dohodkov
tistim strokovnjakom, od katerih je odvisno uspešno poslovanje in napredek
podjetja ter jih za dosežene uspehe ustrezno nagraditi. Taka stimulacija je zelo
koristna in potrebna.
V današnji razpravi je bilo zelo veliko pametnih predlogov. Iz nje, kakor
tudi iz referata, ki ga je podal tovariš Tribušon, lahko izluščimo res konkretne
in pametne predloge. Vendar menim, da bi moral republiški zbor še posebej
obravnavati gospodarsko stanje v republiki in Jugoslaviji; pri čemer bi morala
biti navzoča najmanj dva predstavnika zveznega izvršnega sveta, naši zvezni
poslanci in predstavniki sekretariata za gospodarstvo, kajti neposredna beseda
ima vendarle drugačen pomen kot pa tista, ki jo preberemo v časopisu ali smo
z njo kako drugače posredno seznanjeni.
Nekatera odprta vprašanja moramo takoj začeti reševati, med njimi
vprašanje investicij. O tem se lahko jutri zvezni izvršni svet dogovori z našimi
jugoslovanskimi bankami in vzpostavi red. Zato ne potrebujemo niti mesec
dni razprave. Seveda pa je položaj drugačen, če so morda v Jugoslaviji ali
v zveznem merilu določeni problemi oziroma težave, ki izvirajo iz preteklih
let, za katere pa mi ne vemo. Morda je nekaj začetnih investicij, ki jih moramo
le dokončati, da bodo rentabilne. Zakaj ne bi dobil naš zbor o tem prave podobe?
Bolj pametno je, da se jasno pove, kakšne so težave in koliko časa bodo še
trajale, kot pa da volivcem pripovedujemo, da bo čez dva meseca boljše in s
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tem ustvarjamo nezaupanje v naše ukrepe. Vsaj mi poslanci bi morali dobiti
jasne podatke in predvidevanja na znanstveni podlagi, na primer, o pričakovanem razvoju v letu 1972 in naslednjem obdobju.
V zadnjih dveh mesecih sem bil slučajno na štirih modnih revijah. Po
pojasnilih napovedovalcev sem bil presenečen nad množico modelov, izdelanih
iz uvožene tkanine; takih je bilo vsaj dve tretjini. Vendar so bili tuji vzorci
podobni našim. Ker smo pravkar slišali razpravo o stanju v naši tekstilni
industriji, bi v tej zvezi rad slišal mnenje pomočnika zveznega sekretarja
za zunanjo trgovino tovariša Šnuderla, ki je naš predstavnik v omenjenem
sekretariatu. Jaz se namreč ob takem stanju v naši tekstilni industriji ne morem
strinjati z uvozom tekstilnega blaga. Na teh modnih revijah je bilo rečeno, da
je blago uvoženo iz Italije in Nemčije. Menim, da tak uvoz ni potreben in bi
želel slišati pojasnilo, zakaj se dovoljuje.
Imam pa še pripombe v zvezi z današnjo sejo. Na dnevnem redu je
namreč kar 20 točk, med njimi več tako pomembnih, da bi vsaka posebej terjala
daljšo in temeljito obravnavo. Mislim, da bi morali pripraviti dnevne rede takih
sej na ta način, da bi imeli manj točk in bi glede pomembnih vprašanj predvideli
dovolj časa za razpravo. Tako bi lahko kvalificirano razpravljali. Našo skupščino
bi morali v bodoči ustavi, v praksi pa tudi že sedaj, opredeliti kot organ, ki
ne sprejema le zakone in druge akte, temveč , je tudi predstavniški organ slovenskega ljudstva, ki naj s svojim družbenim vplivom ter kritičnimi ocenami
pospešuje razvoj na vseh področjih. Hvala lepa.
Predsednik Miran 'Gosi ar: Gregor Klančnik ima besedo!
Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Trikrat
v enem desetletju smo morali doma in pred svetom priznati gospodarski neuspeh, kaže pa, da smo na najboljši poti, da storimo to še četrtič. Mislim, da
devalvacija, od katere vedno veliko pričakujemo, še nikoli ni pokazala takih
učinkov, kakršne smo. pričakovali, ker je brez dvoma samo mamilo, ne pa
zdravilo za gospodarstvo. Zato menim, da tudi zadnja devalvacija ni dosegla
drugačnih učinkov, dodatno si še upam trditi, da devalvacija tako kot vsako
mamilo deluje le krajši čas. Šele trije meseci so minili od devalvacije, pa je na
prostem tržišču dolar že po 2100 starih dinarjev, to pomeni, da se je od približno
1700 starih dinarjev dvignil za dodatnih 400 starih dinarjev, kđr pomeni, da je
bil učinek te devalvacije relativno zelo slab. Nedvomno plača devalvacijo tisti,
ki varčuje, koristi pa onemu, ki živi na tuj račun, ki ima kredite in podobno.
Zato devalvacija hkrati pomeni tudi eksploatacijo; nekatere oškoduje, drugi pa
pri tem brez truda pridobivajo.
Menim, da je povsem jasno, da je naš položaj tak, ker ni nihče pripravljen
ničesar žrtvovati, hkrati pa se bojimo ukrepati. Prepričan sem, da je v našem
gospodarstvu nujno treba ukrepati. Prepričan sem tudi, da je že naša resolucija
o ekonomski politiki za letošnje leto pomenila odstop za stabilizacije in ni
prinesla zadosti izboljšav gospodarstvu, še znatno slabše pa je sedaj po štirih
mesecih. Spomnite se, da smo lani po petih mesecih obravnavali gibanje gospodarstva v republiki, podobno kot ga obravnavamo sedaj, razlika pa je v tem,
da nas je letošnji izvršni svet z ekspozejem tovariša podpredsednika Tribušona
že precej razorožil. Ta ekspože dovolj kritično prikazuje sedanje stanje, kar
pomeni, da je optimistov vse manj in da smo vsi postali zelo zaskrbljeni. Če
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smo bili že trikrat opečeni otroci, z ognjem pa se igramo še naprej, je razumljivo, da nas mora skrbeti!
Prepričan sem, da moramo iskati rešitev le v usklajevanju proizvodnje
in potrošnje, v zmanjševanju deviznega primanjkljaja in popolnem ali vsaj
postopnem uravnovešenju naše zunanjetrgovinske plačilne bilance. To pomeni,
da se je treba odločiti za zmanjšanje potrošnje ali za povečanje proizvodnje.
Nekateri so prepričani, da prvo ni sprejemljivo in da se je treba odločiti za
drugo možnost, za katero pa nimamo dovolj sredstev. Povsem sem prepričan,
da je nujno potrebno delati v obeh smereh, za zmanjšanje potrošnje in za
povečanje proizvodnje. Kako pa naj to dosežemo?
Do sedaj se nam je še vedno vse posrečilo. Tako nenehno povečujemo
■osebne dohodke, hkrati pa skrajšujemo delovni čas. Zakaj bi se za kaj drugega
sploh odločili, če nam to vedno uspe in izgleda, da nam bo tudi v prihodnje,
ker nam še nikoli ni spodletelo! Spomnim se, kako je član zveznega izvršnega
sveta, tovariš Bule, klavrno propadel s svojim poskusom, da se pri nas vpelje
bolj racionalen ločeni delovni čas. Spomnimo se samo, da ob sobotah praktično
več ne delamo in da smo soboto in nedeljo izključili iz delovnega procesa. Zelja
po prostih sobotah in nedeljah obstaja tudi v tistih delovnih organizacijah,
kjer imajo relativno drage naprave, kar seveda neposredno pomeni znatno povečanje proizvodnih stroškov, zlasti v takih panogah, kot so železarne, kjer so
kapitalne investicije tako intenzivne, da fiksni stroški pomenijo bistveni in
izredno važen element. Toda, ker vse uspe, uspe skrajševanje delovnega časa
in uvajanje prostih sobot, je razumljivo, da poskušajo to doseči tudi v takih
panogah in pri tem uspevajo. Vendar si naša družba kaj takega ne bi mogla niti
smela privoščiti! Rešitve ni v drugem, kot v znatno večjih osebnih dohodkih.
Tovariš Horjak je omenjal, da je pri ženskah problem, če morajo delati v treh
izmenah, vendar je še teže delati ponoči in vse nedelje in praznike. Jasno je,
da morajo biti za tako delo osebni dohodki večji, poleg tega je tudi jasno, da to
neposredno vpliva tudi na ceno proizvoda.
Izjave, ki izražajo nezaupanje, so logične. Prepričan sem, da nihče od
kreatorjev improviziranih ukrepov prve faze akcije za stabilizacijo našega
gospodarstva ni mogel predvidevati takega gibanja po štirih mesecih ali po
prvem četrtletju letošnjega leta. Rezultati brez dvoma niso skladni s pričakovanji. Iz tega lahko mirno sklepamo, da tavamo v megli, da ne vemo, kje se
nahajamo in da niti ne vemo, kako bi ukrepali, da bi se stanje izboljšalo.
Kdo si je lahko predstavljal, da se bo uvoz povečal v državnem merilu za 45 °/o
in pri nas v Sloveniji za 40 °/o kljub sprejetim posebnim ukrepom, za zmanjšanje uvoza? Verjetno tudi tako velikega povečanja osebnih dohodkov nismo
mogli pričakovati, čeprav povečanje ni pretirano, ker ga ne smemo primerjati
z lanskoletnim prvim četrtletjem, temveč z zadnjim četrtletjem. Ce bi naredili
tako primerjavo, bi bilo povečanje drugačno.
Drugačno podobo pa bi dala analiza osebnih dohodkov. Najbrž bi ta pokazala, da se ljudem z zelo nizkimi osebnimi dohodki ob takem povečevanju stroškov življenjska raven znižuje, medtem ko drugi, tudi sam sem med njimi,
s povečevanjem osebnih dohodkov več pridobijo kot pa z inflacijo izgubijo.
Zato je najbrž vendarle treba začeti reševati problem razponov osebnih dohodkov. Ne govorim o tem iz demagoških razlogov — prepričan sem, da določeni
razponi morajo biti, vendar je to vprašanje še posebej aktualno v času, ko
nenehno narašča inflacija.
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V zvezi z vsemi oblikami prevelike potrošnje ne bom posebej govoril o
splošni potrošnji, čeprav mislim, da jo premalo omejujemo, temveč želim opozoriti na probleme investicijske potrošnje. Brez dvoma je ta previsoka, zlasti
pa takrat, kadar investicije niso ekonomsko utemeljene. Ker je težko ugotavljati, katere investicije so neekonomske in katere donosne, je eden najboljših
ukrepov splošna omejitev investicij, če ne drugih, pa vsaj tistih, za katere
niso zagotovljena sredstva. Vendar je treba pogledati tudi strukturo teh
investicij.
Po podatkih zvezne gospodarske zbornice predstavlja v prvem četrtletju
tega leta uvoz investicijske opreme kar 26 '°/o celotnega uvoza. Investicijska
oprema predstavlja približno 50% vseh investicij, kar pomeni, da polovico
yseh investicijskih sredstev vlagamo v beton, v zgradbe, in le 50 °/o v modernizacijo proizvodnje. Po vsej verjetnosti taka struktura ni ugodna, in prepričan
sem, da tudi v Sloveniji ni bistveno boljša. V zvezi s takim povečanjem uvoza,
v katerem velik del zavzema investicijska oprema, se postavlja vprašanje,
kako zmanjšati uvoz te opreme. Povsem je jasno, da bo ta uvoz težko zavreti,
dokler tuji prodajalec kreditira prodano opremo, domači dobavitelj pa ne.
Verjetno bi bilo prav, da se zmanjša uvoz opreme in s tem omogoči večja
proizvodnja domače opreme, vendar ta problem ne more biti rešen drugače kot
na ta način, da se omogoči tudi kreditiranje domače opreme oziroma nakup
domače opreme ob enakih plačilnih pogojih kot jih nudijo tuji dobavitelji.
Naj omenim še uvoz potrošnega blaga, ki ga vidimo po trgovinah, o čemer
je že večkrat govoril tovariš Matičič. Ta uvoz je relativno majhen in" predstavlja le okrog 15% celotnega uvoza. Najbrž ne bi bilo prav, če bi uvoz takega
blaga povsem preprečili. Veliko bolj učinkovito bi bilo omejevanje tistega
dela uvoza, ki predstavlja pretežni del, to pa je brez dvoma uvoz reprodukcijskega materiala.
V zvezi s problemom povečanega uvoza na splošno bi morali ugotoviti,
zakaj naši ukrepi niso dali nobenih rezultatov. Prepričan sem, da je do tega
prišlo zato, ker smo v zadnjih desetih letih, predvsem pa v zadnjih petih letih,
prednostno razvijali predelovalno industrijo, ki je odvisna od uvoza reprodukcijskega materiala ali sestavnih delov in uspeva zaradi izkoriščanja tečajnih
razlik. Carina za uvoz takega blaga je znatno nižja od carine za končne izdelke.
Ker pa mora taka predelovalna industrija živeti, je uvoz izredno visok. Zato je
treba v bodoče dosedanjo politiko na tem področju spremeniti.
Lansko leto smo uvozili za 205 milijonov dolarjev jekla, pri čemer je
imela Slovenija velik delež. Letos pa pričakujemo, da bo uvoz jekla znašal
že 250 milijonov dolarjev, kar je ogromna številka. Moram pa reči, da je poprečna potrošnja surovega jekla v vsej državi le 150 kg na prebivalca, medtem
ko znaša v Sloveniji poprečno nad 500 kg na prebivalca. Iz tega lahko hitro
zaključimo, da Slovenci za te negativne rezultate nismo imuni in da nosimo
tudi svoj delež pri čezmernem povečevanju uvoza.
Omenjeno je bilo tudi betonsko železo. Nedvomno je preskrba z betonskim
železom problem, in sicer verjetno zaradi tega, ker je 50 % naših investicij v
gradnjah, v betonu, in zaradi tega, ker je naša proizvodnja betonskega železa
premajhna.
Strinjam se s tistimi, ki zatrjujejo, da je samoupravno dogovarjanje o
cenah defekt našega samoupravnega gospodarstva. Ob tem izgleda nekoliko
nelogično, ker se strinjam tudi z idealiziranimi spremembami naše ustave,
vendar menim, da je treba sporazumevanje o cenah spremeniti. Logično je,
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da je vsak poskušal to sporazumevanje izkoristiti v svoj prid, in tudi železarne
so enake. To sem povedal samo v ilustracijo, sam pa se ne strinjam z mehanizmom sporazumevanja o cenah.
Tovariš Krese je rekel, da ni prav, ker pri sporazumevanju nastopa v
imenu potrošnikov trgovec. Vendar je v tem določena logika — če neposredni
potrošnik sam ne kupuje, temveč nabavlja pri trgovcu — je logično, da je
trgovec nasproti proizvajalcu predstavnik potrošnika in tako izgleda sporazum
popolnoma legalen. Vendar ni resničen podatek, da je naše betonsko železo
dvainpolkrat dražje od uvoženega. Domača osnovna cena betonskega železa je
v železarnah okrog 1,9 dinarjev za kilogram; prav danes pa sem slišal enega
tovarišev iz televizije, da je uvoženo betonsko železo iz Italije, s carino in prevozom vred, doseglo ceno 3,8 dinarja za kilogram, torej precej več kot je cena
doma. Če bi mogle domače železarne doseči take cene, bi bile v zelo ugodnem
položaju.
Pri nas zelo radi pozabimo na to, da je treba ob vsaki razširitvi industrije,
predvsem predelovalne, misliti tudi na povečanje proizvodnje reprodukcijskega
materiala. To pa je običajno zelo drago. V integralni železarni je treba, ne
po naših, ampak po inozemskih podatkih, za vsako tono betonskega jekla
vložiti 400 dolarjev. To pomeni, da bi za kritje slovenskih potreb po betonskem
železu, ki znašajo okrog 100.000 ton letno, morali vložiti v osnovna sredstva
40 milijonov dolarjev. Vedemo pa se nasprotno in izogibljemo se naložbam
v proizvodnjo reprodukcijskega materiala. Dolgo se ne bomo mogli izogibati.
Ali bomo prepustili drugim, da razvijajo tO proizvodnjo, ali pa jo bomo morali
zagotoviti sami; preostane tudi možnost uvoza po dolgoročnih pogodbah, za
kar pa so seveda potrebne devize. Logično je, če pri tem napeljujem vodo na
svoj mlin in opozarjam, da je vendar pametno in razsodno misliti tudi na
razvoj slovenskih železarn, ker se v nasprotnem slučaju moramo odločiti za
delež, ki ga bo treba vlagati v druge republike posebej ali pa prek cene, da
bi bila naša predelovalna industrija lahko oskrbljena.
Z danimi predlogi se popolnoma strinjam, vendar dajem še en predlog,
ki je tesno povezan z uvozom, namreč, da bi sprejeli ukrep, po katerem nihče
ne sme uvažati materiala, pri tem mislim na jeklo, velja pa tudi za drugo blago,
dokler ni poravnal svojih obveznosti do domačih dobaviteljev. Slovenskim železarnam dolgujejo kupci 50 milijard ali 500 milijonov novih dinarjev, hkrati pa
isti kupci uvažajo železo, kar pomeni, da uvažajo delno tudi na naš račun.
Ukrep, ki ga v tej zvezi predlagam, naj bi prispeval k zboljšanju likvidnosti
na eni strani in zmanjšanju uvoza na drugi strani.
Na koncu naj povem še svoje mnenje o vprašanju, ali naj se odločimo
za kratkoročno ali dolgoročno ukrepanje. Po vsej verjetnosti je potrebno
oboje, vendar je najprej treba letošnje leto preživeti, kar pomeni, da moramo
sedanje pereče gospodarsko stanje resno reševati, če želimo nato pristopiti tudi
k dolgoročnemu reševanju. Pri tem je očitno, da nimamo nobenih zasnov za
dolgoročno reševanje problemov našega gospodarstva. Šele na podlagi dolgoročnega načrtovanja bi lahko določili tudi naloge, ki jih je treba opraviti
v tekočem letu. Zato seveda pravimo, da nimamo stabilizacijskega programa,
v katerem naj bi letošnji gospodarski načrt ali letošnja resolucija določila
naloge za letošnje leto. Zato mislim, da je treba opozoriti na to, da je končno
treba pripraviti srednjeročni in dolgoročni načrt. Republika ju je že začela pripravljati, prav pa bi bilo, da se ta postopek pospeši. Morali bi določiti rok, i
do katerega bomo izravnali našo zunanjetrgovinsko plačilno bilanco in kdaj

186

Republiški zbor

bomo dosegli konvertibilnost dinarja, v zvezi s tem pa bi določili konkretne
naloge za posamezne industrijske in gospodarske panoge. Hvala!
Predsednik Miran Goslar: Zadnji med pismeno prijavljenimi je Miloš
Polič!
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Danes
je bilo že nekajkrat omenjeno poviševanje cen, med njimi tudi prometnih
storitev; bilo pa je tudi rečeno, da še ni jasna usoda izvenproračunskih sredstev,
s katerimi razpolaga zveza. Lahko povem, da je v tem pogledu položaj res zelo
nejasen.
V prometni sferi imamo v Jugoslaviji tendence centralističnega planiranja
ter upravljanja po republikah. Pri tem ima vsaka panoga svoj program razvoja,
tako železnica, cestni promet, pošta, telegraf in telefon, zračni promet, pomorski in rečni promet. Vsak ima svoj program, nimamo pa nobenega pravega
koordinatorja; edini koordinator je bil komite za promet pni zveznem izvršnem
svetu, komite za promet pri našem republiškem izvršnem svetu ima bolj amaterski značaj. Osnovno evidentiranje pa opravlja sekretariat za gospodarstvo,
vendar le z enim ali dvema človekoma za celotno prometno sfero. Zato je
povsem razumljivo, da se lahko dogaja to, da neusklajeno trošimo ogromna
sredstva za investicije v prometu.
V tej zvezi želim navesti samo nekaj konkretnih primerov. Emona-ekspres,
tako imenovani »poslovi vlak«, vozi iz Beograda v Ljubljano 15 minut za
Zagreb-ekspresom in tako drug drugega lovita do Zagreba, pri čemer ima vsak
le polovico potnikov; za uvedbo teh vlakov pa so bile potrebne milijardne
investicije. Danes pa imamo tendence, da bi se ob spremembi zakonodaje
zadržali v zvezi vsi tisti zakoni, ki so določali zvezno participacijo pri teh investicijah; to so proge Beograd—Bar, Sarajevo—Ploče, plovni kanali Donava—
Tisa—Donava in tako dalje. Torej se že kaže tendenca, da bi te velike investicije še nadalje tekle po starem. Poleg tega imamo velike želje v zvezi z gradnjo
novih cest v Jugoslaviji.
Zaradi vsega tega tudi z različnimi pogojniki ali želelniki v naših dokumentih ne bomo dosegli stabilizacije tega tako imenovanega gospodarstva, v
katerem vlada zakonitost tržnega monopolizma, ki izključuje tudi samoupravno
odločanje in dogovarjanje, ki ga sploh ni.
Značilno je tudi naslednje: ko pripravljamo študije za planiranje avtocest, je analiziran ves promet na avtocestah, ob študijah za modernizacijo
ceste pa je ves promet zopet na železnici, torej ni osnovne koordinacije.
V naši državi imamo pet ali šest večjih kovačnic, kjer delajo gradbene stroje.
To pa ne zadostuje in zaradi tega so bili vsi gradbeni stroji iz uvoza na
zagrebškem velesejmu v prvem in drugem dnevu že razprodani po raznih
posrednikih za zelo lepe mednarodne kredite na pet do šest let. Enako je bilo
tudi na sejmu v Miinchnu. Uveljavlja se torej katastrofalna tendenca po uvozu
teh strojev iz zahodne Evrope in celo iz Amerike, kar bo verjetno še poslabšalo že tako slabo zunanjetrgovinsko bilanco.
Zato mislim, da bi morali v tem pogledu zavzeti stališča v skladu z ustavnimi amandmaji in predvideti sodelovanje republik v bodočem investiranju
oziroma v programiranju in razvijanju vseh teh programov razvoja na področju prometa. Hvala lepa!
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Predsednik Miran Goslar : Razprava je zaključena!
Prosim tovariše, ki so bili izvoljeni na začetku seje, da se sestanejo s
poslanci gospodarskega zbora zaradi dogovora o delu v skupni komisiji, ki bo
sestavila sklepni dokument. Opozarjam vas "na rok, ki je bil postavljen —
12. maj — in prosim, da komisija upošteva bogastvo te razprave, zlasti njene
predloge, ki naj jih vključi v sklepni dokument. Ta bo potem dostavljen tudi
vsem poslancem in vsem tistim, ki jim je še posebej namenjen, o čemer je
govoril tovariš Bole.
S tem je ta točka dnevnega reda zaključena!
Odrejam odmor petnajst minut!
(Seja je bila prekinjena ob 16.05 in se je nadaljevala ob 16.35.)
Predsednik Miran Goslar: Na vrsti je 5. točka dnevnega
reda, to je predlog, zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini.
Predlagatelj je izvršni svet.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za urbanizem ter stanovanjsko in
komunalno gospodarstvo in zakonodajno-pravna komisija. Dobili ste njihova
poročila.
Uvodno obrazložitev bo dal Boris Mikoš, republiški sekretar za urbanizem.
Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
skladu s sklepom seje republiškega zbora z dne 7. aprila letos je izvršni svet
predložil skupščini v obravnavanje predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini.
Na današnjem zasedanju imamo tako v obravnavi dva zakona, ki posegata
na področje lastništva. V enem zakonu obravnavamo prehajanje zasebne lastnine
v družbeno — o tem smo že razpravljali — v drugem zakonu pa obravnavamo
prehajanje družbene lastnine v zasebno. Oba zakona obravnavamo kot. intervencijska zakona v tem smislu, da skušamo doseči objektivne osnove, ki jih
morajo upoštevati udeleženci v prometu z zemljišči, stanovanjskimi hišami
in stanovanji. Tako oblikujemo družbeni odnos do tega dela prometa z nepremičninami.
Predlagatelj je podrobno proučil predloge, ki so jih dali posamezni odbori
in posamezni poslanci republiškega zbora v razpravi o osnutku zakona in je pri
tem konzultiral tudi pravni svet glede posameznih vprašanj, ki so bila v razpravi sprožena. Ko je proučil vsa vprašanja, je izvršni svet pripravil predlog
zakona, ki ustreza predlogu, kakršnega je že obravnaval in sprejel gospodarski
zbor skupščine na svojem zasedanju dne 7. aprila.
V primerjavi z obstoječo prakso in zakonodajo predstavlja predlog zakona,
ki ga obravnavamo', sicer hudo zaostritev pogojev za promet s stanovanjskimi
hišami in stanovanji, pri tem pa ostajajo nerešena druga vprašanja, ki povzročajo popačene odnose na področju stanovanjskega gospodarstva. S predloženim zakonom bo treba v bodoče določati izklicno ceno na podlagi dejanskih,
od občinske skupščine določenih elementov gradbene cene in na podlagi prometne vrednosti zemljišča, kar je izredno ostra zahteva, ki jo sicer pri gradnji
stanovanj normalno ne zagovarjamo, saj gremo pri tem mnogokrat le na odškodninski postopek in na upoštevanje stroškov za komunalno ureditev zem-
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ljišča. Metodologija tega izračuna je pripravljena in bo izdana v roku, določenem z zakonom.
Uvajamo novo valorizirano vrednost na dan prodaje, kar je bistvena sprememba glede na današnjo prakso. Predlagatelj ni spreminjal minimalnih razpisnih pogojev za prodajo in zagovarja enake pogoje, kakršne je predlagal
v svojem osnutku zakona. Glede odplačilne dobe in eventualnih vplivov razvrednotenja denarja menimo, da ni bistveno za politiko prodaje ali določimo
20 ali 25 let kot najdaljšo dobo odplačila, ker so delovne organizacije same že
doslej določale v skladu s svojimi interesi in možnostmi tudi krajše odplačilne roke.
Ni namen zakona, da bi odpravili promet s stanovanji in hišami, saj praksa
kaže potrebo, da se ohrani svoboda tudi v prometu s to vrsto nepremičnin,
kakor jo kot družba ohranjamo tudi v drugem prometu. Problem špekulacij je
pri nakupu stanovanjskih hiš in stanovanj, kakor tudi zemljišč in drugih nepremičnin, bomo morali rešiti z drugimi predpisi na osnovi pravic in pooblastil,
ki nam jih prinašajo ustavni amandmaji. Predloženi zakon izhaja iz prepričanja,
da so bile špekulacije v prometu s stanovanji, kljub njihovemu naraščanju,
vendarle izjema in da niso pravilo. Razraščanje špekulacij v zadnjem letu pa
je direktna posledica nevarnih gospodarskih gibanj in uveljavljanje splošne
težnje prebivalstva za nakup dolgotrajnih dobrin. Prvič po dolgi vrsti let so
se v naši republiki zmanjšale hranilne vloge prav iz teh razlogov. Stabilizacija
naših gospodarskih razmer je zato edini trajni realni dejavnik v omejevanju
tovrstnih špekulacij.
Zaradi tega zagovarjamo prost promet tudi z vseljenimi stanovanji in
stanovanjskimi hišami ter samoupravne pravice delovnih in drugih organizacij
pri samostojnem odločanju o prodaji. Zato smo mnenja, da ni niti potrebno
niti primerno sprejeti določila, ki bi tak promet onemogočila, nujno potrebno
pa je določiti pogoje, pod katerimi kot družba dovoljujemo, da del našega
skupnega imetja prehaja v zasebno last. Pri tem smatramo, da je stanovanje
dobrina posebnega družbenega pomena, ki je velikega pomena tudi za enakopravnost delovnih ljudi glede njihovega položaja v družbi.
Tudi iz teh razlogov menimo, da ne bi bilo treba omejevati delovnih organizacij in družbeno-političnih skupnosti, da v izjemnih primerih določajo na
način, kot to določa predlog zakona, nižje osebne pologe od pologa, določenega
v 3. členu predloga zakona. Takšnega določila pa zlasti ni mogoče sprejeti za
stanovanja, starejša od 10 let, ko stanovalci uveljavljajo posebno stanovanjsko
zaščito. Naj navedem samo en podatek: v stanovanjih, ki jih je Litrostroj zgradil
po tej vojni, je samo še 10% stanovanjskih najemnikov zaposlenih pri tem
podjetju. Ob sedanjih najemninah in ob takšni strukturi stanovalcev je interes
delovnih organizacij jasen.
Predlagatelj je v 4. členu predloga zakona predvidel, da je treba predložiti javnemu pravobranilstvu vse pogodbe, sklenjene leto dni pred uveljavitvijo tega zakona. To naj bi omogočilo ugotavljanje, ali so bile pogodbe sklenjene v skladu z veljavnimi predpisi, in uvedbo postopka proti kršilcem zakona.
Pri tem moramo ugotoviti, da so že ob sedanji zakonodaji dane možnosti za
postopek v primerih, ko zakoni in drugi predpisi niso bili spoštovani.
Pravni svet izvršnega sveta je posebej razpravljal o določbi, da je treba
obvezno uskladiti z določbami tega zakona vse pogodbe, ki so bile sklenjene
po prvem januarju 1970. leta in da je treba vložiti tožbo za razveljavitev, če
pogodbe v roku 6 mesecev niso usklajene z določbami zakona, ki ga obravna-
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varno. Gre za uveljavljanje retroaktivnosti celotnega zakona za skoraj leto
in pol nazaj. Poročilo pravnega sveta ste vsi dobili in zato ne bom ponavljal
ugotovitev, ki so v tem poročilu navedene in na katere je izvršni svet opozarjal
že v obravnavah v odborih naše skupščine. Ob tem želim samo ugotoviti, da
ni nobene potrebe, da bi s tem zakonom določali, da je treba spoštovati tudi
določila 3. odstavka 15. člena ustave SFRJ; v tem se namreč govori o dobrem
gospodarjenju, ker lahko pooblaščeni odgovorni organi ukrepajo brez posebnega
pooblastila po tem zakonu. Ker predlaganih amandmajev oziroma predlogov,
v tem smislu, da se opravi usklajevanje pogodb za nazaj, ne moremo sprejeti,
amandma, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija, pa v okviru ustavnih
možnosti približuje vsebino zakona vsebini teh zahtev, izvršni svet sprejema
predlog oziroma amandma zakonodajno-pravne komisije, ki je bil priložen
danes.
Prav tako izvršni svet sprejema amandma, ki ga kot 6. a člen predlaga
odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, v katerem
predvideva sankcije proti kršilcem določb o izvajanju družbene kontrole nad
prometom s to vrsto nepremičnin. Tako je možno oba amandmaja smatrati
kot sestavni del predloga zakona.
Ob zaključku naj omenim še to, da je treba hitreje spreminjati gospodarske
osnove, na katerih temelji stanovanjsko gospodarstvo. Neustrezne osnove so
poglavitni razlog, da se daljnosežni, stvarni interesi družbenega najemnega
stanovanjskega sklada in stanovanjskega gospodarstva nasploh kažejo trenutno
povsem drugačni, kot pa so v resnici. Da bi rešili ta osnovni problem, bosta
skupščini v kratkem predložena zakon o financiranju stanovanjske graditve
in zakon o družbeni pomoči.
Ker je predloženi zakon po svojem značaju intervencijski zakon, ki ga
javnost že dolgo pričakuje in celo zahteva, predlagam, da o njem razpravljamo
na današnji seji in ga tudi sprejmemo. Sedaj namreč ni več sporno, da lahko republiška -skupščina v okviru svojih pooblastil tak zakon sprejme.
Predlog zakona sloni na izhodiščih o nadaljnjem razvoju stanovanjskega
gospodarstva, ki jih je javna razprava sprejela.
Predsednik Miran Goslar: Odpiram razpravo! Ivan Ahlin ima besedo!
Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
imenu odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo želim
podati nekaj naših utemeljitev amandmaja k 4. členu. Še prej pa predlagam
terminološko spremembo našega amandmaja k 6. členu, kjer naj se besedi
»delovna organizacija« nadomestita z besedo »prodajalec«; kot prodajalec
namreč lahko nastopajo tudi družbeno-politične skupno'sti in ne le delovne
organizacije.
Ko je naš odbor razpravljal o odklonilnem stališču zakonodajno-pravne
komisije naše skupščine do našega amandmaja k 4. členu zakonskega predloga, se z njenim stališčem nismo strinjali.
Po drugem odstavku 154. člena zvezne ustave in 217. člena republiške
ustave, je možno z zakonom določiti, da imajo posamezna njegova določila oziroma predpisi, ki so izdani na njegovi podlagi, učinek za nazaj; čeprav ne
precizirata kriterijev, kdaj se lahko z zakonom določi, da njegova posamezna
določila veljajo za nazaj. Odbor meni, da gospodarjenje z družbenimi sredstvi
v tem primeru ne predstavlja za delovno organizacijo neomejeno pravico raz-
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polaganja, ampak je podvržena ustavnim načelom, da je treba z družbenim
premoženjem smotrno gospodariti. Zato je tudi temeljni zakon o gospodarjenju
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini izrecno poudaril načelo, da mora
organizacija za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami ohraniti nezmanjšano
vrednost sklada stanovanjskih hiš. Iz priloženega gradiva službe družbenega
knjigovodstva in poslovnega združenja stanovanjskih podjetij Slovenije o dosedanji prodaji stanovanj v družbeni lastnini pa je videti, da se stanovanja
oziroma stanovanjske hiše v družbeni lastnini vse bolj pogosto prodajajo ob
pogojih, ki povzročajo, da se zmanjšuje vrednost družbenega stanovanjskega
sklada in tako povzroča še večja družbena in gospodarska škoda; tO pa javnost
vedno ostreje kritizira. Intervencija zveznega zakona, ki naj bi takšen način
prodaje preprečila, ni uspela, zato se je morala republika odločiti, da v svoji
skupščini sprejme zakon, o katerem danes razpravljamo.
Odbor meni, da niti prodajalec niti kupec nista bila v pravni zmoti, ko
sta prodajala oziroma kupovala stanovanja pod realno vrednostjo; zato s predlaganim amandmajem odbora k 4. členu ne bi bih prizadeti občani, ki niso
zavestno kršili zakona. Odbor se strinja s stališčem, da je treba upoštevati
načelo pravne varnosti, vendar meni, da je splošni družbeni interes v tem
primeru pomembnejši od načela pravne varnosti.
S sprejemom amandmaja k 4. členu zakona ne bi povzročili ničesar drugega kot to, da bi se družbeno škodljive pogodbe o nakupih družbenih stanovanj uskladile s tem zakonom, kolikor ne bi prišlo do sporazuma, pa razveljavile. Pri razveljavitvi takih pogodb bi prizadeli pravzaprav občane, ki so
dostikrat zavestno špekulirali na račun družbe in si pridobili lastninsko pravico
nad stanovanjem tako, da je bila družba oškodovana, poleg tega pa storjena
tudi velika politična škoda. O tem nedvomno priča poročilo službe družbenega
knjigovodstva.
Zaradi teh vzrokov se je odbor za urbanizem ter za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo odločil, da predloži k 4. členu predloga tega zakona svoj
amandma, s katerim bomo z retroaktivnim uveljavljanjem nekaterih določb
odpravili doslej storjeno škodo družbeni lastnini in tako zavarovali tudi splošni
družbeni interes.
Pri taki odločitvi nas je vodilo tudi poročilo, ki ga je dalo Ustavno sodišče
SR Sovenije v zvezi z analizo vseh predpisov, ki so bili v triletnem obdobju
izdani z veljavnostjo za nazaj.
V tem poročilu ugotavlja ustavno sodišče, da bi bilo treba učinkovanje
zakonskih določb za nazaj določiti le kot skrajno izjemen ukrep, in to le tedaj,
kadar to zahteva pomemben splošni družbeni interes, ki mora biti izrecno
ugotovljen v skupščinski razpravi. Tako besedilo je tudi v smernicah resolucije
o zakonodajni politiki Socialistične republike Slovenije. Na koncu svojega
poročila pa ugotavlja ustavno sodišče naslednje: »Ko zagovarjamo stališče,
da mora biti uporaba drugega odstavka 154. člena ustave kot izjema od ustavnega pravila utemeljena s splošnim družbenim interesom in da mora biti ta
interes ugotovljen v skupščinski razpravi pred sprejetjem zakona s predvideno
retroaktivno določbo, moramo odgovoriti tudi na vprašanje, kaj spada v primeru
ustavnega spora v pristojnost ustavnih sodišč. Menimo, da po dosedanji ustavni
ureditvi ustavno sodišče lahko ugotavlja le, ali so bili razlogi za retroaktivno
učinkovanje zakonskih določb predmet skupščinske razprave, in ali so bili ti
razlogi v skupščinski razpravi ocenjeni kot toliko tehtni, da upravičujejo oziroma celo zahtevajo retroaktivnost posamezne zakonske določbe. S tem je po
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našem mnenju pristojnost ustavnega sodišča izčrpana.« Ustavno sodišče namreč
meni, da nima legitimacije, da bi nato še naprej presojalo, ali je bila ocena
razlogov, to je ugotovitev splošnega družbenega interesa v skupščinski razpravi, pravilna ali ne. V takem primeru gre za družbeno-politično oziroma
ekonomsko-politično oceno položaja, ki je po ustavi pridržana skupščini kot
najvišjemu zakonodajnemu organu in ne več za ustavno-pravno oceno zakonske
norme in na to vas, tovariši poslanci, ob glasovanju za naš amandma opozarjam. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Dalje, še kdo želi besedo? Ivan Franko,
prosim!
Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da sem dolžan kot predstavnik zakonodajno-pravne komisije pojasniti
naše stališče.
Drugi odstavek 217. člena ustave SRS določa, da se retroaktivnost zakonov
oziroma predpisov lahko določa kot izjema samo za posamezna zakonska določila, medtem ko se je zakonođajno-pravna komisija postavila na stališče, da
tukaj v bistvu gre za retroaktivnost vsega zakona. Po amandmaju je namreč
predlagana retroaktivnost 2. in 3. člena, ki sta bistvena in predstavljata smiselno celotno vsebino zakona. Zaradi tega menimo, da v tem primeru ne gre za
retroaktivno učinkovanje posameznih določb zakona v smislu drugega odstavka
217. člena ustave, temveč gre smiselno za retroaktivnost vsega zakona.
V skladu z našim je tudi stališče pravnega sveta izvršnega sveta Slovenije.
S tem bi se po našem mnenju in po mnenju pravnega sveta ustvarila neka
popolnoma nova pravna situacija, ki bi resnično postavila pod vprašaj pravno
varnost in pravni promet. Ce namreč uveljavimo določila 2. in 3. člena tega
zakona, skorajda ni doslej sklenjene pogodbe o prodaji stanovanj, katere ne bi
bilo moč izpodbijati. Vemo namreč, da je bilo v zvezi s prodajo stanovanj največ pripomb glede cene stanovanj in pogojev. Ce sedaj uveljavimo zahtevo, da
se razveljavijo ali izpodbijajo vse tiste pogodbe, ki ne izpolnjujejo določb
2. in 3. člena predlaganega zakona, to praktično pomeni, da je izpodbojna in
lahko razveljavljena tudi taka pogodba, ki je bila sklenjena za primerno ceno,
vendar pa ni bil določen 25lo/o polog. Skratka, mnenja smo ■— kar smo tudi
zapisali v poročilu — da bi v tem primeru nastal položaj, v katerem bi morali
razveljavljati skoraj vse ali pa večino pogodb. Zaradi tega smatramo, da takšno
določilo ne bi bilo primerno. Po drugi strani pa amandma, ki ga je predložila
zakonodajno-pravna komisija, po našem mnenju, sledi intencija predlagatelja
zakona oziroma tudi predlagatelja amandmaja, in sicer zaradi tega, ker zavezuje vse prodajalce, da predložijo javnemu pravobralnicu vse pogodbe, ki so
bile sklenjene po 1. 1. 1970. leta. S tem je dana možnost, da javni pravobranilec po tedaj veljavnih predpisih izpodbija te pogodbe.
Tu moram zopet povedati, da so se mnoge te pogodbe, če so bili v njih
elementi špekulacije, že po dosedanjih predpisih lahko izpodbijale, in sicer
po 24. členu temeljnega zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, po
katerem je že do sedaj veljalo pravilo, da se stanovanja prodajajo po prometni vrednosti, ne pa po valorizirani knjižni vrednosti, kot se je v praksi
dogajalo.
Ker se da pogodbe izpodbijati glede pogojev prodaje po 10. in 11. členu,
so takšne pogodbe, ki niso bile sklenjene v skadu s temi členi, nične. Mislimo,
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da naš amandma k 4. členu zagotavlja prav to, ko zavezujemo prodajalce, da
predložijo v pregled sklenjene pogodbe skoraj za leto in pol nazaj. Takšne
pogodbe bo lahko javni pravobranilec izpodbijal že glede na tedaj veljavne
predpise, mislim na temeljni zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami.
To so razlogi, zaradi katerih je zakonodajno-pravna komisija zavzela do
amandmaja odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
odklonilno stališče.
Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima Lojzka Stropnik!
Lojzka Stropnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Med amandmajem
našega odbora in amandmajem zakonodajno-pravne komisije je bistvena razlika.
Naš odbor se je postavil na stališče, da je treba od 1. 1. 1£)70 podvreči
kontroli vse sklenjene pogodbe glede na pogoje po tem zakonu, o katerem razpravljamo danes. Odbor to predlaga zato, ker smatra, da so izvršni svet, sekretariat in vsi drugi organi imeli vseh pet let, kar obstoja ta predpis, čas in
možnost, da bi ukrepali po dosedanjih predpisih. Odboru in predlagatelju
po vsej verjetnosti ni prišlo niti na misel, da bi delovna organizacija popolnoma
novemu stanovanju, ki je bilo vredno 13 milijonov starih dinarjev, znižala ceno
za trideset odstotkov in prodala stanovanje za 9 milijonov. To je odbor tudi
prisililo, da je spremenil že 6. člen prvega osnutka tega zakona.
Odbor meni, da je danes družbeno-politični položaj tak, da je treba ostro
nastopiti proti tistim, ki so se okoristili s stanovanji oziroma preprečiti nadaljnje razvrednotenje družbenega stanovanjskega sklada. Zato bi bilo upravičeno z zakonom poseči tudi eno leto nazaj.
Zakaj naj bi zakon učinkoval od 1. 1. 1970? Zato, ker se je tedaj začela
ponovna razprava o izhodiščih resolucije o stanovanjskem gospodarstvu, takrat
se je povečal pritisk za kupovanje stanovanj in odtlej so bile izvršene velike
špekulacije. Odbor meni, da ne bo nobenih škodljivih posledic, ker niso kupovali
stanovanj ljudje z nizkimi osebnimi dohodki, ampak ljudje, ki so si znali
pomagati po načelu: danes jaz tebi, jutri ti meni. Z uporabo zakona za nazaj
lahko povzročimo le to, da postane delovna organizacija, ki je v nasprotju
s tem zakonom prodala stanovanje, ponovno lastnik tega stanovanja.
Menimo, da bomo v razpravah o pripravi resolucije o stanovanjskem gospodarstvu ugotovili, da moramo rešiti problem stanarin in spremeniti še vrsto
zakonov. Takrat bodo odnosi v gospodarjenju z družbenim stanovanjskim
skladom popolnoma drugačni kot so danes. Hvala!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Magda Mihelič!
Magda Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je odbor za finance in proračun na svoji seji 29. marca razpravljal o zakonu, katerega
obravnavamo sedaj, je na podlagi podatkov, ki nam jih je dala služba, družbenega knjigovodstva, ugotovil precej raznih nepravilnosti v zvezi z odkupom in
prodajo stanovanj. Takrat se je odbor postavil soglasno na stališče, kakršnega
je pravkar obrazložila tovarišica Stropnikova. Po analizi službe družbenega
knjigovodstva je bil v neštetih primerih kršen 10. in 24. člen zveznega zakona
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, zaradi česar je takrat odbor soglasno
sprejel amandma, da naj se podvržejo reviziji vse pogodbe o prodaji stanovanj,
sklenjene od leta 1965 dalje. Če pa to ne bi bilo sprejemljivo, je takrat odbor
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sprejel še alternativni predlog, da se podvržejo reviziji in uskladijo s sedanjim
zakonom vse pogodbe, sklenjene po 1. 1. 1970.
Ker je odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
sprejel amandma, da naj se ta doba šteje od 1. 1. 1970, se v imenu odbora za
finance in proračun strinjam s takim predlogom in ga podpiram. Hvala!
Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima Gregor
Klančnik!
Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Na
pretekli seji.sem razpravljal o problemih prodaje stanovanj, danes pa postavljam samo vprašanje: Zakaj ni pregrešno poseči nazaj do 1. 1. 1970, pregrešno
pa je poseči do 1. 1. 1965? To vprašanje postavljam iz povsem konkretnega
praktičnega razloga. Zadnjič sem govoril, da smo se na Ravnah, na primer,
odločili za prodajo stanovanj izključno zaradi tega, da smo zbrali denar. Sedaj
pa bodo tiste pogodbe za prodaje stanovanj, ki so bile sklenjene po 1. 1. 1970,
podvržene reviziji, one, ki so bile ob enakih pogojih sklenjene pred tem, pa
bodo ostale nedotaknjene. To sprašujem ne oziraje se, da sem za Ravne prepričan, da ne bo prišlo do nobene spremembe, ker smo upoštevali vse pogoje,
ki jih sedaj predvideva predloženi zakon. Ta zakon pa bo izrecno učinkoval na
tiste, ki so sklenili tako pogodbo po 1. 1. 1970, neprizadeti pa bodo oni, ki so
sklenili pogodbo morda 25. decembra 1969. leta.
Torej, postavljam vprašanje: Zakaj je pregrešno poseči nazaj do 1. 1. 1965,
dovoljeno pa naj bi bilo od 1. 1. 1970?
Predsednik Miran Goslar: Dalje! Besedo ima Vida Kastrin!
Vida Kastrin: Tovariši! Mislim, da smo danes že od 9. ure zjutraj
razpravljali o stabilizaciji našega gospodarstva. Med drugim je tovariš Vojan
Rus tudi dejal, da nobena samoupravna organizacija nima pravice odtujevati
sredstev, za katere jo je družba pooblastila, da jih upravlja. Ko so nekatere
organizacije odtujevale svoja sredstva in jih dajale privatnikom, so s tem prekršila pravila in zaradi tega je treba uzakoniti revizijo. Zato podpiram amandma
odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.
Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? Ela Ulrih ima
besedo!
Ela Ulrih: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tudi jaz se že drugič oglašam; pravzaprav zato, ker na moje vprašanje ni bilo pojasnila. Ko sem
se zadnjič oglasila ob osnutku tega zakona, sem predvsem opozorila na to, da
bi morala biti v besedilu zakona izražena tudi družbena skrb, da se stanovanjski sklad ohrani. To je bilo namreč v vseh dosedanjih obrazložitvah
omenjeno, V sedanji obrazložitvi pa je to izpadlo. Kaže, da se je predlagatelj
raje odločil upoštevati moj amandma tako, da je iz obrazložitve črtal tisti del,
ki je govoril o družbeni skrbi za ohranitev družbenega stanovanjskega sklada,
kot pa, da bi tako določbo uvrstil v besedilo zakona.
Mislim, da ima ta zakon res dve nalogi: Ne samo izenačiti občane v njihovih pravicah glede nakupa družbenih stanovanj, temveč tudi zavarovati
družbeni stanovanjski fond, da se ne likividira in ne preide v zasebno posest.
13
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Tako naj bi bila prodaja.bolj ali manj izjemna, dovoljena takrat, kadar so za toekonomski razlogi, vendar še vedno v skladu z osnovno skrbjo, da se družbeni
stanovanjski fond ohrani oziroma v določenem smislu celo povečuje. Na pretekli
seji sem v tem smislu predlagala amandma, ki ni bil nič drugega, kakor povzetek
besedila, ki ga je predlagatelj uporabil v obrazložitvi; tega sem prenesla v
1. člen, kjer je definiran namen zakona. Danes bom ta predlog ponovila, predvsem pa želim vedeti, zakaj je to izostalo.
Predlagam dopolnitev 1. člena tako, da se njegov začetek glasi: »da se
zagotovi nezmanjšana vrednost družbenega stanovanjskega fonda in enakopraven položaj ...« To bi bil ukrep proti možnosti, da bi razprodali dober
družbeni stanovanjski sklad, glede katerega si vsaka družba prizadeva, da ga
ima v svoji družbeni posesti in je to del družbene socialne politike.
Poleg tega podpiram amandma odbora v tem smislu, da zakon velja od
1. 1. 1970 „dalje in se ne strinjam s pomisleki tovariša Klančnika. Prizadetim
se ni bati ničesar, če so res spoštovali dosedanja zakonska določila. Samo
pečat bodo dobili in pogodbe bodo ostale veljavne. Tisti, ki niso spoštovali
do sedaj veljavnih predpisov in njihove pogodbe niso v skladu s tem zakonom,
pa bodo morali kupoprodajne pogodbe obnoviti.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Franko!
Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da sem dolžan po tej razpravi dati še eno pojasnilo.
Najprej moram pojasniti, da sem kot predsednik komisije za družbeno
nadzorstvo, ki je tudi obravnavalo to zadevo in kot član zakonodajno-pravne
komisije, ki v odsotnosti predsednika zastopa stališča te komisije, v zelo neugodnem položaju, kajti prav komisija za družbeno nadzorstvo je zahtevala
poročilo službe družbenega knjigovodstva, ga obravnavala in se tudi zavzemala
za revizijo sklenjenih pogodb za nazaj. Vendar je ta položaj samo navidezno
protisloven, ker mislim, da ima amandma zakonodajno-pravne komisije — kot
sem že prej dejal — enake tendence, čeprav izhaja iz drugih osnov.
Zakonodajno-pravna komisija ni proti reviziji. Podpiramo revizijo vseh pogodb za nazaj, vendar se te pogodbe po našem mišljenju ne morejo presojati
po določbah predloženega zakona, temveč po tedaj veljavnih predpisih. To je
predvsem temeljni zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini, ki predvideva, kot sem že prej dejal, v 10. in 11. členu ničnost pogodbe,
v 24. členu pa izpodbojnost oziroma možnost razveljavitve pogodbe, če je bila
cena pod prometno vrednostjo oziroma če je bilo družbeno premoženje prikrajšano za eno tretjino. Smatramo, da so pristojni organi že dosedaj lahko
ukrepali. Vendar vas moram opozoriti tudi na to, da amandma zakonodajnopravne komisije s tem, ko predlaga predložitev vseh teh pogodb javnemu
pravobranilstvu, omogoča temu, da ukrepa, kajti problem je bil do sedaj v
tem, ker prodajalec ni bil dolžan predložiti javnemu pravobranilcu pogodbe
v presojo, zaradi česar je javni pravobranilec ali pa tožilec lahko ukrepal
samo v tistih primerih, za katere je sam zvedel. Sedaj pa naj bi ta republiški
zakon, vključno s 4. členom predpisal obveznost, da se vse takšne kupoprodajne
pogodbe vnaprej predložijo javnemu pravobranilcu, da jih pregleda; to pa velja
tudi za leto dni nazaj. To je smisel tega predloga, kajti vse škodljive pogodbe
so se po našem mnenju lahko izpodbijale tudi po dosedaj veljavnih predpisih.
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V odgovor tovarišu Klančniku, zakaj je možna retroaktivnost od 1970. leta,
ne pa od leta 1965, naj povem, da obstojajo roki zastaranja, prek katerih ne
moremo iti. Za oškodovanje družbenega premoženja in prikrajšanja nad eno
tretjino vrednosti je rok 1 leto.
Predsednik Miran Goslar: Lojzka Stropnik ima besedo!
Lojzka Stropnik: Poskušala bom odgovoriti tovarišu Klančniku.
Že tovariš sekretar Mikoš je rekel v svojem izvajanju, da vseh anomalij,
ki so na področju stanovanjskega gospodarstva, s tem zakonom ne bomo rešili
in jih ne moremo rešiti. Zakaj ne od leta 1965, zakaj pa od leta 1970? Tovariš
Klančnik, ko so gospodarske organizacije začele prodajati stanovanja — PTT
v Ljubljani je to prva poskušala pod takratnimi pogoji — je takoj sledila
družbena intervencija; vsa pravobranilstva so dobila interne okrožnice in so
morala intervencijsko posegati in preprečevati. Kot politični pritisk in te stvari
je tudi interes potem za nakup začel rasti. Kasneje pa smo začeli popuščati v
organih, ki bi morali bdeti nad izvajanjem te zakonodaje; tako je začel rasti
interes za nakup družbenih stanovanj v zvezi z gibanji celotnega našega
gospodarstva.
Javni pravobranilec ima že sedaj po 24. členu zakona o prometu z zemljišči in stavbami možnost ukrepati tudi za nazaj, če vidi, da prodaja stanovanj
ni bila v skladu s tem zakonom.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) Prehajamo na
glasovanje! Pri glasovanju potrebujete zakonski predlog od 20. 4. 1971; poročilo in dodatno poročilo odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno
gospodarstvo — poročilo ima datum 28. 4. 1971, dodatno poročilo pa 4. 5. 1971
■—■ in poročilo zakonodajno-pravne komisije, ki nosi datum 30. 4. 1971. Glasovali bomo po členih, h katerim so dani amandmaji.
Nekoliko sem v zadregi glede predloga, ki ga je dala tovarišica Ulrihova;
ne vem, ali naj ga smatram kot amandma ali ne, ker ni bil predložen v pismeni
obliki. Sam po sebi je sicer zelo »nedolžen« in morda bi bilo prav, da se
predstavnik izvršnega sveta o njem izjavi.
Ne vem, če ste razumeli, za kaj gre. Tovarišica Ulrihova je predlagala, da
se 1. člen dopolni tako, da se začne z naslednjim besedilom: »Da se zagotovi
nezmanjšana vrednost družbenega stanovanjskega fonda in enakopraven položaj ...« Doda se torej besedilo »nezmanjšana vrednost družbenega stanovanjskega fonda«. Izvršni svet se s predlogom strinja.
Glasujemo najprej o amandmaju tovarišice Ulrihove k 1. členu, po katerem naj bi se prva vrstica tega člena začela takole: »Da se zagotovi nezmanjšana vrednost družbenega stanovanjskega fonda in enakopraven položaj občanov . ..« Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je sprejet!
Sledi glasovanje o amandmaju odbora k 3. členu, in sicer najprej k
drugemu odstavku. Kaže, da gre tu samo za redakcijski amandma, po katerem
naj bi se beseda »namenski« nadomestila z besedo »nenamenski«. Besedilo na
2. strani v zadnji vrsti druge alinee, kjer piše: »iz namenskih prostih bančnih
sredstev«, naj bi se torej glasilo: »iz nenamenskih bančnih sredstev«. Ker gre
13«
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za redakcijsko spremembo, mislim, da niti ni potrebno glasovanje, ampak lahko
samo ugotovimo, da je treba to besedilo v tem smislu popraviti.
Sedaj sledi sporni amandma k 3. členu. Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga, da se zadnja dva odstavka 3. člena
črtata. Izvršni svet je, proti temu, kot smo slišali iz obrazložitve tovariša
Mikoša. Gre za vprašanje, ali naj dovolimo takšna odstopanja od predpisanih
pogojev ali ne. Odbor meni, da odstopanj ne bi smeli dovoliti in zaradi tega
predlaga črtanje zadnjih dveh odstavkov tega člena. Kdor je za ta amandma,
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (9 poposlancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) Amandma
je sprejet in se torej zadnja dva odstavka črtata.
Sledi glasovanje o amandmaju k 4. členu, po katerem naj bi se tretji odstavek črtal in nadomestil z novim besedilom, kakršno je zapisano v poročilu
odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.
Kdor je za to, da se črta tretji odstavek in vnese besedilo, kakršnega predlaga odbor, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti?
(11 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko.)
To pomeni, da je sprejet amandma odbora k 4. členu in imamo torej novo
besedilo tretjega odstavka.
Mislim, da s tem odpade glasovanje o amandmaju, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija, ker je v nasprotju z že izglasovanim amandmajem
odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.
Sledi še glasovanje o amandmaju k 6. členu, ki ga imate v dodatnem
poročilu odbora. Po tem amandmaju naj se doda novi 6. a člen, ki predvideva
sankcije; pri tem pa opozarjam na spremembo, ki jo je danes predložil tovariš
Ahlin, namreč, da se v drugi vrstici namesto besed »delovna organizacija«
vnese beseda »prodajalec«. Po tej spremembi se torej z denarno kaznijo do
10 000 dinarjev kaznuje, za prekršek »prodajalec«, ki ne predloži pogodbe. Kdor
je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ta amandma je soglasno sprejet.
Mislim, da smo končali in lahko preidemo na glasovanje o zakonu v celoti
vključno z že izglasovanimi amandmaji. Kdor je za sprejem zakona, naj dvigne
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(4 poslanci dvignejo roko.)
Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini je sprejet z večino glasov, sledilo pa bo še usklajevanje z gospodarskim
zborom, ker ga je ta sprejel v drugačnem besedilu.
Nadaljujemo s 6. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o
varnosti cestnega prometa.
Predlagatelj je odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko.
Predlog zakona je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in dala zboru
pismeno poročilo. Izvršni svet je dobil to gradivo po 165. členu poslovnika.
Pričenjam razpravo. Martin Košir se javlja kot zastopnik predlagatelja.
Prosim!
Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred seboj imate
predlog zakona o varnosti cestnega prometa. Predlog sam pomeni dopolnitev
in razširitev tistih rešitev s področja varnosti cestnega prometa, ki jih zvezna
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zakonodaja prepušča v ureditev republikam in občinam. Odnose, ki jih zvezna
zakonodaja na tem področju ne rešuje, ureja v naših razmerah predloženi
zakon. Zakon dopušča, da nekatere zadeve s področja varnosti prometa urejajo
tudi občine v svoji pristojnosti, nekatere zadeve pa opravlja republiški sekretar
na osnovi pooblastil iz tega zakona.
Ne bo odveč, če ob tej priložnosti seznanim ta dom tudi s številkami
oziroma s podatki o nekaterih problemih s področja varnosti cestnega prometa
v Socialistični republiki Sloveniji.
Gostota prometa na cestah v SR Sloveniji se je v zadnjih letih močno
povečala. Konec leta 1970 je bilo v SR Sloveniji registriranih 280 650 motornih
in priklopnih vozil ali 12,9 °/o več kot leta 1969. Med registriranimi vozili je
150 807 osebnih vozil ali 23,5 fl/o več kot leto dni prej. V SR Soveniji pride na
eno registrirano vozilo 6,1 prebivalca ter osebni avtomobil na 11,4 prebivalca.
Tudi število voznikov motornih vozil se nenehno povečuje. Ob koncu leta
1970 je bilo v SR Sloveniji 345 523 voznikov motornih vozil ali 24 609 več kot
leta 1969. Vozniško dovoljenje pride na 4,6 prebivalca SR Slovenije.
Naš cestni promet je zelo raznolik. Avtomobilisti, mopedisti, kolesarji,
pešci in vozniki vprežnih vozil uporabljajo iste cestne površine. Neurejene
prometne površine za posamezne udeležence v cestnem prometu imajo nedvomno velik vpliv na število prometnih nesreč, ki se večkrat končajo z najhujšimi posledicami. V letu 1970 je bilo v Sloveniji 34 240 prometnih nesreč
ali 12 "/o več kot leta 1969. Pri prometnih nesrečah je izgubilo življenje 620 oseb
ali 6,3% več kot leta 1969. Huje je bilo poškodovanih 4261 oseb ali 1 ®/o manj
kot leta 1968. Lažje poškodovanih je bilo 6912 ali 21 °/o več.
Med udeleženci cestnega prometa je izredno veliko tujih turistov, ki prihajajo v Jugoslavijo predvsem na mednarodnih mejnih prehodih v Sloveniji.
V turističnem tranzitnem in maloobmejnem prometu je v letu 1969 prišlo na
slovenska tla 11 941 369 motornih vozil, v letu 1970 pa že 13 929 000 motornih
vozil.
Različni družbeni dejavniki si doma in po svetu vsestransko prizadevajo
preprečiti negativne posledice, ki spremljajo nagel razvoj in povečanje prometa.
Vprašanje prometne varnosti je deležno največje pozornosti. To je tudi logično
in razumljivo, če upoštevamo število žrtev in materialno škodo, ki nastaja v
prometu. Gre za družbeno dejavnost, ki prinaša velike koristi, ima pa tudi
velike nevarnosti. Bili bi nerealni, če bi menili, da je na področju prometa
mogoče ustvariti tako realno stanje, v katerem bi bila izključena vsa tveganja.
Tu je preveč raznovrstnih subjektivnih in objektivnih dejavnikov, ki jih ni
mogoče v celoti obvladati. To pa nas ne opravičuje, da ta problem zapostavljamo in da smo ob njem tudi pasivni.
Problem prometne varnosti je prisoten v raznih prizadevanjih. Očitno je,
da bodo potrebna na tem področju hkrati z nadaljnjim naraščanjem prometa
v naši republiki vedno večja prizadevanja in bo treba gledati na to okoliščino
še z mnogo večjo pozornostjo.
Hkrati z razvejanim cestnim prometom se je razvila tudi cestno-prometna
zakonodaja, s katero so predpisani preventivni in represivni ukrepi, da bi se
preprečile nevarnosti za udeležence v prometu na javnih cestah in drugih
površinah, na katerih se opravlja promet. Za uresničevanje teh ukrepov so
odgovorne družbeno-politične skupnosti, delovne in druge organizacije in občani. Številne operativne naloge na področju varnosti cestnega prometa so
naložene organom za notranje zadeve ter delovnim in drugim organizacijam,
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ki skrbijo za vzdrževanje cest ali pa imajo opraviti z njihovo gradnjo in
rekonstrukcijo.
Poglejmo še nekaj številčnih podatkov o represivnih ukrepih, ki so jih
izrekli organi javne varnosti v letu 1970!
Organi javne varnosti so v letu 1970 pri kontroli in urejanju prometa poleg
preventivnega ukrepanja vložili zoper kršilce prometnih predpisov 99 449 predlogov za uvedbo postopka o prekršku ali 28 %> več kot leta 1969. Zoper voznike
avtomobilov je bilo vloženih 61 090 predlogov, zoper motoriste in mopediste
24 000, zoper voznike vpreg in kolesarjev 3000 in tako dalje. Zoper tujce je
bilo vloženih 1805 ali 1,8 °/o več predlogov. Tako je bil en predlog za uvedbo
postopka o prekršku vložen na 17,2 prebivalca Slovenije. Na kraju samem
so miličniki kaznovali 171 306 kršilcev, kar je za 5 % več kot v letu 1969.
Med kaznovanimi je bilo 139 634 voznikov avtomobilov, 14 611 mopedistov in
motoristov, voznikov vpreg in kolesarjev itd. Kaznovanih je bilo 23 725 tujcev.
Število kaznovanih tujcev se je glede na leto 1969 povečalo za 5 °/o. Vsak
19. prebivalec Slovenije je bil kaznovan v mandatnem postopku.
Veljavni predpisi, ki določajo in sankcionirajo cestno prometne prekrške,
v nekaterih primerih niso dovolj učinkoviti in ne prispevajo k izboljšanju
discipline udeležencev v cestnem prometu. Spremeniti bi bilo treba sedanji
»organski mandat« tako, da bi lahko miličnik na kraju storitve prekrška kaznoval storilca z najnižjo zagroženo kaznijo, če pa storilec kazni ne bi plačal,
naj bi sledil predlog za uvedbo postopka o prekršku, pri čemer sodnik za
prekrške ne bi bil vezan na izrečeno mandatno kazen, ampak bi storilcu izrekel
kazen v mejah predpisanega razpona.
Novela temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa je sicer prinesla
možnost delnega zvišanja kazni v »organskem mandatu«, vendar le minimalno;
pri tem pa se postopek za primer naplačila mandatne kazni ni spremenil.
Storilec prekrška', ki izkoristi vse pravne možnosti, zavlačuje postopek. V takih
primerih pa izrečena denarna kazen ni učinkovita.
Ne glede na to, da zakonsko urejamo to problematiko, je še vedno nujno
preventivno delovanje vseh zainteresiranih organov in organizacij pri vzgoji
udeležencev v cestnem prometu. Ob tej priložnosti lahko damo vse priznanje .
vsem tistim delavcem, ki profesionalno in amatersko delajo na področju vzgoje
in varnosti v cestnem prometu v Sloveniji. To so predvsem organi javne
varnosti, avto-moto društva, društva šoferjev in avtomehanikov, Rdeči križ,
šole, komisije za preventivno dejavnost na področju prometa in vzgoje in
drugi, ki z vsemi napori posegajo na področje reševanja tako pomembne
družbene problematike. Zato je potrebno vsem tem nuditi vsestransko moralno
in materialno podporo pri opravljanju njihovega humanega dela. Prav gotovo
jim bo pri tem v veliko oporo predloženi zakon in pravkar izdani kodeks etike
udeležencev v cestnem prometu.
Preventivne in represivne ukrepe za varnost v cestnem prometu predpisuje
v sistematični obliki temeljni zakon o varnosti cestnega prometa iz leta 1965.
Ta zakon je tudi podlaga za številne podzakonske predpise, s katerimi so nadrobno urejeni osnovni instituti cestnoprometne zakonodaje, kot so cestnoprometna signalizacija, oprema vozil, voznik in vozniška dovoljenja. V bistvu
pomenijo ukrepi, ki so predpisani z zveznim zakonom in s predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, aplikacije mednarodnih konvencij in sporazumov o cestnem
prometu in cestni signalizaciji, ki jih je podpisala Jugoslavija.
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Varnost cestnega prometa pa vendarle ni izključno stvar zvezne zakonodaje, čeprav se z zveznim zakonom usklajuje prometna pravila z mednarodnimi
ukrepi za varnost cestnega prometa ter določa enotni režim registracije motornih vozil, voznikov-inštruktorjev ter opreme in naprav, ki jih morajo imeti
motorna vozila. Na področju varnosti cestnega prometa je še vrsta vprašanj,
glede katerih morajo sprejeti ustrezne rešitve, ožje družbeno-politične skupnosti. Tako morajo občinske skupščine skrbeti na nemoten in varen promet
v naselju; ukrepanje na tem področju je dokaj obsežno in zajema vprašanja,
ki jih navaja 5. člen zakonskega predloga. Prav tako ima tudi republika določeno sfero normativnega ukrepanja, ki se izraža deloma z dopolnjevanjem
temeljnih pravic o cestnem prometu, deloma pa z urejanjem vprašanj organizacijsko pravne narave. V okviru teh načel vsebuje predlog zakona dopolnitve
zveznih predpisov na področju varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo i>a
prevoz potnikov v avtobusih, vožnjo oseb z tovornimi, motornimi in priklopnimi vozili, opremo koles in koles s pomožnim motorjem, motornih koles, tt*iciklov in motornih triciklov, promet" vprežnih vozil in delovnih strojev, poskusno vožnjo', vleko vozil, športne in druge prireditve na cesti, hojo pešcev in
še nekatere druge zadeve s področja prometne zakonodaje.
V ospredju je predvsem ureditev šolanja kandidatov za voznike motornih
vozil in določitev pristojnosti občinskih upravnih organov ter republiškega
sekretarja za notranje zadeve pri izvajanju cestnoprometne zakonodaje.
Ni potrebno posebej poudarjati, da se ne morejo omenjena vprašanja zadovoljivo rešiti samo z ukrepi milice, ki nadzoruje varnost prometa in drugih
prometnih organov. Tudi delovanje komisij za vzgojo in varnost v cestnem
prometu, ki sicer daje pozitivne rezultate, v sedanjih pogojih razvoja cestnega
prometa ne zadošča. Vedno bolj očitno je spoznanje, da ni dovolj, če obravnavamo cestno problematiko le s stališča operativnih ukrepov, ostrejše kaznovalne
politike ter cestnoprometne vzgoje in propagande. Kot na drugih področjih bo
potrebno tudi za reševanje problematike varnosti cestnega prometa uporabiti
znanstvene izsledke. Ce upoštevamo, da imamo na tem področju opraviti s
tremi dejavniki, s človekom, prometnimi sredstvi in prometno površino, je
potrebno ugotoviti medsebojno odvisnost teh dejavnikov in njihov vpliv na
varnost prometa. Zato bomo morali več storiti za sistematično proučevanje
človekove-osebnosti v prometu z vs^mi njegovimi psihofizičnimi sposobnostmi,
čemur smo doslej posvečali premalo pozornosti. Projektanti in strokovni delavci, ki načrtujejo ureditev cest in cestnih površin, morajo iti v korak s hitro
naraščajočim številom motornih vozil in njihovimi tehničnimi dopolnitvami,
ki dopuščajo velike hitrosti. Tudi pri izdelavi motornih vozil bo potrebno bolj
načrtno kot doslej proučevati tehnične lastnosti vozil, kar je prav tako odločilnega pomena za varnost prometa na cesti. Prav tako ne smemo zanemariti
prometne vzgoje našega prebivalstva, zlasti šolske mladine, te;r tudi na tem
področju vnesti strokovne poglobljene metode in oblike dela. Ukrepi za varnost
prometa, ki jih predvideva predlog, so pomemben prispevek za večjo aktivnost
organov za notranje zadeve ter organizacij, ki skrbijo za vzdrževanje cest ali
imajo opraviti z njihovo gradnjo in rekonstrukcijo.
Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je sprejel vse amandmaje zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije
ter predlog zavoda za varnost pri delu SR Slovenije k 28. členu, in sicer, da se
v prvem odstavku tega člena doda besedilo »zdravstvenih in drugih zavodov«.
Ni pa sprejel amandmajev oziroma sugestij odbora1 za zdravstvo in zdravstveno
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varstvo socialno-zdravstvenega zbora, ker ta problematika ne sodi v okvir tega
zakonskega predloga, ampak drugih predpisov oziroma samoupravnih aktov
ustreznih delovnih organizacij. Nekatera od teh vprašanj pa so že urejena v
podzakonskih predpisih, izdanih na osnovi zveznega zakona o varnosti cestnega
prometa.
Ob tem, ko sprejemamo zakon o varnosti cestnega prometa, pa odbor za
družbeno-politični sistem in notranjo politiko kot predlagatelj zakona predlaga republiškemu zboru, da naloži izvršnemu svetu nalogo, da Skupščini SR
Slovenije čimprej predloži v razpravo celotno cestno varnostno problematiko
s konkretnimi predlogi in ukrepi, ki jih je treba sprožiti v federaciji in republiki, predvsem poostritev kazenskih sankcij in druge ukrepe, ki bi lahko
izboljšali položaj na naših cestah.
Predlagam republiškemu zboru, da predlog zakona o varnosti cestnega prometa sprejme skupaj z amandmaji zakonodajno-pravne komisije.
Predsednik Miran Goslar: Želi kdo razpravljati? (Nihče.)
Torej glasujmo! Najprej o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k
5., 28., 30., 41., 47., 48., 72., 74., 79., 82. in 90. členu. Predlagatelj se z njimi
strinja. Kdor je za te amandmaje, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti.
Glasujemo o predlogu zakona o varnosti cestnega prometa v celoti. Kdor
je zanj, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet.
Glasujmo še o sklepu, ki ga je predlagal tovariš Košir. Tovariš Štrukelj se
kot predstavnik izvršnega sveta strinja s tem sklepom. Sklep bi se glasil
takole: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj do konca meseca maja predloži
skupščini informacijo o problemih s področja varnosti cestnega prometa v
Sloveniji s predlogi za konkretne rešitve posameznih vprašanj, vključno s
predlogi za spremembe zveznih predpisov.
Ta sklep je potreben predvsem zaradi tega, ker nekatere zadeve v zakonu
niso mogle biti ustrezno rešene zaradi ovir v obstoječih zveznih predpisih.
Ali se strinjate s tem sklepom? (Da.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet!
Sledi 7. točka dnevnega reda, to je osnutek zakona o odvetništvu
in drugi pravni pomoči.
Predlagatelj je izvršni svet. Besedo ima dr. Viktor Damjan, republiški
sekretar za pravosodje in občo upravo.
Dr. Viktor Damjan: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred nami je
osnutek prvega slovenskega zakona o odvetništvu in pravni pomoči. Prizadevanja za zakonsko ureditev odvetništva tečejo že več let. Predvsem je bilo več
intenzivnih priprav za izdajo zveznega splošnega zakona o odvetništvu in drugi
pravni pomoči, ki je izšel 31. marca 1970 in je bil rezultat prizadevanj Skupščine SR Slovenije, saj so bila slovenska načela, zlasti tista, ki so bila obravnavana v odboru za družbeno-politični sistem in notranjo politiko,, v celoti
sprejeta.
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Na podlagi in ob upoštevanju načel splošnega zakona je izdelan tudi naš
republiški osnutek zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči, ki upošteva
razmere, pogoje in stališča v naši republiki. Čeprav še niso povsem znane
dokončne ustavne spremembe na področju pravosodja, sodimo, da za odvetništvo in druge oblike pravne pomoči ni potreben zvezni zakon in naj bo
zakonsko urejanje tega področja v celoti v pristojnosti republik. To predvideva
tudi osnutek ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev. Za zagotovitev osnovne enotnosti pravne varnosti s pravno pomočjo bi bilo potrebno' v
zvezni ustavi določiti le enotna temeljna načela o odvetništvu in drugi pravni
pomoči, kot so na primer, neodvisnost odvetništva, nezdružljivost z delovnim
razmerjem, status odvetništva in podobno. Ne glede na povedano pa je v
veljavi določilo, da je potrebno republiški zakon sprejeti do konca leta 1971,
ko bo prenehal veljati sedanji zvezni popolni zakon o odvetništvu iz leta 1957.
Skupščina SR Slovenije je v začetku leta 1970 sprejela predlog za izdajo
republiškega zakona o odvetništvu in pravni pomoči, pri čemer je predložene
teze republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo in odvetniške
zbornice Slovenije ocenila kot ustrezno osnovo za izdelavo osnutka. Po izvedeni anketi o vsebini zakonskega osnutka med odvetniki, občinskimi skupščinami, pravosodnimi organi, republiškimi upravnimi in drugimi organi je
bilo izdelano prečiščeno besedilo osnutka, ki je danes pred vami.
Namen zakona je zagotoviti ustrezno pravno varnost strank in strokovno
neodvisno in samostojno advokaturo, ki ji sedanja ustava daje značaj družbene
službe. Druge oblike pravne pomoči naj imajo le dopolnilni značaj brez pravice
zastopanja strank v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi. Odnos
med odvetnikom in njegovim klientom je tudi oseben in temelji na ustreznem
družbenem položaju odvetnika, ki ga vežejo na odvetniški poklic etične norme
ter disciplinska in kazenska odgovornost v okviru odvetniške samouprave.
Sestavljalci osnutka so si prizadevali zagotoviti odvetništvu tak materialni
položaj, ki. bi odvetnikom omogočil učinkovito dajanje pomoči strankam, s strokovnostjo in moralnim likom odvetnikov pa zagotavljal ustavnost in zakonitost
tako v poslovanju državnih organov kot tudi v medsebojnih odnosih med
strankami. Materialni položaj odvetništva pa je odvisen od možnosti zagotovitve
ustreznih pogojev odvetniškega poslovanja, to je od tarife, plačila družbenih
dajatev, socialnega zavarovanja in drugih možnosti za opravljanje odvetništva.
V dnevnemu časopisju pa tudi v nekaterih občinskih skupščinah, med njimi
v skupščini občine Novo mesto, so se pojavili predlogi, da bi pravnim posvetovalnicam dali enaka pooblastila kot odvetništvu. Tak predlog kaže na nepravilna
pojmovanja v osnutku izoblikovanega političnega koncepta odvetništva kot
enega dela pravosodnega sistema, ki je obenem družbena služba, ne pa privatni
monopolist ali za sebe cehovsko zaprt krog. Ce bi izenačili druge oblike pravne
pomoči z odvetništvom, bi bile te službe popolnoma izven nadzora odvetniških
samoupravnih organizacij, tako glede pogojev za pridobitev pravice dajanja
pravne pomoči kot izven etične in disciplinske odgovornosti ter ostalih obveznosti. Odvetnik ni v delovnem razmerju, lahko pa je pogodbeno vključen v
posamezne službe pravne pomoči; vendar tudi tam v svojem imenu prevzema
zastopstvo z vsemi posledicami, ki veljajo za odvetnike iz prevzetega pooblastila.
Poostreni pogoji za pridobitev pravice do odvetništva, ki jih navaja
osnutek, so rezultat spoznanja, da je za učinkovito opravljanje odvetništva potrebna ustrezna praksa oziroma drugo samostojno delo v pravosodnih organih.
Zahteva, da bi kot nadomestilo za prakso v odvetniški pisarni šteli tudi samo-
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stojno delo v upravnih organih in delovnih organizacijah, je po oceni predlagatelja nesprejemljiva, ker ne glede na zahtevo po strokovnosti na vseh delovnih mestih ni ustrezne sorodnosti opravil z odvetništvom. Nekatere druge rešitve v zvezi z imuniteto odvetnikov in njihovih pisarn so odvisne od bodoče
ureditve kazenskega postopka.
Naj še omenim, da je v skladu s spoznanjem o potrebi dogovarjanja med
republikami zveza odvetniških zbornic Jugoslavije začela postopek za uskladitev nekaterih rešitev v bodočih republiških zakonih, in sicer, da naj bo
družbenoekonomski položaj odvetnikov izenačen s položajem delavcev v delovnem razmerju, da naj se predpiše kot pogoj za pridobitev odvetništva triletna
pripravniška praksa, od tega najmanj eno leto v odvetniški pisarni in da
lahko odvetniške delavne skupnosti ustanavljajo samo odvetniki. Vsi ti predlogi zvezne odvetniške zbornice so že vsebovani v predloženem našem osnutku.
Osnutek je sestavljen tako, da bo omogočal nadaljnji razvoj odvetništva in
zato predlagam, da ga Skupščina SR Slovenije sprejme kot podlago za izdelavo
zakonskega predloga. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Odbor za družbeno-politični sistem in
notranjo politiko je dal zboru poročilo, prav tako komisija za pravosodje in
zakonodajno-pravna komisija. Na sejo zbora je bil vabljen predstavnik odvetniške zbornice Slovenije. Želi kdo besedo v razpravi?
Zdenko Roter, prosim!
Zdenko Roter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ker so se
deloma v tisku deloma pa na drugih ravneh pojavili nekateri ugovori zoper
načela, ki so vsebovana v osnutku zakona, pa tudi zoper izvedbo teh načel,
želim izrecno izjaviti, da predloženi osnutek z njegovimi načeli in tudi izvedbo
teh načel v celoti podpiram. Pritrjujem izjavi predgovornika, da je to prvi
osnutek zakona, ki v celoti ureja status odvetniške službe pri nas in na ta
način pomaga k temu, da bi se pravna varnost državljanov pri nas zares v
celoti tudi v praksi uresničila.
S svoje strani naj dodam še to, da bomo v trenutku, ko bomo dokončno
sprejeli ta zakon, s tem pokopali, po mojem mnenju, najbrž za vedno neko politično podmeno, ki je dolgo časa obstajala pri nas v družbeno-političnem prostoru; namreč podmeno o tem, da je odvetništvo nekakšen rekvizit stare
meščanske družbe in ga je zato treba odpraviti iz novega socialističnega sistema.
Prav zaradi te podmene so tudi nastajale nekatere druge oblike pravne
pomoči. Ne samo zato, ampak tudi izhajajoč iz te podmene. Zakonski osnutek,
kakršen je pred nami, dokončno odpravlja to zablodo, kolikor je bila pri nas
prisotna in kolikor je še kje prisotna.
Zato menim, da je treba osnutek v celoti podpreti in čim hitreje sprejeti
zakon, ki bo pripravljen na podlagi tega osnutka.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.)
Do kdaj lahko izvršni svet predloži predlog zakona?
(Odgovor iz klopi: Do konca maja!) Dobro, naj bo do 15. junija.
Predlagam tale sklep:
1. osnutek zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči se sprejme;
2. predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Sovenije;
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3. pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona ter predloži skupščini obrazložen predlog
zakona;
4. izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. 6. 1971.
Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Osnutek zakona o odvetništvu in o drugi pravni pomoči je sprejet!
Sledi 8. točka dnevnega reda, to je zaključni račun vodnega
sklada SR Slovenije za leto 1970.
Predlagatelj je upravni odbor sklada. Odbor za urbanizem ter stanovanjsko
in komunalno gospodarstvo je obravnaval zaključni račun in imamo tu njegov
predlog odloka o soglasju. Tudi zakonodajno^pravna komisija je dala zboru
poročilo. Izvršni svet je dal pozitivno mnenje. Na sejo zbora je bil vabljen tudi
predstavnik službe družbenega knjigovodstva.
Pričenjam razpravo! Se kdo javlja k besedi? (Nihče.)
Kdor je za odlok o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok o soglasju je sprejet!
Sledi 9. točka dnevnega reda, to je finančni načrt vodnega sklada
SR Slovenije za leto 1971.
Predlagatelj je zopet upravni odbor vodnega sklada, isti organi kot prej
o zaključnem računu so razpravljali tudi o finančnem načrtu.
Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije
za leto 1971 dajem na glasovanje. Kdor ja zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada za leto 1971 je sprejet.!
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga
še tale sklep:
»Vodni sklad SR Slovenije naj v sodelovanju z republiškim sekretariatom
za urbanizem v letu 1971:
1. skladno z določbami resolucije o smernicah ekonomske politike in politiki zbiranja ter uporabe sredstev za splošno potrošnjo v letu 1970 o odpravi
vseh oblik državnega kapitala in proučitvi vloge posameznih skladov uskladi
upravljanje s sredstvi vodnega sklada z razvojem družbenoekonomskih odnosov in' ekonomskega sistema; in
2. uskladi sistem financiranja vodnega gospodarstva v SR Sloveniji z
določbami zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o vodah
(Uradni list SFRJ, št. 60-704/70)«.
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Tudi ta sklep je sprejet!
Sledi 10. točka dnevnega reda, predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo
pri zasebnih delodajalcih.

204

Republiški zbor

Predlagatelj je odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora.
Zakonodajno-pravna komisija je obravnavala ta predlog in dala pismeno
poročilo. Izvršni svet se strinja s predlogom za izdajo zakona.
Na sejo so bili vabljeni predstavniki Slovenske izseljenske matice, koordinacijskega odbora za zaposlovanje v tujini pri občinski konferenci SZDL
Murska Sobota, centralnega komiteja ZKS in republiškega zavoda za zaposlovanje. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Predlagam zboru, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj odbor upošteva pripombe in predloge
dane k predlogu za izdajo zakona ter predloži Skupščini SR Slovenije obrazložen osnutek zakona.
4. Odbor za družbenoekonomske odnose naj pripravi osnutek zakona do
15. junija 1971.
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona sprejet.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala odbor za
socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora ter odbor za invalidsko in
pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora,
ki sta dala skupno pismeno poročilo. Danes ste prejeli na klop še dopolnilno
poročilo odbora za socialno politiko in zdravstvo. Poročilo sta dala tudi odbor
za finance in proračun ter zakonOdajno-^pravna komisija. V zvezi s to točko
smo dobili tudi dopis gospodarske zbornice SR Slovenije. Odbor za socialno
politiko in zdravstvo našega zbora v svojem dopolnilnem poročilu predlaga, da
obravnavamo predloženi zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog.
Ali kdo ugovarja temu predlogu? (Nihče.) Smo torej za to, da obravnavamo
osnutek zakona po skrajšanem postopku kot zakonski predlog.
Predstavnik zadruge dimnikarjev za SR Slovenijo je bil vabljen na sejo.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima poslanec Adolf Tavčar.
Adolf Tavčar: Želim obrazložiti, zakaj naj bi osnutek zakona obravnavali po skrajšanem postopku. Smo v nerodni situaciji, ker se stvar že zelo
dolgo vleče. Že na prejšnji seji odbora smo nameravali predlagati skrajšani
postopek, vendar ni bilo razčiščeno, kdaj so se ti dimnikarji vključili v proces
socializacije svoje obrti. Menim, da je danes treba zakon sprejeti, ker so finančna
sredstva za letošnje leto zagotovljena v republiškem proračunu in ker ljudje že
težko čakajo na preživnino, saj imajo pravico do preživnine od 1. januarja
letošnjega leta. Odbor za socialno politiko in zdravstvo je danes ponovno
razpravljal o osnutku zakona in sprejel še amandmaje, prav tako se je strinjal
s pripombami zakonodajno-pravne komisije in predlaga, da se obravnava to
kot amandmaji. Ni spornih stvari v zvezi s tem osnutkom. K 3. členu je odbor
predlagal amandma, naj se v tretji vrsti besede »v enem mesecu« zamenjajo
z besedama »treh mesecev«.
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Predsednik Miran Goslar: To je razvidno iz predloženih materialov.
Kdo želi še razpravljati? Besedo ima Zora Tomič, član izvršnega sveta.
Zora Tomič: Predlagatelj osnutka zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom sprejema amandmaje odbora za socialno
politiko in zdravstvo, ki jih je sprejel na današnji seji k 1., 2. in 10. členu, prav
tako pa tudi pripombe zakonodajno-pravne komisije, ki so razvidne iz njenega
poročila z dne 19. marca 1971.
Predsednik Miran Goslar: To zelo olajšuje situacijo.
Tu pa imamo še amandmaje odbora za finance in proračun k 1. in 2. členu.
Kaj je s temi amandmaji? (Umik.) To se pravi, da formalno umikate te amandmaje. Ugotavljam, da smo nesklepčni in pritiskam na gumb, da ugotovimo, če
je še kdo zunaj.
Glasujemo in sicer o vseh amandmajih skupaj, ker so nesporni. To se pravi
o amandmajih odbora za socialno politiko in zdravstvo k 1., 2., 3., 8. in 10.
členu, ki so napisani v poročilih. Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti.
Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je'kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom sprejet.
Sledi 12. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o glasbenih
šolah.
Predlagatelj je odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje. Odbor je predlagal še amandmaje, in sicer k 25., 29. in 30. členu. Odbor
za prosveto in kulturo našega zbora je dal pismeno poročilo in dodatno poročilo. Zakonodajno-pravna komisija pa prav tako. Izvršni svet je tudi ta
predlog zakona dobil v mnenje.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Šinigoj, predstavnik predlagatelja.
Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši poslanci! Obveščam zbor, da
so vsi amandmaji odbora za prosveto in kulturo tega zbora in zakonodajnopravne komisije usklajeni.
Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Glasujemo
o amandmajih in sicer o vseh skupaj, to se pravi o amandmajih predlagatelja
k 25., 29. in 30. členu, o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 12., 15.
in 24. členu in o amandmajih odbora za prosveto in kulturo našega zbora
k 2. odstavku 2. člena in k 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 20., 21., 22., 24., 30. in 32.
členu. Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti.
Glasujemo o predlogu zakona o glasbenih šolah v celoti. Kdor je za, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o glasbenih šolah soglasno sprejet.
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o
vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala odbor za
prosveto in kulturo, ki je dal poročilo in dodatno poročilo, in zakonodajnopravna komisija, ki je dala poročilo. Osnutek zakona so obravnavali tudi
delegati občin. Njihova mnenja, stališča in predloge ste prejeli, prav tako
tudi pripombe, ki jih je dala k osnutku republiška skupnost otroškega varstva.
Predstavnik republiške skupnosti otroškega varstva je bil vabljen na sejo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi. besedo? Besedo ima poslanec Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z osnutkom
zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke želim in nameravam
razpravljati o tem, kaj je storiti z otroki na nerazvitih območjih. Omejil se bom
na strnjeno nerazvito območje, ki je del radgonske, ptujske, lenarške, ljutomerske in ormožke občine. Gre za območje, na katerem na 60fl/o kmetij
gospodarijo gospodinje same, ker so možje ali na stalnem sezonskem ali občasnem delu v tujini. Takoj naj opozorim, da je tudi v ščavniški dolini položaj
vse težji. Gospodinje so bile v tej dolini tako obremenjene kot sedaj le še
v letih prve svetovne vojne. Kako naj hi pri vsem drugem delu skrbele še za
vzgojo svojih otrok, je vprašanje, ki ga v lokalnem merilu ni mogoče rešiti.
Doslej smo že storili, kar smo največ mogli, da bi olajšali delo gospodinjam v
kmečkem gospodarstvu in gospodinjstvu. Otrokom pa ne moremo in še dolgo
ne bomo mogli preskrbeti vsaj. približno takšnega varstva in vzgoje, kot jo
imajo na razvitejših območjih in tam, kjer živijo narodne manjšine. Ne rečem,
da drugod problemov ni. So, saj smo po številu zaposlenih žensk v Sloveniji
prvi na svetu, glede varstva otrok pa znatno zaostajamo za Japonsko in Nemško
demokratično republiko, kjer je približno enak odstotek zaposlenih žena kot
v Sloveniji.
Po številu otrok v družbenem varstvu pa je Jugoslavija v Evropi na predzadnjem mestu, kot so ugotovili dne 17. marca 1971 na seji prosvetno-kulturnega
zbora. Osip v osnovnih šolah si razlagamo na vse mogoče načine. Glavni vzrok
pa je prav gotovo ta, da nimamo sredstev, da bi organizirali bodisi male
šole bodisi otroške vrtce za predšolske otroke. Kjer tega ni, je osip največji.
Brezupen primer za to pa so nekatere šole na območju Haloz. Po ugotovitvah
novinarja Petra Potočnika so osipi v haloških osnovnih šolah takile. V Leskovcu 70,8 %», na šoli v Cirkulanah 63,7 %>. Podlehniku pa 60,8%. Od tistih, ki
so se pred osmimi leti vpisali v omenjene šole, jih je torej osmi razred izdelalo
le 29,236,3 % oziroma 39,2 °/o. Za veliko večino otrok iz teh krajev torej ni
nobene perspektive za nadaljnje izobraževanje v srednjih in višjih šolah. Za
šolo v Žetalah sicer ni naveden podatek o osipu, toda učiteljica je novinarju
Potočniku povedala, da precej otrok ne zna govoriti, ko začne hoditi v šolo.
Neprecenljive koristi zanje bi bilo še tako skromno predšolsko delo z njimi.
Tudi brezplačni učni pripomočki bi šolskim otrokom zelo koristili. Pastirček
Kosi in drugi se učijo pisanja s svinčnikom, ki je komaj daljši od enega
centimetra. Učiteljica zagotavlja novinarju Potočniku, da mali Kosi še kar v
redu računa, da pa grozno piše. S tem hoče najbrž učiteljica reči, da je fant
nadarjen, toda v vsakem pogledu do skrajnosti zanemarjen.
Se bolj tragična je usoda otrok Marije Težak iz Turškega vrha 9 v Halozah.
Ta mati ni samo po priimku težak, temveč tudi po poklicu. Težaki, to so
dninarji, pa postajajo tudi njeni otroci, oziroma bodo to postali, kolikor še niso.
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Mati Marija Težak je pred petimi meseci dala še ne osem let starega otroka
Ladislava za pastirja Šegulovim v Rotnem pri Juršincih, 11-letnega Stanka pa še
prej k Žlahtničevim v Stojncih, dva mlajša pa podobna usoda še čaka, če se
stanje ne bo popravilo. V petek, 10. marca so našli Ladislava v Juršincih
mrtvega v stranišču neobljudene hiše. Otrok je odšel iz hleva pri šegulovih že
27. februarja ob 9. uri. Pred hudim mrazom se je v cunje oblečen fant najbrž
skušal zavarovati tako, da je splezal skozi luknjo straniščne deske v straniščno
votlino, namesto varnega zavetja pred mrazom pa je tudi našel svoj prerani
grob. Ker je šel od doma šele pred nekaj meseci, si naravnost domov najbrž ni
upal. Kako bi mogel — je najbrž sam razmišljal — obremenjevati mater še
s skrbjo zase, ko pa komaj zasluži za preživljanje skrčene družine. Preživlja,
namreč svojega 69-letnega očeta, 72-letnega moža, 4 leta starega sinčka Jožeta
in 3 leta staro hčerkico Ljudmilo. Pravico vrnitve domov bi imel tudi starejši
Stanko. Tako številne družine mati ne bi mogla preživljati, tudi če bi delala
noč in dan. Zaradi velike otrokove obzirnosti do matere se je Ladislavova pot
končala tako tragično.
Lahko torej trdim, da so otroško-varstveni problemi pri nas več kot pereči
in moramo o njih ne le razmišljati, temveč jih tudi učinkovito reševati. K temu
naj bi pripomogel tudi zakon, o katerega osnutku razpravljamo. Slepili bi se,
če bi ne priznali, da so finančni razlogi tisti, ki nam ne dovoljujejo, da bi
boljše rešili to vprašanje. Tudi v tem osnutku še nismo dovolj jasno opredelili
vloge otroškega varstva v sistemu izobraževanja in vzgoje, oziroma varstva in
vzgoje še nismo družbeno ovrednotili v tisti meri, kot so to storili v mnogih
drugih državah, kjer so jih okoliščine celo manj silile v to, kot silijo, nas.
Nuđenje pomanjkljive vzgoje predšolskemu otroku ima lahko za posledico
motnje pri učenju v osnovni šoli, dalje osebnostne in vedenjske motnje,
v skrajnem primeru pa tudi asocialnost otrok. Tudi naše izkušnje potrjujejo,
da otroci, ki so deležni urejenega in strokovno vodenega otroškega varstva,
v marsičem presegajo zrelost tistih šolskih otrok iste starosti, ki niso bili
vključeni v organizirano varstvo. Prvi pa izkazuje tudi boljše učne in vzgojne
uspehe. Tudi tam, kjer pri vzgoji otrok sodelujejo starši, naj bi odigrala svojo
vlogo vzgojna ustanova, v še večji meri pa seveda tam, kjer so starši v boju za
obstoj prepustili otroke same sebi, kot je to v številnih primerih v kmečkih
družinah na že omenjenem nerazvitem območju.
Varstvo otrok je družbena dejavnost. Njen namen je normalen in zdrav
razvoj mladega rodu. Skrb za človeka, ki jo vse bolj poudarjamo tudi pri nas,
se mora izražati že pri otrocih. Torej je tudi družba tista, ki je dolžna oziroma
naj bi bila celo zainteresirana za zagotavljanje čim boljših pogojev za duševni
in telesni razvoj otrok.
Družbeno skrb za otroke nam ne narekujejo samo načela socialističnega
humanizma, temveč tudi vse večje vključevanje žena in mater v družbeno
proizvodnjo. Nagel družbenoekonomski razvoj v naši republiki bo začel stagnirati, če ne bomo rešili vprašanja, kako uspešno urediti otroško varstvo. Za
uspešno reševanje konflikta med gospodarsko in družbeno aktivnostjo staršev,
predvsem žena-mater in njihovo obremenitvijo v družini moramo ustvariti
pogoje za njihovo razbremenitev na enem ali drugem mestu.
Ze v začetku sem omenil, da smo v središču Ščavniške doline ustanovili
nekatere servise, ki kmečke družine razbremenjujejo, ni nam pa uspelo uspešno
rešiti vprašanja varstva otrok. Družbeno varstvo otrok je namreč ena izmed
dejavnosti, kjer se prelivajo in dopolnjujejo interesi družbene skupnosti in
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interesi posameznika oziroma družine. Organizirano varstvo otrok je eden
izmed pozitivnih činitelj ev, ki vpliva na produktivnost dela. Na manj razvitem
podeželju bi morali za reševanje dnevnega varstva otrok organizirati manjše
varstvene ustanove, čeprav načelno zagovarjamo večje.
Vezali bi jih na krajevne skupnosti oziroma na osnovne šole. Po republiški resoluciji iz leta 1961 so neposredno odgovorne za organiziranje in razvijanje varstvenih ustanov prav krajevne skupnosti. Toda če je občina revna,
jim ne more zagotoviti potrebnih finančnih sredstev. Na varstvo dojenčka in
malčka do enega leta starosti pa na nerazvitih območjih sploh še ne moremo
misliti. Pri organiziranju takega varstva nastopajo posebne zahteve, zato bi
morali poskušati z organiziranjem tudi individualnega varstva pri osebah, ki
stanujejo v bližini zaposlenih mater z dojenčki. Ogroženim družinam z dojenčki
pa je treba tudi materialno pomagati. Ze dolgo časa razpravljamo o tem, da bi
morale tudi osnovne šole prevzeti skrb za širšo vzgojno-varstveno dejavnost,
tO je tudi za varstvene oddelke, za podaljšano bivanje šolskih otrok v šoli,
predvsem tistih, ki nimajo doma urejenih družinskih razmer. Na manj razvitih
območjih te zamisli še dolgo ne bomo uspeli uresničiti, čeprav so potrebe tam
največje.
Prav tako bo še dolgo ostalo odprto vprašanje zdravstvenega varstva otrok,
na nerazvitih območjih, saj doslej niso bili zadovoljivo organizirani sistematski
zdravstveni in zobozdravstveni pregledi šolskih in predšolskih otrok. V Pomurju
je teh pregledov v zadnjem času več. Pri malčkih so bile doslej najpogostejše
bolezni dihalnega sistema, bolezni prebavil in bolezni živčnega sistema in čutil.
Pri predšolskih otrocih, pa so pogosto ugotavljali bolezni dihalnih organov,
nalezljive bolezni in bolezni prebavil.
Stanje zobovja predšolskih pa tudi šolskih otrok je skoraj povsod poseben
problem, razen morda v Ljubljani. Pri šolskih otrocih se v Pomurju pogosto
pojavljajo bolezni dihal, obolenja oči, kožne nalezljive bolezni, obolenja prebavil
in razne poškodbe. Le s sistematičnimi pregledi bomo lahko sledili duševnemu
in telesnemu razvoju otrok, ugotavljali njihovo zdravstveno stanje in ukrepali
preventivno in ne šele kurativno.
Na področju financiranja otroškega varstva so med občinami še vedno
velike razlike in bodo ostale vse dotlej, dokler ne bomo našli rešitve za financiranje tako imenovanega B programa, med katerega sodi tudi otroško varstvo.
Ce bi hoteli nameniti več sredstev za otroško varstvo, bi morali ponekod
ukiniti glasbene šole in delavske univerze. Takšnih teženj pa ne moremo podpirati. Dopustno pa je, da se borimo za to, da Slovenija na vsakega zaposlenega
delavca odvaja za skupne potrebe nekaj manj kot dvakrat toliko, kolikor
odvajajo iz treh drugih republik. Ce bi med zaposlenimi v Sloveniji ne bilo več
kot 40 o/o žena, bi tako in tako ne mogli žrtvovati toliko sredstev za potrebe
drugih.
Menim, da nihče ni upravičen, da nam odteguje sredstva, ki jih nujno
potrebujemo za ureditev otroškega varstva. Podpiram v celoti pripombe, ki jih
je k osnutku dala skupnost otroškega varstva naše republike.
Predsednik Miran Goslar: Želi besedo še kdo? (Nihče.) Predlagam,
da sprejmemo naslednji sklep:
1. osnutek zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke
se sprejme;
2. predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije;
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3. pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona ter predloži skupščini obrazložen predlog
zakona;
4. izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. 6. 1971.
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 osnutek zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke sprejet.
Sledi 14. točka dnevnega reda, predlog zakona o strokovnih
naslovih.
Gre za usklajevanje besedila s prosvetno-kulturnim zborom. Predsednik
prosvetno-kulturnega zbora me je obvestil, da je prosvetno-kulturni zbor
sprejel predlog zakona o strokovnih naslovih v drugačnem besedilu kot republiški zbor. Pismo predsednika prosvetno-kulturnega zbora ste prejeli. Iz
pisma izhaja, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel k predlogu zakona amandma
in sicer k 6. točki 2. člena, po katerem se strokovni naslov »diplomirani ekonomist tehniške smeri« spremeni v »diplomirani ekonomist«.
313. člen poslovnika skupščine določa, da kolikor zbora, ki sta pristojna za
sprejem zakona, sprejmeta zakona v različnem besedilu, nadaljujeta obravnavo
zakonskega predloga in znova glasujeta o spornih vprašanjih. Zato dajem
besedilo spornega člena v obravnavo. Besedo ima Ela Ulrih, predsednik odbora
za prosveto in kulturo.
Ela Ulrih-Atena: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je ponovno obravnaval 6. točko
2. člena zakona o strokovnih naslovih, ki je bila na seji prosvetno-kulturnega
zbora Skupščine SR Slovenije dne 17. marca sprejeta v drugačnem besedilu
kakor na seji republiškega zbora 10. februarja.
Razlika je, kakor je omenil že tovariš predsednik, v tem, da je odbor kot
predlagatelj zakona predlagal za diplomante visoke ekonomsko-komercialne
šole v Mariboru naslov »diplomirani ekonomist tehnične smeri«, prosvetnokulturni zbor pa je ta naslov spremenil v »diplomirani ekonomist«, to je
enoten naziv za vse diplomante te šole. Odbor za prosveto in kulturo, ki je, kot
sem že rekla, predlagatelj zakona, je vprašanje ponovno proučil in predlaga
republiškemu zboru, da vztraja pri svojem besedilu, ki ga je sprejel na seji dne
10. februarja.
Utemeljitev: Studij na tehnično-ekonomskem oddelku visoke ekonomskokomercialne šole v Mariboru je specifična oblika študija, ki se mora po mnenju
odbora, ustrezno, torej skladno s študijskim programom, izraziti tudi v naslovu.
To je oblika študija, ki ima elemente interdisciplinarnega študija v tem smislu,
da na drugi stopnji študija na tej šoli študirajo diplomanti višje tehniške šole,
ki že imajo naslov inženir, torej tehniški naslov, na visoki ekonomski-komercialni šoli pa nadaljujejo drugo stopnjo integriranega ekonomskega študija.
Torej ne gre le za običajno kontinuirano študijsko usmeritev, kot so druge
usmeritve ekonomsko-komercialne šole kot poslovna smer, zunanja trgovina,
podjetniška smer, turistična itd. v sicer enotnih štiriletnih študijskih programih,
pač pa za določeno sintezo tehniškega poklica, ki ga diplomant dobi na drugem
visokošolskem zavodu, in ekonomskega znanja na ravni druge stopnje visoke
ekonomsko-komercialne šole.
14
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Razlog, ki govori v prid odstopanja od enotnega naslova »diplomirani
ekonomist«, ki ga podeljuje ekonomska fakulteta in visoka ekonomsko-komercialna šola vsem ostalim diplomantom, je torej v povsem različnem programu in
profilu diplomanta, pa seveda tudi v določeni posebni usmeritvi visoke ekonomsko-komercialne šole, s katero je le-ta obrazložila svoj razvoj v visoko šolo
in ustanovitev tega oddelka. Tak razvoj in usmeritev je bil sankcioniran z
zakonom o ustanovitvi te šole.
Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora je utemeljil
svoj predlog prosvetno-kulturnemu zboru s tem, da je naslov prepodroben, da
zato ne ustreza načelnim izhodiščem predlagatelja zakona in da ga je moč
dopolniti s statutom visokošolskega zavoda. Ne glede na to, da v tem primeru,
kot sem že pojasnila, ne gre za običajno študijsko usmeritev, za ožjo specialnost,
ampak za obliko, za elemente interdisciplinarnega študija, predlog odbora za
vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora v praksi ni izvedljiv, ker
nima osnove v samem zakonu. Ce naj bi opredelitev specialnosti v naslovu prepustili statutu zavoda, bi morali to v zakonu izrecno navesti, na primer
»diplomirani ekonomist« z navedbo usmeritve, kakor smo to storili na primer
pri 8. in 10. točki 2. člena citiranega zakona, to je pri akademiji za glasbo pri
pedagoški akademiji, seveda tudi tu le za prvo stopnjo študija na visoki ravni,
ne pa tudi za diplomante drugostopenjskega študija, za katere zakon takih
pooblastil s statutom izobraževalnih zavodov ne daje, ampak skupaj z zveznim
zakonom v celoti ureja to materijo.
Tovariši poslanci! Odbor si je prizadeval najti ustreznejši naslov, vendar
boljšega, bolj ustreznega naslova, ki bi bil krajši in enostavnejši, hkrati pa bi
izražal splošnost in posebnost, predlagatelj ni mogel najti, posvetovali pa smo se
s širšim krogom odgovornih ljudi in tudi s predstavniki šole.
Zato predlagamo zboru, da vztraja pri svoji prvotni odločitvi.
.; Lahko sporočim tudi stališče izvršnega sveta, to je, da se strinja s predlogom in stališčem odbora za prosveto in kulturo torej predlagatelja.
Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, bomo glasovah o amandmaju. Glasujemo torej o amandmaju prosvetnokulturnega zbora, da se strokovni naslov, kot smo ga mi sprejeli, »diplomirani
ekonomist tehniške smeri« spremeni v »diplomirani ekonomist«. Kdor je za ta
amandma, naj dvigne roko. (4 poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Večina
poslancev.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da amandma prosvetno-kulturnega zbora ni sprejet. To se
pravi, besedilo je ostalo neusklajeno in bomo morali izvoliti komisijo, ki bo
s prosvetno-kulturnim zborom usklajevala to vprašanje. Potem ni treba imenovati komisije.
Ela Ulrih: Prosvetno-kulturni zbor še ni ponovno razpravljal o njegovem amandmaju, zato še ni gotovo, ali bo potrebno imenovati komisijo.
Predsednik Miran Goslar: Ali me pooblastite, da kot predsednik
zbora po posvetovanju s tovarišico Ulrihovo imenujem komisijo treh članov, da
za vsak primer ne bi bilo treba čakati na samo sejo zbora. (Da.)
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, predlog odloka o odstopu
pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma »Bitka na Neretvi« podjetju Vibafilm v Ljubljani.
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Predlagatelj je izvršni svet. S predlogom odloka ste prejeli tudi osnutek
pogodbe o odstopu pravic in pojasnilo odbora za znanost, kulturo in prosveto
izvršnega sveta k predlogu odloka. Predlog odloka so obravnavali odbor za
finance in proračun, odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna
komisija. Imamo pismena poročila.
Pričenjam razpravo. Morda bi bilo potrebno določeno pojasnilo v zvezi
s pripombo odbora za finance in proračun, kako bo z drugim odstavkom 2. člena
predloga odloka in z 2. in 3. členom osnutka pogodbe, glede na to, da bo sklad
SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov najbrž prenesen v sklad kulturne skupnosti Slovenije.
Besedo ima tovariš Slavko Bohanec.
Slavko Bohanec: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Samo na
kratko bi pojasnil, da je kulturna skupnost pravni naslednik tega sklada in zato
to, kar se s tem odlokom prenaša v sklad, po ukinitvi tega sklada pripada
pristojni kulturni skupnosti.

'

Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne,
glasujemo o predlogu odloka, kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o odstopu pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma »Bitka na Neretvi« podjetju Viba film sprejet.
Sledi 16. točka dnevnega reda, predlog odloka o spremembah
odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih
voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije.
Predlagatelj je administrativna komisija skupščine. Zakonodajno-pravna
komisija je dala pismeno poročilo, ki ste ga prejeli na klop. Pričenjam razpravo.
Želi kdo besedo? Besedo ima Ivan Renko, predsednik komisije.
Ivan Renko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po
ustavi je delo poslanca častno in se ne nagrajuje. Seveda pa imajo poslanci
pravico do kritja stroškov, ki jih imajo z opravljanjem svoje poslanske funkcije.
Kritje dela teh stroškov je urejeno z odlokom, katerega sprememba je predmet
današnje razprave, drugega dela pa s posebnimi sklepi administrativne komisije,
sprejetimi na podlagi tega odloka.
Ker so v zadnjem času, tako kot je razvidno iz naše obrazložitve, nastale
spremembe v teh stroških in ker smo imeli tudi nekaj intervencij posameznih
poslancev v tem smislu, je komisija na svoji seji obravnavala to vprašanje in
bila prvotno mnenja, da bi predlagala zboru zvišanje poslanskega pavšala. Ker
pa je ugotovila, da komisija v okviru odloka samostojno ureja dnevnice,
nadomestila za izgubljen zaslužek in druge materialne stroške, in da je poslanski
pavšal edina stvar, o kateri razpravlja konkretno zbor, je bila mnenja, da bi to
s spremembo odloka poenostavili in dali komisiji v okviru ostalih pravic tudi
pravico urejanja poslanskega pavšala, se pravi spremljanje stroškov, ki jih
poslanci imajo z upravljanjem svoje poslanske funkcije. Pri tem bi še dodal,
da smo slovenski poslanci, tudi kar zadeva pavšala, v primerjavi z drugimi,
izredno skromni in da imamo tudi na drugih področjih zelo nizke stroške
delovanja skupščine. Menim, da bi prav glede na gibanja v zadnjem času bilo
primerno, da uskladimo tudi pavšal s porastom stroškov in da bi to urejali na
14*
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način, ki ga predlagamo, to se pravi, da damo pooblastilo administrativni
komisiji.
Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je dnevni tisk objavil
dnevni red današnje 25. seje republiškega zbora, v katerega je vključena tudi
točka: predlog odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in
funkcionarjem, ki jih voli aH imenuje Skupščina SR Slovenije, so začeli
ponekod, ker pač ne vedo, za kaj gre, govoriti o ponovnem povečanju plac:
poslancev naše skupščine. Če bo javnost pravilno obveščena o tem odloku, ne bo
potrebno ljudem pojasnjevati, da ne gre za nobeno povišanje poslanskih plač,
temveč le za ureditev problema mesečnega pavšala, ki znaša sedaj 350 dinarjev.
Višino tega pavšala bi naj od danes naprej določala administrativna komisija, ki
že določa višino dnevnice in osebnih dohodkov profesionalnih poslancev. Gre
torej le za pavšal, s katerim poslanec krije stroške, ki jih ima pri opravljanju
svoje poslanske dolžnosti med volivci. Za tiste poslance, ki živijo zunaj svoje
poslanske enote, ti stroški niso ravno majhni, čeprav imajo brezplačno vožnjo.
Hotelske in gostinske usluge so se namreč v zadnjih dveh letih povsod tako
povečale, da poslanec, ki je mesečno po več dni v svoji volilni enoti, porabi
precej več, kot znaša pavšal. Ce pa k temu prištejemo še obveznosti iz samoprispevkov za ceste, šole, vodovode in podobno, ki se jim poslanec ne more
izogniti, potem je deficit še večji. Organizacijam, kot so gasilska društva, Rdeči
križ in podobno, tudi ni mogoče odreči pomoči, posebno na nerazvitem podeželju,
kjer je socialna diferenciacija mnoge zelo hudo prizadela, o čemer sem že
govoril, ko smo obravnavali otroško varstvo.
Poleg že omenjenih pa je seveda še veliko drugih vprašanj, ki zaposlujejo
poslanca na nerazvitih območjih. Večja poslančeva prisotnost in angažiranje na
terenu pa je zanj seveda dodatno finančno breme. S tem ne zagovarjam tega,
naj bi se pavšal zvišal, temveč hočem le zanikati govorice in mišljenje o ne
vem kakšnih dohodkih, ki jih prinaša izvolitev za poslanca. Nekateri profesionalni poslanci sedanjega sklica so se že odrekli profesionalstvu, iz česar vsaj
delno lahko sklepamo, da stimulacija v obliki osebnega dohodka ni zadovoljiva.
Neprofesionalni poslanci, ki žive v Ljubljani, voljeni pa so na podeželju,
dobijo dnevnice le takrat, kadar jih angažira skupščina z uradno akcijo izven
Ljubljane. To pa je poprečno le enkrat letno. Zvezni poslanci imajo to prednost
pred republiškimi poslanci iz Slovenije, da lahko kolikor posedujejo osebne
avtomobile, zaračunavajo tudi kilometrino, čeprav v omejenem in skromnem
znesku. To jim omogoča, da se v nujnih primerih, ko je prepozno za rezervacijo
sedeža v avtobusu, odpeljejo s svojim avtomobilom, medtem ko si republiški
poslanec v tem primeru plača vožnjo iz pavšala, namreč avto-vožnjo če ima
lastno vozilo, ali pa mora v avtobusu stati, če sprevodnik to dovoli, ker so
avtobusi ob sobotah in nedeljah, ko je na podeželju največ sestankov, nabito
polni. Stati 4 ure v avtobusu, potem pa še iti uro ali pa še več peš na sestanek
v od prometa oddaljen kraj, ni ravno prijetno, posebno če ti pri tem še kdo
natolcuje, da delaš to iz demagogije. Take demagogije se sicer ne sramujmo.
Cim več je bo, tem bolje bo za našo družbo.
Toliko sem moral povedati, da spoznate, da se je začela diferenciacija,
čeprav malenkostna, uveljavljati tudi že med zveznimi in republiškimi poslanci.
Ker zakonodajno-pravna komisija sodi, da je v skladu z zakonom in poslov-
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nikom, da odloča o pavšalu, dnevnicah in osebnih dohodkih administrativna
komisija sama, bom glasoval za sprejem odloka.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Renko, najbrž se strinjaš z
amandmajem zakonodajno-pravne komisije. (Da.) Glasujemo najprej o amandmaju zakonodajno-pravne komisije. Imate ga v poročilu komisije in se nanaša
na II. točko predloženega odloka, na veljavnost spremembe. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma je sprejet.
Glasujemo o predlogu odloka o spremembah odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ah imenuje
Skupščina SR Slovenije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Sledi 17. točka dnevnega reda, predlog odloka o določitvi števila
sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih v Sloveniji.
Predlagatelj je komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije. Pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo o tem odloku? (Nihče.) Glasujemo. Kdor je za, naj
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri višjem
gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih v
Sloveniji soglasno sprejet.
Predlagam, da preskočimo poslanska vprašanja, da jih obravnavamo na
koncu in da odpravimo še 19. točko dnevnega reda, to je volitve in
imenovanja.
Najprej imamo predlog odloka o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča
v Novi Gorici.
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Želi kdo besedo? (Nihče.)
Ce ne, glasujemo o tem odloku. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet in je za predsednika okrožnega sodišča
v Novi Gorici izvoljen dr. Karel Tassotti.
Sledi predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije, ki jih
imenuje Skupščina SR Slovenije v ustanovno skupščino kulturne skupnosti
Slovenije.
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Sestav teh predstavnikov
ste dobili danes na klop. To je predlog odloka z dne 29. 4. 1971, ne pa tisti, ki
vam je bil predložen v prvotnem tekstu. Pozitivno mnenje k predlogu odloka
je dal prosvetno-kulturni zbor. Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Lahko glasujemo? (Da.) Dajem odlok 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 odlok soglasno sprejet in so v ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije imenovani: Mitja Gorjup, dr. Boris Kuhar, dr. Boris
Majer, Drago Seliger, Ivo Tavčar, Marjan Tavčar, Boris Ziherl, Ela Ulrih in
Ciril Zlobec. S tem je ta točka izčrpana.
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Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja.
Na poslanski vprašanji Toneta Remca z dne 7. aprila bo odgovoril dr. Ernest
Petrič, član izvršnega sveta.
Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanec tega doma, tovariš Tone Remc je postavil izvršnemu svetu naslednje
vprašanje: »Ustaške in druge sovražne emigrantske organizacije v inozemstvu
se pripravljajo na manefestacije, s katerimi želijo proslaviti 10. april. Možno
je pričakovati, da bodo neofašistične in druge reakcionarne politične skupine
v Italiji in Avstriji izkoristile to za nasilna in sovražna dejanja proti državljanom slovenske narodnosti, njihovim organizacijam in ustanovam in proti
razvoju dobrososedskih odnosov.
Vprašujem, ali je izvršni svet v stikih z deželno vlado Furlanije-Julijske
krajine in deželnim glavarstvom Koroške, da bi morebitne izgrede pravočasno
preprečili.«
Odgovor: Pristojni organi Socialistične republike Slovenije in Socialistične
federativne republike Jugoslavije so bili in so v stalnih stikih z vlado in organi
tujih držav v zvezi s preprečevanjem izpadov sovražnih emigrantov in njihovih
organizacij v inozemstvu.
Odgovor na drugo poslansko vprašanje tovariša Toneta Remca.
Vprašanje se glasi: »Slovenska javnost je z izrednim zanimanjem spremljala obisk predsednika republike v Italiji in pričakuje, da bodo rezultati tega
obiska prispevali k reševanju še odprtih vprašanj v odnosih med Italijo in
Avstrijo. V tem procesu ima Socialistična republika Slovenija izredno odgovorno in aktivno vlogo. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavljam
vprašanje:
— Kako ocenjuje današnji položaj beneških Slovencev in katere ukrepe bi
morali po njegovem mnenju predstavniški, politični, gospodarski, kulturni,
znanstveni in drugi subjekti slovenske družbe sprejeti, da se tudi v Beneški
Sloveniji spodbudi proces uveljavljanja legitimnih pravic italijanskih državljanov slovenske narodnosti?
— Katera ekonomska, politična in kulturna vprašanja iz položaja beneških
Slovencev so prioritetnega pomena?«
Odgovor: Beneški Slovenci so bili priključeni k Italiji na osnovi plebiscita
leta 1866. Kljub temu, da so bili tudi z državno mejo ločeni od jedra slovenskega naroda, so vse do danes ohranili svoj jezik, šege in običaje. Italija
obstoja beneških Slovencev kot narodnostne skupine ni priznavala niti v preteklosti niti danes. Beneški Slovenci nimajo možnosti pouka v materinem jeziku
niti drugih narodnostnih pravic. Vse do konca druge svetovne vojne niso imeli
svojih kulturnonprosvetnih organizacij. Med drugo svetovno vojno so se beneški
Slovenci aktivno udeleževali borbe proti fašizmu in so sodelovali v formiranju
briško-beneškega odreda v sklopu IX. korpusa. Ta neposredni stik z jedrom
slovenskega naroda je vplival na oživitev nacionalne zavesti. Kmalu so ustanovili kulturno-prosvetno društvo »Ivan Trinko« in leta 1950 pričeli izdajati tudi
svoj štirinajstdnevni časopis »Matajur«.
Gospodarsko je Beneška Slovenija zaostala pokrajina malih hribovskih
kmetij z močnim izseljevanjem. Kolonija slovenskih izseljencev iz Benečije,
ki delajo v Švici, izdaja svoj bilten »Emigrant«, v katerem se zavzemajo za
reševanje svojih izseljenskih, predvsem pa domačih beneških problemov. Med
prizadevanji beneških Slovencev za uveljavitev narodnostnih pravic je znana
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spomenica predsedniku republike Italije gospodu Saragatu ob 100-letnici plebiscita, v kateri beneški Slovenci zahtevajo enak tretma, kot ga imajo ostali
Slovenci v Italiji, predvsem pa pouk v materinem jeziku. Leta 1969 je dr. Barzanti, predsednik deželne vlade dežele Furlanije-Julijske krajine sprejel delegacijo beneških Slovencev, ki mu je predložila dokument z zahtevami, med
katerimi je pouk v materinem jeziku na prvem mestu, pa tudi podpore slovenskim društvom in tisku ter nameščanje uradnikov, ki obvladajo slovenski jezik.
Upamo, da je obisk delegacije beneških Slovencev pri predsedniku deželne
vlade Furlanije-Julijske krajine prvi korak k postopnemu urejanju problemov
in upravičenih zahtev beneških Slovencev. Slovenske in jugoslovanske oblasti
podpirajo konkretne zahteve beneških Slovencev. Zavzemajo se za enak tretma
Slovencev v vseh treh pokrajinah dežele Furlanije-Julijske krajine. Smatramo
za neustrezen položaj, da je slovensko prebivalstvo v republiki Italiji glede na
obseg pravic razdeljeno na tri kategorije, od katerih so beneški Slovenci
skorajda brez narodnostnih pravic.
Po mnenju izvršnega sveta je potrebno prvenstveno podpirati vsa tista
prizadevanja in dejavnosti beneških Slovencev, prek katerih žele ohranjevati
svoj jezik, kulturo in druge narodnostne posebnosti.
Predsednik Miran Goslar: Sledi odgovor na poslansko vprašanje
Toneta Remca z dne 29. 4 in podobno poslansko vprašanje dr. Vojana Rusa z
dne 26. 4. Odgovoril bo Lojze Blenkuž, direktor cestnega sklada SR Slovenije.
Lojze Blenkuž: Tovariš predsednik. Najprej bi odgovoril na poslansko vprašanje dr. Vojana Rusa.
Vprašanja ne bi bral, ker je bilo razmnoženo. Vprašanje zadeva okoli
760 m dolgo cesto v Ljubljani od mostu čez Ljubljanico, čez Zoisovo in Aškerčevo cesto do Trga mladinskih brigad s priključkom na Tržaško cesto. Večkrat
omenjeni, odsek med Trgom mladinskih delovnih brigad, Titovo in Gorjupovo
cesto je dolg 400 metrov.
Vprašanje uvodoma navaja največjo zgostitev šolskih zavodov in hrup na
eni največjih prometnih žil v Jugoslaviji in Sloveniji. Nesporno je Aškerčeva
cesta del važnega magistralnega cestnega omrežja v Jugoslaviji, z razumljivim
porastom prometa, na primer v zadnjih 15 letih okrog 10-krat. Spričo teh
okolnosti nastajajo morda še večji tresljaji in se povečuje hrup zaradi pogostega zaustavljanja prometa na križišču in zaradi manj ravnega vozišča na
nekaterih mestih. Takoj pa moramo ugotoviti, da niso prizadeti samo študentje
in srednješolci ob Aškerčevi cesti, ampak so prizadeti tudi delavci v raznih
institucijah ob Titovi, Prešernovi, Celovški in drugih cestah, ne da bi še
posebej naglašal hrup, ki ga morajo ponoči prenašati stanovalci teh najbolj
prometnih cest v Ljubljani.
To je davek, ki ga vse razvite dežele že dalj časa plačujejo na račun hitrejšega razvoja. Seveda se pri tem postavlja vprašanje boljše ah slabše urbanistične
in prometne oziroma urbanistično prometne ureditve.
Ne bomo zmanjševali problema, pa vendarle poglejmo dinamiko zgostitve
šolskih zavodov. Pred letom 1945 so bili zgrajeni oddelek za kemijo, prvi trakt
fakultete za strojništvo, tehniška srednja šola ter šola na Grabnu — sedaj
oddelek za arhitekturo — dočim je bila bivša tehniška šola nadomeščena z
znatnimi investicijami z novimi objekti. Po letu 1945 pa so zrasli oddelek za
montanistiko — leta 1950, oddelek za tekstilno tehnologijo — leta 1960, novi
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trakt fakultete za strojništvo, ki je še v dovršitvi in filozofska fakulteta — leta
1962.
Bivši organ za ceste se je času lociranja objekta filozofske fakultete upiral
izbiri sedanje lokacije z utemeljitvijo, da je lociranje takih šolskih zavodov
ob tako frekventni prometnici kot je Aškerčeva cesta, zaradi vse večjega hrupa
neprimerno. Kljub temu pa je bila edina posledica tega upiranja neskromna
odmaknitev projektiranja vogala tik ob križišču cest. Možnosti za provizorične
rešitve, ki bi takoj stopile v veljavo in olajšale položaj, spričo dokaj zapletenega prometnega in gradbenega problema in zaradi omejenih finančnih
sredstev, ni.
Kolikor bi bila zagotovljena zadostna sredstva, bi bilo možno preizkusiti
na primer popravilo cestnega odseka s poglobitvijo nosilnega sloja, z izbiro
ustrezne utrditve, ki bi preprečevala hrup, z ukinitvijo ali z raztegnitvijo
presledkov pri zaustavljanju vozil v križišču in s tem, da se občutljivejši prostori
šolskih zavodov odmaknejo od ceste. Nadalje so na teh objektih možni določeni
tehnično gradbeni posegi, kot je to uvedba dvojne zasteklitve, izolacijske
delatacije in drugo. Menimo pa, da promet na tej cesti tudi po dograditvi
obvozne ceste ne bo nikoli v celoti odpravljen, temveč kvečjemu le zmanjšan,
zlasti glede hrupnejših vrst vozil, to je tovornjakov. Spričo naglega porasta
motorizacije je prej pričakovati povečanje prometa tako osebnih vozil kot
tudi težkega prometa, ki začenja in končuje v mestu. S posegi, navedenimi v
prejšnjem odstavku, bi torej lahko le delno vplivali na zmanjšanje tresljajev in
hrupa, v ničemer pa ne bi prispevali k odpravi hrupa in onesnaženju zraka.
V izdelavi je študija cestno prometnih rešitev na območju Ljubljane. Na
osnovi te študije bosta oba naročnika, tako cestni sklad kakor tudi skupščina
mesta Ljubljana osnovala bodoče rešitve za cestni promet. Radikalnejše reševanje ljubljanskega prometnega vozlišča z izgradnjo obvoznic, mestnih hitrih
cest itd. bo terjalo izredno visoka finančna sredstva. Po današnjih ocenah bi
samo za izgradnjo obvoznic, to je za povezavo tras hitrih cest med Črnučami ih
Dolgim mostom in med Cikavo in Dolgim mostom, potrebovali okoli 700
milijonov novih dinarjev. Nobenega dvoma ni, da bosta morala pri tem mesto
Ljubljana in republika najtesneje sodelovati. Konkretne dogovore glede postopne delitve stroškov in drugega bo mogoče skleniti šele po izdelavi in sprejemu študije cestno prometnih rešitev na območju Ljubljane.
Iz doslej izdelanega osnutka srednjeročnega plana je jasno, da v mejah
razpoložljivih sredstev cestni sklad SR Slovenije iz sedanjih virov ni sposoben
do leta 1975 podvzeti nobenih resnejših posegov. Le z dodatnimi sredstvi, z
zvišanjem cen goriva in motornih taks, kar seveda posega v problem stabilizacije, s prerazdelitvijo prometnega davka in z ljudskim posojilom bo možno
predčasno pristopiti k reševanju teh problemov. Menimo, da je potrebno brez
dramatiziranja izvesti določene ukrepe in omejitve ter odločneje začrtati bodoče
ureditve in njih realizacijo. Ker gre pri tem, kot že rečeno, za finančna sredstva
velikih dimenzij, sam problem pa predstavlja le del celotnega slovenskega
cestnega problema, ki pa je za Ljubljano kot prometno vozlišče tudi interesanten, se bo morala v prihodnje tudi Ljubljana v večji meri angažirati
s sredstvi delovnih organizacij, občanov in z drugimi sredstvi.
Tovariš Tone Remc, poslanec tega zbora, je naslovil štiri vprašanja v zvezi
z Aškerčevo cesto.
Delni odgovor na prvo vprašanje je že dan z odgovorom tovarišu dr. Rusu.
Drugi del odgovora, ki zadeva predvsem hrup, bi bil pa tale :
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Kar zadeva onesnaženje zraka z izpušnimi plini motornih vozil, menimo, da
moramo vzeti to dejstvo kot spremljajoč pojav razvitega prometa, čeprav je
znano, da • se vsi proizvajalci motornih vozil trudijo, da bi povečali izkoristek
goriv in zmanjšali količino škodljivih izpušnih plinov. V razvitejših državah
so že izdani predpisi, ki naj preprečijo prehudo onesnaženje zraka. Pri nas
takšnih predpisov še ni, vendar pa rešitev za zmanjšanje onesnaženja zraka
ni samo v izdajanju predpisov, temveč in predvsem v ustrezni tehnični opremljenosti motornih vozil.
Cesti sklad SR Slovenije je izdelal predlog srednjeročnega programa vzdrževanja in rekonstrukcije cest I., II. in III. reda za obdobje 1971—1975. Ta
srednjeročni program je sprejel upravni odbor sklada jeseni 1970. leta, vendar
je bil na osnovi širokega posvetovanja po bazenih in razpravah v izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije in v odborih Skupščine SR Slovenije ocenjen kot
nesprejemljiv spričo okolnosti, da je temeljil na obstoječih virih financiranja,
ki ne zagotavljajo niti najminimalnejših posegov na cestnem omrežju Slovenije.
Ob tej razpravi je bilo sklenjeno, da je potrebno, ko bodo znani novi viri
financiranja in ko se bo tudi dokončno odločilo o obsegu republiškega cestnega
omrežja, izdelati nov srednjeročni program prekategorizacij cest. V sedanji
fazi je izdelan predlog za prekategorizacijo cest, ki bo skupno z osnutkom
republiškega zakona o javnih cestah predložen Skupščini SR Slovenije v razpravo. Prav tako je v izdelavi tudi študija o dodatnih virih za financiranje
potreb cestnega omrežja. Pričakujemo, da bomo lahko do jeseni predložili
Skupščini SR Slovenije 15-letni program razvoja cest in hkrati tudi na novih
osnovah izdelan srednjeročni program vzdrževanja in rekonstrukcij cest za
obdobje 1971—1975.
Ugotovitev, ki jo postavlja tovariš poslanec v tretjem vprašanju, je točna.
Izvršitev sedanjega štiriletnega programa je pokazala, da sedaj veljavni viri
financiranja za ceste ne zagotavljajo možnosti, da bi obdržali cestno omrežje
na sedanjem nivoju. Nesporno je ugotovljena potreba po povečanju virov
financiranja za ceste. Republiški sekretariat za gospodarstvo v sodelovanju
s cestnim skladom že pripravlja informacijo o potrebnih ukrepih za zagotovitev
zadostnih sredstev za financiranje cest.
Zaradi sedanjega stanja cestnega omrežja v Sloveniji in glede na nezadržano močan porast motornega prometa v Sloveniji je potrebno pospešeno
pristopiti k gradnji novih in rekonstrukciji obstoječih cest. Cestni sklad
Slovenije je prek inštituta za raziskavo javnega mnenja izvedel posebno
anketo, v kateri je bilo obravnavano tudi vprašanje vpisa ljudskega posojila
kot elementa, ki bi omogočal hitrejšo adaptacijo cestnega omrežja na raven,
kot jo zahteva sodoben promet. Iz ankete je bila zelo jasno razvidna pripravljenost pretežnega števila anketirancev, da tudi v obliki ljudskega posojila
prispevajo sredstva za potrebe cest, vendar pretežno le za obstoječe cestno
omrežje. Na osnovi navedenega in na osnovi študij, ki jih cestni sklad še
pripravlja, lahko pričakujemo, da bo potrebno razpisati ljudsko posojilo in
z njim zbirati sredstva, predvsem za potrebe obstoječega cestnega omrežja in
to po možnosti že v tem srednjeročnem obdobju. Cestni sklad pripravlja o tem
potrebne materiale, ki jih bo skupaj s predlogi posredoval izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije in Skupščini SR Slovenije v odločanje.
Predsednik Miran Goslar: Tone Remc želi besedo.
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Tone Remc: Spoštovani tovariši poslanci. Iskrena hvala za zelo izčrpen
odgovor. Naj izkoristim to priložnost, da v zvezi z odgovorom na poslansko
vprašanje o beneških Slovencih dam pobudo klubu slovenskih poslancev, da
pred pričakovano razpravo o stanju odnosov s sosednjimi državami in o položaju naše narodnosti v njih organizira obisk skupine poslancev te skupščine
na teh narodnostnih območjih.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Vojan Rus.
Dr. Vojan Rus: Želim postaviti dopolnilno vprašanje. Prvi del dopolnilnega vprašanja bi bil naslednji: »Ali se je pri odgovoru v zvezi s hrupom,
ko se je primerjal položaj šol in drugih delavcev, upoštevala specifičnost šolskega dela, namreč v tem smislu — o čemer lahko pričam kot prisoten in
navajen na marsikaj — da na razdaljo recimo 7 do 8 metrov ni več mogoče
slišati profesorja oziroma učenca, medtem ko lahko v takih pogojih čitam
knjige in pišem celo študije, pa seveda ne morem predavati. Glas je namreč
tu tista oblika komunikacije, ki je v tej situaciji nujna. To je prvi del podvprašanja.
Drugi del podvprašanja pa je naslednji: V prvem delu svojega vprašanja
sem govoril o provizoričnih rešitvah, pri tem pa nisem mislil samo na spreminjanje cestišča, oblaganje sten in podobno, ampak tudi na že zelo znane
predloge, da bi se del prometa, zlasti tovornega preusmeril v določenih urah
po drugih cestah, za kar ne bi bila potrebna tolikšna finančna sredstva, kot
recimo na Opekarsko cesto in druge, s popravkom dolenjskega mosta in
podobno, kar predlagajo tudi znani strokovnjaki. Glede tega so bila objavljena
mišljenja strokovnjakov, kot Staniča v »Delu«. Upal sem, da bom dobil tudi
na ta aspekt odgovor.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Blenkuž, ali boš takoj odgovoril?
(Da.)
Lojze Blenkuž: V odgovoru na prvo vprašanje tovariša dr. Rusa
nisem imel namena primerjati stanja med šolskimi zavodi in institucijami glede
primernosti delovnih pogojev, ampak sem hotel samo opozoriti, da nastopajo
slične in podobne težave glede delovnih pogojev, tudi še na drugih cestnih
potezih v Ljubljani. Ne gre torej samo za problem Aškerčeve ceste, ampak za
širše in večje probleme, gre za probleme, ki imajo večje dimenzije. Še enkrat
poudarjam, da se nisem nameraval spuščati v primerjavo, ker bi morali v tem
primeru opraviti podrobnejše meritve fondov na posameznih mestih. Kar pa
zadeva provizorične rešitve, nisem omenjal preusmeritve transporta na staro
cestno omrežje, ker sem omenil, da je bilo v informaciji, ki jo je dr. Rus dal
študentom, že navedeno, da preusmeritev ne pride v poštev, kajti preusmeritev
bi bila potrebna predvsem za težka tovorna vozila, cestišča, ki bi bila za to na
razpolago, pa ne bi bila primerna in bi bile potrebne obsežne rekonstrukcije.
Ponovno poudarjam, da izhajam iz materialov, ki so še nedokončani, ker
je študija, katere naročnik sta cestni sklad in skupščina mesta Ljubljane, tik
pred izdelavo. Mesec julij je določen kot končni rok in do takrat bo treba
strokovno in družbeno-politično razčistiti te probleme in določiti dokončno
rešitev z vsemi etapami, upoštevajoč seveda razpoložljiva finančna sredstva.
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Predsednik Miran Goslar: Sledi odgovor na poslansko vprašanje
Franca Svetelja z dne 23. 3. Odgovoril bo Boštjan Barborič, sekretar sekretariata izvršnega sveta za informacije.
Boštjan Barborič: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej bi rad
ugotovil, da gre pri objavljenem prispevku pod naslovom »Armijo naša« za
improvizirano časnikarsko anketo med ljubljanskimi študenti, v kateri je sodelovalo 11 oseb. 2e samo število pove, da ankete ne moremo jemati za
reprezentativen prerez mnenja ljubljanskih študentov in bi lahko redakciji
zamerili, ker v komentarju ni ustrezno opozorilo na to dejstvo.
Ne bi se spuščal v razčlenjevanje posameznih mnenj in sodb, ker anketiranci niso govorili na podlagi lastnih izkušenj. Želel bi le poudariti, da nam ni
in ne sme biti vseeno, kaj o naši armadi sodi še tako majhno število naše
mladine oziroma bodočih intelektualcev. To je zadosten razlog za prizadevnejše
politično delovanje vseh družbenih dejavnikov in še zlasti družbeno-političnih
organizacij, ki naj prispeva k odpravi zmotnih ali enostranskih mnenj in s tem
h krepitvi naše obrambne sposobnosti. Hkrati sodim, da je potrebno poudariti,
da se dolžnost naših javnih občil ne sestoji zgolj v tem, da opozarjajo na
probleme in zmotna mnenja, v isti meri so dolžna prispevati tudi k oblikovanju
objektivnega spoznanja o dejanskem stanju, še zlasti ko gre za tako vitalno
vprašanje, kot je obrambna sposobnost naroda. V tem smislu je bila dolžnost
»Tribune«, da seznanja študentsko mladino s prizadevanji jugoslovanske ljudske armade in drugih družbenih dejavnikov, ki imajo za cilj reformo naših
oboroženih sil v duhu koncepta splošnega ljudskega odpora in ustavnih sprememb. Menim, da gre tem prizadevanjem vse priznanje in da zaslužijo našo
polno podporo. Pri tem, kot vam je znano, ne gre več zgolj za deklaracijo
ciljev, temveč za prizadevanja, ki so že dalj časa v teku in ki so že dala vrsto
pozitivnih rezultatov tako glede enakopravnosti jezikov kot nacionalne sestave
kadrov, kraja služenja vojaškega roka in drugo.
Kar pa zadeva vprašanje poslanca o družbeni materialni pomoči »Tribuni«,
bi opozoril na dejstvo, da je sklad za pospeševanje založniške dejavnosti samo
upravna institucija, v kateri so zastopani vsi družbeni dejavniki in ki o svoji
dejavnosti oziroma politiki družbene pomoči poroča neposredno tej skupščini.
Predsednik Miran Goslar: Sledi odgovor na vprašanje poslanke
Magde Mihelič z dne 7. aprila. Odgovoril bo Milovan Zidar, član izvršnega sveta.
Milovan Zidar: Tovariši in tovarišice! Tovarišica Magda Mihelič,
poslanka tega zbora je postavila izvršnemu svetu vprašanje v besedilu, kakršna
so predložena v gradivu za sejo. Oceno o pojavih v zvezi s spreminjanjem cen
na osnovi tako imenovanega samoupravnega dogovarjanja je že danes dal
v imenu izvršnega sveta njegov podpredsednik tovariš Tribušon v ekspozeju.
K temu naj na postavljena tri vprašanja dodam še naslednje:
Na prvo vprašanje: Z odlokom zveznega izvršnega sveta z dne 29. oktobra 1970 so bile zadržane cene industrijskih-proizvodov in maksimirane cene
za posamezna živila in storitve. Hkrati so bile zadržane tudi marže trgovskih
organizacij za te proizvode. Zadržane cene se lahko spreminjajo le na način,
kot je določeno v zakonu o oblikovanju in družbeni kontroli cen. V skladu
s tem poznamo tri načine spreminjanja cen v tem času. Prvič, sklepi izvršilnih
organov in organov za cene družbeno-političnih skupnosti — tu mislim na
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odloke zveznega izvršnega sveta. Drugič sporazumevanje delovnih organizacij
v okviru gospodarske zbornice in tretjič z uvajanjem tako imenovanih novih
proizvodov.
Ker se poslansko vprašanje nanaša samo na samoupravno sporazumevanje
o cenah, se v odgovoru omejujem predvsem na ta odnos spreminjanja cen,
čeprav niso nič manj pomembne za splošno raven cen in stabilizacijo odločitve
o spremembah cen na druga dva omenjena načina.
Sporazumevanje o zadržanih cenah določenih proizvodov se danes izvaja
sicer v skladu z zakonom o oblikovanju in družbeni kontroli cen ter pravilnikom, ki ga je na tej osnovi sprejela zvezna gospodarska zbornica. Ta sistem
omogoča sklepanje različnih sporazumov. To velja tako za proizvode črne in
barvaste metalurgije. So posebni mehanizmi za oblikovanje njihovih cen, po
katerih delovne organizacije — proizvajalci teh proizvodov oblikujejo cene na
podlagi ustreznih cen na zunanjem trgu, predvsem v primerjavi z domicilnimi
cenami v zahodnoevropskih državah oziroma na področju zahodnoevropske
gospodarske skupnosti. Za vsako povečanje pa se morajo proizvajalci sporazumeti s kupci v skladu z omenjenim zakonom.
Na podlagi dosedanjih konkretnih veljavnih sporazumov je izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ugotovil, da ima sedanji način sporazumevanja nekatere
bistvene pomanjkljivosti. Te so predvsem naslednje:
— premajhna prisotnost dejanskega usklajevanja in sporazumevanja med
zainteresiranimi panogami oziroma grupacijami znotraj gospodarske zbornice
same, torej znotraj celotnega gospodarstva;
— neustrezna zaščita potrošnikov posameznih proizvodov in to predvsem
zato, ker so jih pri doslej sklenjenih sporazumih predstavljale trgovske organizacije;
— pri dosedanjih sporazumih, ki so bili skoraj v celoti sklenjeni v okviru
zvezne gospodarske zbornice, so bili ustrezni republiški organi, kot je zavod
za cene in republiška zbornica, premalo vključeni oziroma niso imeli možnosti,
ker enostavno niso bili o tem postopku obveščeni.
Nekateri veljavni sporazumi imajo zaradi teh in drugih razlogov v bistvu
kartelen oziroma monopolen značaj, predvsem tam, kjer so posamezne delovne
organizacije edini ali pretežni proizvajalec posameznega blaga. Posledica tega,
kot je znano, je izredno visoka raven spremenjenih cen, v mnogih primerih nad
20 ali celo blizu 50 %.
Izvršni svet je zaradi tega že 16. decembra lanskega leta predlagal zveznemu izvršnemu svetu v obliki konkretno oblikovanega predloga spremembo
zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen, s katerim naj bi zlasti drugače
■uredili sporazumevanje o cenah in krepili vlogo organov družbeno-političnih
skupnosti, predvsem republike, sindikatov in zbornic, prenesli pristojnost družbene kontrole cen za vrsto proizvodov in storitev na republike, kar bi omogočilo
tudi večje angažiranje in pa večjo odgovornost republike na tem področju.
Na seja paritetne komisije zveznega izvršnega sveta za vprašanje cen,
delitve dohodka in osebnih dohodkov so predstavniki naše republike v zadnjih
mesecih večkrat posredovali predloge za odpravo omenjenih pomanjkljivosti
sporazumevanja v cenah in opozarjali na konkretne pomanjkljivosti pri že
sklenjenih sporazumih. Izrecno so zahtevali tudi spremembe pravilnika o
postopku za sklepanje sporazumov o cenah. Vsi predlogi so bili v načelu
sprejeti, vendar pa ugotavljamo, da se stvari ali prepočasi rešujejo, na primer
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glede predloga za spremembo zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen,
ali pa naši predlogi niso bili upoštevani kot na primer glede spremenjenih cen
umetnim gnojilom.
Glede na povedano je odnos izvršnega sveta do grupacij, ki zvišujejo cene
na omenjeni način, jasno in natančno opredeljen. Res pa je, da je bil pred
kratkim, pred 14 dnevi na to zahtevo v soglasju z drugimi republikami izdelan
spremenjen pravilnik o sporazumevanju glede cen v okviru zvezne gospodarske
zbornice.
Na drugo vprašanje dajem naslednji odgovor:
Po zakonu o oblikovanju in družbeni kontroli cen postanejo sporazumi
o spremembah cen veljavni, ko da soglasje pristojni organ za cene, oziroma če
organ za cene v 30 dneh, ko mu je bil sporazum predložen, ne izda odločbe,
s katero odreče soglasje. V takem primeru se namreč smatra, da se organ
za cene s sporazumom strinja.
Na tretje vprašanje dajem naslednji odgovor:
Kontrola upravičenosti zviševanja cen je v pristojnosti organa za cene
takrat, ko daje soglasje k sporazumom. Prav pri izdaji soglasij bi organi za
cene morali analizirati vse pogoje, tako s strani proizvodnje kot s strani
potrošnje in upoštevati samo najnujnejše in upravičene podražitve oziroma
skladno z začrtano splošno politiko glede cen.
Predsednik Miran Goslar: Magda Mihelič želi postaviti dopolnilno
vprašanje.
Magda Mihelič: Upoštevam napore, ki jih je izvršni svet imel pri
kontroli oziroma dogovarjanju teh grupacij, vendar me zanima, kaj bo izvršni
svet ukrenil proti vsem tistim podjetjem, ki so na tak način izigrala dogovore
in neupravičeno povečala cene. Kajti menim, da je tako neupravičeno povečevanje cen protireformsko in proti stabilizacijskim ukrepom. Ta podjetja neupravičeno zvišujejo življenjski standard svojih delavcev in svojo akumulacijo.
Menim, da ni dovolj, da samo ugotavljamo, da so se na tem področju dogajale
nepravilnosti, ampak mora izvršni svet ukrepati proti tem grupacij am, ki so
te nepravilnosti zagrešile.
Predsednik Miran Goslar: Na dopolnilno vprašanje bo odgovoril
Milovan Zidar, član izvršnega sveta.
Milovan Zidar: Čim so cene spremenjene, so podvržene redni kontroli po tržni inšpekciji. Menim, da je v skladu tudi z današnjo razpravo- treba
zaključiti, naj tržna inšpekcija v prihodnjih dneh pregleda zakonitost in
utemeljenost spremenjenih cen in v skladu s predpisi tudi ukrepa.
Predsednik Miran Goslar: Sledi odgovor na poslansko vprašanje
Ivana Krefta z dne 11. 4. Odgovor bo dala Majda Gaspari, republiški sekretar
za zdravstvo in socialno varstvo.
Majda G a s p a r i : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Kreft postavlja vprašanje predvsem v zvezi z zasebno zdravstveno
prakso in učinkovitostjo javne zdravstvene službe.
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Odgovor na vprašanje glasi: V Sloveniji je, z razliko od drugih republik,
ves čas po vojni legalizirana zasebna praksa zdravnikov. Občinske skupščine
imajo pravico zdravnikom izdati ali zavrniti dovoljenje za opravljanje zasebne
prakse. Sedaj je odobrenih 30 zasebnih praks in je število približno enako ves
čas od leta 1956, ko so bili sprejeti restriktivni predpisi glede izvajanja zasebne
zdravniške prakse. Število zdravnikov, ki imajo zasebno prakso, je komaj
omembe vredno nasproti tistim, ki delajo v javni zdravstveni dejavnosti. Teh je
2090. Ugotoviti moram, da zasebna praksa v zdravstvu še nikjer in nikdar ni
rešila oziroma zagotovila zdravstvenega varstva prebivalstva, saj je bila vedno
usmerjena na razmeroma ozek finančno sposoben sloj.
V pogojih sodobne medicinske znanosti, ki pogojuje delitev dela v zdravstvu in terja timsko obravnavo bolnika, pa je izvajanje zdravstvenega varstva
v zasebnih ordinacijah le izjemoma tehnološko izvedljivo in uspešno. Še najbolj
ga je mogoče uveljavljati v zobozdravstvu. To se je pokazalo tudi v naši vsakdanji praksi.
Po informacijah, ki jih je zbral tukajšnji sekretariat, se je v Sloveniji močno
razmahnila črna ali nelegalna zasebna praksa v zobozdravstvu, medtem ko za
druge veje medicine lahko z zagotovostjo trdimo, da ta pojav nima take
dimenzije in da gre le za posamezne primere. Za to je več razlogov. Ponovno
bi opozorila na tehnološke možnosti zobozdravstvene dejavnosti. Drug in bistven
razlog pa je v tem, da še vedno obstaja izrazito neskladje med sredstvi skladov
zdravstvenega zavarovanja, namenjenih za zobozdravstvo in povpraševanjem
zavarovancev po zobozdravstvenih storitvah. Na kratko: zavarovanih imamo več
pravic, kot jih skladi lahko finančno pokrijejo.
Iz tega izvira limitiranje obsega zobozdravstvenih storitev, ki jih za zavarovance smejo opraviti zdravstveni domovi. To povzroča, da zobozdravniki v
javni zdravstveni službi delajo in zaslužijo manj kot bi lahko, zavarovanci pa
niso deležni varstva takrat, ko si ga želijo in so ga pripravljeni tudi plačati.
Iz tega sta in še iščeta izhod oba, zobozdravnik in zavarovanec. Povpraševanje je izzvalo ponudbo, a na žalost v nelegalnih okvirih. Resnici na ljubo
moram povedati, da se zdravstveni domovi skoraj ne zoper stavi j ajo tej nelojalni konkurenci svojih delavcev. Ce bi hoteli pojav tako razširjene črne
zobozdravstvene prakse zares zatreti, bi morali odpraviti vzrok, ki ga pogojuje.
To se pravi, da bi morali v zdravstvenem zavarovanju doseči popolno uskladitev
pravic z razpoložljivimi sredstvi, zavarovancem pa odpreti možnost, da na
račun zdravstvenih skladov ali pa na račun lastnih sredstev dobijo v javni
zdravstveni službi zdravstveno storitev takrat in take kvalitete, kot si jo želijo
ali jo potrebujejo. Možnost, da za opravljeno delo iztržijo ustrezen dohodek, bo
tudi zdravstvene domove spodbudila k razširitvi obsega in večji kvaliteti
dela, ali pa bo pokazala, da le-ti v sedanji organizaciji niso sposobni zadovoljiti
povpraševanja občanov po zobozdravstvenih storitvah in bo treba poiskati druge
rešitve za zadovoljevanje teh potreb v javni zdravstveni službi. Dokler pa ne
bo razrešen konflikt med zavarovalnimi pravicami in razpoložljivimi sredstvi
zanje, bo zatiranje nelegalne zobozdravstvene prakse izzvenelo v boj z mlini
na veter.
Opozoriti moram, da se zadnji dve leti pogosteje oglašajo zobozdravstveni
delavci s prošnjami za odobritev zasebne prakse. Toda občine te prošnje
večinoma zavračajo, ker sledijo stališčem, izraženim v tej skupščini v razpravi
o novi zdravstveni zakonodaji, naj bi glede odobravanja zasebne zdravstvene
prakse uporabljale svojo diskrecijsko pravico čim bolj restriktivno. Imamo vtis,
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da tudi zobozdravstveni delavci sami, to je tisti, ki so zaposleni v zdravstvenih
domovih, vplivajo na takšno politiko občin. V našem sekretariatu menimo,
da bi kazalo zasebno zdravstveno prakso v zobozdravstvu obravnavati bolj
elastično in da je treba pri uporabi diskrecijske pravice presojati in upoštevati
zlasti potrebe občanov v določeni občini ali na določenem območju.
Celovito oceno učinkovitosti javne zdravstvene službe, ki jo želi poslanec,
pa ni mogoče dati v odgovoru na poslansko vprašanje. To bi lahko storili samo
z obširnim elaboratom in s temeljito razpravo o tem vprašanju.
Predsednik Miran Goslar: Od doslej postavljenih vprašanj ni dobil
odgovor samo Andrej Smrekar. Na njegovo vprašanje bo izvršni svet odgovoril
na prihodnji seji.
Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) S tem je tudi
ta točka dnevnega reda izčrpana.
Ker je s tem izčrpan tudi dnevni red, zaključujem 25. sejo republiškega
zbora.
(Seja je bila zaključena ob 19.20.)

REPUBLIŠKI ZBOR

26. seja
(31. maja 1971)
Predsedoval: Miran Goslar,
predsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
26. sejo republiškega zbora.
Za današnjo sejo so svoj izostanek opravičili: Maks Jamšek, Roman Pirjevec, Rudolf Gyergyek, Vlado Crne, Stane Kavčič, Leopold Krese, Janko Česnik
in Karel Forte.
V smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas obveščam, da
so bili v republiškem in gospodarskem zboru v enakem besedilu sprejeti
naslednji predpisi: predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča; predlog odloka o
soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970 in
predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za
leto 1971; v republiškem in prosvetno-kulturnem zboru pa: predlog zakona
o glasbenih šolah in predlog odloka o odstopu pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma Bitka na Neretvi podjetju Viba-film v Ljubljani.
Predlagam, da dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem seje, razširimo še z eno
točko dnevnega reda, in sicer z usklajevanjem besedila predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, kar sem
vam predlagal z dopisom 26. maja, in s predlogom zakona o dopolnitvah zakona
o prispevkih in davkih občanov, ki ga je predložil izvršni svet s predlogom, da
ga obravnavamo po hitrem postopku.
Glede na navedeno razširitev predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 25. seje republiškega zbora;
2. verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca republiškega zbora
Franca Gerbca;
3. poslanska vprašanja;
4. predlog sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike
ter preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov;
5. predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije
združenega dela in v pogodbene skupnosti;
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6. osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti;
7. predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov;
8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks;
9. predlog zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega
dohodka od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. aprilu 1971;
10. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971;
11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za
uporabo mestnega zemljišča;
12. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in
oddajanju stavbnega zemljišča;
13. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih
občanov;
14. osnutek zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega
centra v Ljubljani;
15. osnutek zakona o republiških priznavalninah;
16. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o prekrških zoper javni
red in mir;
17. predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov;
18. usklajevanje besedila predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini;
19. volitve in imenovanja.
Se strinjate s tem dnevnim redom?
Zoran Lešnik, prosim!
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlagam, da se 14. točka dnevnega reda razširi s kompleksno obravnavo
zdravstveno bolnišničnih problemov tako kot je to na dnevnem redu socialnozdravstvenega zbora. Predlagam, da hkrati z obravnavo osnutka zakona o
prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani razpravljamo
tudi o družbenem dogovoru o nadaljnji izgradnji bolnišnic v Sloveniji.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Lešnik, razprava o izhodiščih za
družbeni dogovor je že vključena v to točko, ker ste gradivo o tem dobili k tej
točki dnevnega reda!
Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Se strinjate s predlaganim dnevnim
redom? (Poslanci se strinjajo.)
Dnevni red je sprejet!
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 25. seje republiškega zbora.
Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo? (Ne.) Ker ni pripomb,
ugotavljam, da je zapisnik 25. seje republiškega zbora odobren!
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na verifikacijo
mandata novoizvoljenega poslanca republiškega zbora Franca Gerbca.
Na današnji seji je mandatno-imunitetna komisija našega zbora obravnavala
poročilo republiške volilne komisije o izidu nadomestnih volitev poslanca v
15
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republiški zbor Skupščine SR Slovenije v 8. volilni enoti Domžale I. Poročilo
republiške volilne komisije ste prejeli.
Besedo ima predstavnik mandantno-imunitetne komisije, tovariš Adolf
Tavčar.
Adolf Tavčar: Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih
spisov, ki jih je po opravljenih neposrednih volitvah prevzela od občinske volilne komisije Domžale, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da sta bila
postopek za določitev kandidatov in volitve izvedene v skladu z zakonitimi
predpisi in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na kandidaturo ali
na izid volitev.
Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetna komisija predlaga
republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da verificira mandat poslanca
Franca Gerbca, izvoljenega v 8. volilni enoti Domžale I.
Predsednik Miran Goslar: Hvala! Želi kdo razpravljati? (Nihče.)
Glasujemo o verifikaciji mandata Franca Gerbca. Kdor je za verifikacijo,
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor odločil, da verificira mandat novoizvoljenega poslanca Franca Gerbca. Prosim tovariša Gerbca, da pristopi in
prebere slovesno izjavo.
Franc Gerbec: Izjavljam, da bom dolžnost poslanca Skupščine Socialistične republike Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih
ter da bom svoje moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju ciljev
socialistične družbe in interesom narodov, narodnosti in občanov Socialistične
federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije.
Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 3. točko dnevnega
reda, to so poslanska vprašanja.
Riko Jerman, republiški sekretar za finance, odgovarja na poslanska vprašanja Andreja Smrekarja z dne 12. aprila.
Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci,
tovariš poslanec Andrej Smrekar je postavil naslednja poslanska vprašanja:
»V zvezi s smernicami o razvoju kmetijstva so bila dana najrazličnejša
priporočila. Eno od teh je tudi priporočilo bankam, da svojo kreditno politiko
prilagode vlaganju v zasebno kmetijstvo. Zato prosim izvršni svet za odgovor
na naslednja vprašanja:
1. V SR Sloveniji imamo več bančnih ustanov. Zanima me, kako posamezne banke uresničujejo priporočila.
2. Ce so banke namenile sredstva za kreditiranje zasebnega kmetijstva,
prosim za odgovor, kolikšna so bila ta sredstva in pod kakšnimi pogoji so bili
dani krediti kmetovalcem ter
3. ah banke in trgovske organizacije nudijo potrošniške kredite tudi kmetovalcem in pod kakšnimi pogoji?«
Ker je tovariš poslanec postavil tako konkretno vprašanje, je nemogoče
na kratko odgovoriti. Zato vas že vnaprej prosim za malo potrpljenja.
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Na splošno lahko trdimo, da so vse poslovne banke v SR Sloveniji reagirale
na dano priporočilo, naj -usmerjajo svojo kreditno politiko tudi na vlaganje v
zasebno kmetijstvo. V izvajanju te politike pa so nekatere manjše razlike tako
v zvezi z njihovimi možnostmi, kakor tudi v zvezi z razmerami v kmetijstvu
njihovega območja.
Kreditna banka v Kopru kreditira zasebno kmetijstvo prek kmetijskih
organizacij, ker so kmetje na tako kreditiranje že navajeni. Banka še ni
imela nobenega primera, da bi kmet vložil prošnjo za investicijski kredit
pri njej.
"Gorenjska kreditna banka v Kranju je pričela dajati kredite individualnim
kmetijskim proizvajalcem leta 1968. Kredite daje prek hranilno-kreditnih služb
pri kmetijskih organizacijah.
Ljubljanska banka kreditira zasebni sektor kmetijstva na podlagi svojega
pravilnika o kreditiranju in namenskem varčevanju, ki ga je sprejela leta
1969. Letos v aprilu pa je uveljavila poseben pravilnik o kreditiranju hranilnokreditnih služb pri kmetijskih in gozdarskih organizacijah. Kredite lahko
pri njej najemajo tudi tisti kmetje, ki niso včlanjeni v hranilno-kreditni
službi, in sicer na podlagi njenega pravilnika o dajanju posojil občanom za
opravljanje obrtne, turistične, gostinske in kmetijske dejavnosti.
Kreditna banka Maribor daje kredite zasebnim proizvajalcem od maja
1970 in je to kreditiranje vključeno tudi v poslovno politiko banke za leto 1971.
Banka obravnava kredite po poslovnem pravilniku. Zasebni kmetijski proizvajalec lahko dobi kredit za ureditev kmetije, za gradnjo, dograditev, obnovo,
ali za nakup gospodarskih objektov, strojne opreme ter strojnih in drugih
naprav, za nakup plemenske živine ter za urejanje vinogradov in drugih nasadov. Kreditov banka ne daje direktno, temveč prek kmetijskih delovnih
organizacij, če je sklenjena kooperacijska pogodba za dobo najmanj petih let.
Dolenjska banka in hranilnica v Novem mestu kreditira zasebno kmetijstvo v mejah razpoložljivih sredstev, in to po pravilniku za kmetijske delovne
organizacije. Kredite za investicije individualnim kmetijskim proizvajalcem
odobravajo hranilno-kreditne službe pri kmetijskih delovnih organizacijah, in to
tudi iz bančnih sredstev. Letošnja poslovna politika banke določa, da bo ta
kreditirala,zasebni sektor prek kmetijskih delovnih organizacij.
Kreditna banka v Ptuju je imela vlaganje sredstev v zasebno kmetijstvo
v programu že leta 1968, ko je začela tudi konkretno akcijo za kreditiranje
zasebnih kmetov-vinogradnikov v Halozah. Ko je bila 1970. leta reorganizirana
hranilno-kreditna služba, je začela banka z njo sodelovati s svojimi sredstvi v
mejah možnosti.
Kolikšna sredstva je hranilno-kreditna banka v Kopru namenila za kreditiranje zasebnega kmetijstva, nismo mogli ugotoviti. Banka je izjavila, da sredstva, ki jih uporabijo kmetijske organizacije za kreditiranje zasebnega kmetijstva, nadomesti z dodatnimi krediti, za obratna sredstva tem kmetijskim
organizacijam.
Gorenjska kreditna banka je odobrila individualnim kmetijskim proizvajalcem v letu 1968 za 227 000 dinarjev kreditov, v letu 1969 za približno
500 000 dinarjev, v letu 1970 za 2 202 000 dinarjev, v letu 1971 pa do konca
aprila 839 000 dinarjev.
Bančni kredit dobijo kmetje do višine 50fl/o predračunske vrednosti investicije, s pogojem, da sodeluje pri kreditu tudi hranilno-kreditna služba, in
sicer najmanj v višini 25fl/o od predračuna investicije. Najnižji znesek kredita
15*
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banke je 5000 dinarjev, najvišji pa 35 000 din. Odplačilna doba je 5 let, obresti
so 8°/« za hranilno-kreditno službo, ki pa glede na republiški zakon prejema
regres.
Ljubljanska banka je odobrila v 1969. letu za 4,9 milijona dinarjev kreditov,
v letu 1970 pa za 16,1 milijona kreditov. Večina teh kreditev je bila odobrena
s 5-letno odplačilno dobo in z 2 °/o obrestno mero. Po pravilniku o kreditiranju
hranilno-kreditne službe v kmetijskih organizacijah lahko banka odobri kredit kmetijski ali gozdarski delovni organizaciji za njeno hranilno kreditno
službo, in sicer do 80 °/o vseh potrebnih sredstev za naložbe. Pogoj za odobritev
kredita je, da eden interesentov naloži v banki 30 °/o potrebnih sredstev. Odplačilna doba teh kreditov je do 5 let, obrestna mera za kmetijsko organizacijo
8hranilno-kreditna služba pa obravnava te kredite po 3 °/o obrestni meri
s tem, da uveljavlja že poprej omenjeni republiški regres. Če pa dobi kmet
posojilo neposredno od banke na podlagi omenjenega pravilnika o posojilih
občanom za opravljanje obrtne, turistične in kmetijske dejavnosti, je obrestna
mera 8 %>, odplačilna doba pa 10 let. Višina posojila je v tem primeru od 250 do
440 o/o od naloženih sredstev. Kmetijski proizvajalec pa lahko najame kredit
tudi v višini vseh potrebnih sredstev brez dinarske naložbe v banko, če je
v pogodbenem razmerju z delovno organizacijo, ki se ukvarja z izvozom in
odstopi banki s tem pridobljene devize. V kreditni bilanci osrednje poslovne
enote ljubljanske banke za leto 1971 je za kreditiranje zasebnikov določenih
40 milijonov dinarjev, od tega 20 milijonov za hranilno-kreditne službe. Podružnice pa so namenile v ta namen nadaljnjih 22 milijonov dinarjev.
V kreditni banki v Mariboru sredstva za kreditiranje zasebnega kmetijstva
niso limitirana. Kredite odobrava brez poprejšnjega varčevanja ali deponiranja
lastne udeležbe pri banki. Udeležba kmeta ali kmetijske delovne organizacije
znaša 50 °/o od predračunske vrednosti investicije. Rok za vračilo posojila je
za gradbene objekte do 5 let, za opremo in plemensko živino 4 leta. Obrestna
mera za kredite je 8'%, s tem, da del obresti regresira republika, del pa pristojna občina. Končna obrestna mera za kmeta je okrog 3 %>. Doslej je banka
odobrila približno 90 kreditov v skupnem znesku 2 330 000 dinarjev.
Gorenjska banka in hranilnica je v letu 1970 odobrila zasebnim kmetijskim
proizvajalcem za 1 400 000 dinarjev kreditov, in to za nakup plemenske živine
in strojev za dobo do 3 let, v obeh primerih po 8% obrestni meri, seveda z
možnostjo regresiranja, kot sem prej omenil. Za kreditiranje zasebnega kmetijstva po kmetijskih delovnih organizacijah ima banka na voljo 1 400 000 dinarjev tudi v tekočem letu.
Akcijo za kreditiranje obnove haloških vinogradov in s tem za vlaganje
sredstev v zasebno kmetijstvo, je kreditna banka v Ptuju skušala izvesti najprej
skupaj s podjetjem Slovenijavino, ki pa je svoje sodelovanje pozneje preklicalo.
Tako je morala vsa, za to akcijo potrebna sredstva, v višini okrog 1 000 000
dinarjev vložiti banka sama, ker so bile pogodbe že sklenjene. To je banko
tako močno izčrpalo, da akcije kasneje ni mogla več nadaljevati. Kredite so
kmetje dobili za dobo do 12 let s tem, da zapade prva anuiteta v odplačilo
čez 4 leta od začetka uporabe. Regres za obresti prispeva sklad za pospeševanje
kmetijstva, delno občine Ptuj, delno pa republike. Zato so kmetje dobili kredite
po 3%> obrestni meri, če obnavljajo površine večje od 2 ha, in po obrestni meri
5'%>, če je površina manjša od 2 ha. Banka sodeluje tudi pri naložbah v zasebno
kmetijstvo prek hranilno-kreditne službe. Njena udeležba znaša okoli 40 °/o
in je do danes odobrila v ta namen približno 400 000 dinarjev.
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Potrošniške kredite, na katere se nanaša poslansko vprašanje, dobivajo
kmetje povsod v skladu s tozadevnimi predpisi. Te kredite dajejo tako banke
kot tudi trgovske organizacije. Le v Ptuju je banki v ta namen zmanjkalo
sredstev in hranilnih vlog, tako da začasno takih kreditov tam ne dajejo. Za
bančne potrošniške kredite za kmete na območju kreditne banke v Ptuju ni
zanimanja, ker zaradi specifičnih razmer v kmetijstvu lahko vsi dobivajo kredite kot zaposleni v delovnem razmerju ali kot upokojenci in ne zato, ker so
krnetje. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Poslanec Dušan Horjak je postavil dvoje
vprašanj; prvo se nanaša na konverzijo kreditov, ki jih je direkcija za surovine
uporabljala za nakup bombaža in jute v inozemstvu; drugo vprašanje pa se
nanaša na vlogo zvezne gospodarske zbornice.
Glede prvega vprašanja je tovariš Horjak zadovoljen s pismenim odgovorom, glede drugega vprašanja pa prosim tovariša Matka Pečarja, pomočnika
republiškega sekretarja za gospodarstvo, da odgovori.
Matko Pečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Dušan Horjak, poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije
je postavil naslednje vprašanje: »Kot poseben problem postavljam vprašanje
o bodoči perspektivi zvezne gospodarske zbornice oziroma njenih strokovnih
služb, ki ne izvršujejo svojih nalog v smeri sodelovanja s člani zbornice, temveč se ta organizacija pojavlja kot nekakšen administrativni posrednik med
državno administracijo in gospodarstvom. Menim, da bi moral o tem problemu
dobiti ustrezno mnenje oziroma predlog od našega sekretariata za gospodarstvo
oziroma republiškega izvršnega sveta! S takšnim načinom dela zbornice se daje
videz nekega demokratičnega samoupravljanja, vendar se problemi gospodarstva skoraj v celoti ne rešujejo v njegovo korist, temveč tako, kakor zahteva
državna administracija.
Čudi nas tudi dejstvo, da se kljub prenosu državnih pristojnosti v gospodarstvu na republike in s tem povečane odgovornosti republiških organov in
tudi republiške gospodarske zbornice vseeno proračun zvezne gospodarske
zbornice povečuje kar za 20 °/o>, to je celo več kot predvidevajo predpisi o povečanju proračunov za tekoče leto. Tudi iz predlaganih amandmajev k ustavi ni
jasno razvidna vloga zvezne gospodarske zbornice in menim, da bi se morale
njene naloge določiti v amandmajih, ki urejajo gospodarske odnose med federacijo in republiko. Pristojnosti tega organa se morajo zmanjšati, odgovornosti
pa se morajo v skladu s predpisi o prenosu pristojnosti v gospodarstvu prenesti na republiško gospodarsko zbornico.«
Odgovor: V predlaganih ustavnih amandmajih se po našem mnenju nikjer
neposredno ne dotikamo vprašanja vloge zvezne in republiških gospodarskih
zbornic ter njihovih medsebojnih odnosov.
Gospodarske zbornice se omenjajo v XXII. amandmaju v 9. točki, kjer
je govor o družbenih dogovorih, med drugim tudi med gospodarskimi zbornicami; v XXIX. amandmaju v točki 5, kjer se določa, da federacija prek zveznih
organov in organizacij poleg drugega ureja.združevanje gospodarskih organizacij v zvezno gospodarsko zbornico in v XXXII. amandmaju, kjer je v 1. točki
rečeno, da organi federacije na podlagi usklajenih stališč s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi sprejemajo poleg drugih aktov v zvezi z omejitvijo trga, prostega prometa blaga in storitev ter kompenzacijami tudi akte,
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s katerimi se predpisuje združevanje gospodarskih organizacij v zvezno gospodarsko zbornico.
Iz samih amandmajev, v kaiterih se omenjajo gospodarske zbornice, ni
mogoče razbrati konkretnejših rešitev v zvezi s položajem in vlogo zvezne
gospodarske zbornice, republiških in pokrajinskih zbornic. Menimo pa, da bi
v skladu z ustavnimi spremembami morala biti zvezna gospodarska zbornica
organizirana kot zveza republiških in pokrajinskih gospodarskih zbornic tako,
da bi njene funkcije in opravila izhajala iz sporazumov in dogovorov med
republiškimi in pokrajinskimi zbornicami.
Ce vztrajamo pri dosedanji organizaciji zvezne gospodarske zbornice,
pomeni, da se bodo v okviru panog in grupacij soočali neposredni interesenti
posameznih gospodarskih subjektov iz vse Jugoslavije in bi se tako ohranjale
potencialne možnosti za povezovanje zaradi enostranskega uveljavljanja interesov posameznih dejavnosti. Ne bodo se soočili interesi, ki bi bih poprej usklajeni z interesi drugih panog in grupacij v okviru republike ali pokrajine in ki
bi bili poprej usklajeni tudi s splošnejšimi razvojnimi in gospodarskimi interesi
republik in pokrajin.
V duhu prenosa temeljne odgovornosti za gospodarstvo in družbeni razvoj
na republike je umestna organizacija zvezne zbornice kot zveze republiških in
pokrajinskih zbornic, v kateri se vse delo opravlja na temelju sporazumov
in dogovorov med republiškimi in pokrajinskimi zbornicami. Tako organizirana
zvezna gospodarska zbornica bi lahko opravljala skupno dogovorjene naloge
predvsem na področju zagotavljanja enotnosti jugoslovanskega trga in preprečevanja zapiranja na regionalne trge ter na področju enotnega dogovorjenega
nastopanja na tujih trgih in podobno. Temeljno članstvo posameznih gospodarskih organizacij bi moralo biti v republiških in pokrajinskih zbornicah; v zvezni
zbornici pa le izvedeno iz obveznega članstva republiških in pokrajinskih zbornic v zvezni zbornici kot njihovem združenju.
V tej zvezi se postavlja vprašanje paritetne zastopanosti in delegatskega
sistema v zvezni gospodarski zbornici tako, da bi v odborih zvezne gospodarske
zbornice obravnavali področno problematiko delegati, izvoljeni v odborih republiških in pokrajinskih zbornic,
Postavlja se tudi vprašanje financiranja zvezne gospodarske zbornice, kjer
bi, kot kaže, še najlaže in tudi najprej uveljavili načelo kotizacije. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Pečar! Ker odhajaš v pokoj, izkoriščam to priložnost, da se ti zahvalim za tvoje 25-letno delo v tem resorju.
Upam, da boš tudi kot upokojenec sodeloval z nami, zlasti pri nadaljnjem oblikovanju zunanjetrgovinskega sistema kot eden od pravzaprav redkih strokovnjakov na tem področju.
Najlepša ti hvala! (Poskanje.)
Imamo dvoje med seboj povezanih vprašanj, in sicer dr. Vojana Rusa in
Toneta Remca z dne 24. in 25. maja. Odgovarja dr. Ernest Petrič, član izvršnega sveta.
Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanca tega zbora dr. Vojan Rus in Tone Remc sta postavila izvršnemu svetu
več vprašanj v zvezi z zadnjimi dogodki na univerzi in v zvezi z nekaterimi
ukrepi organov javne varnosti, tožilstva in pravosodja.
V zvezi s temi vprašanji želim v imenu izvršnega sveta izjaviti naslednje:
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V celoti odklanjam oceno o nekakšni eskalaciji pritiskov zoper študentsko
gibanje! Nasprotno, strinjam se z oceno, da je jedro študentskega gibanja, in
s tem osnovna prizadevanja večine študentov na naši univerzi, pozitivno.
Menim, kot zatrjuje tudi poslanec tovariš Remc, da so resnično predvsem nerazvita samoupravna praksa, nesodoben koncept vsebine in načina študija, premalo aktivna in odgovorna vloga študentov v znanstveno-pedagoškem procesu,
pa tudi konkreten družbeni materialni položaj univerze in premajhna pristojnost kritične misli v družbeni praksi med temeljnimi problemi slovenske univerze.
Menim, da je pri razreševanju teh in drugih vprašanj potrebna aktivna in
■osveščena akcija študentov, ki morejo biti nosilci naprednega in demokratičnega, tako na univerzi sami kot tudi ob soočanju s širšimi problemi naše družbe.
Vrsta problemov v naši družbi, od razvoja demokratičnosti in samoupravljanja
do odpravljanja vrste pojavov, ki so nezaželene, stihijne posledice razvoja
tržnega gospodarstva, predvsem 'pa potreba po splošni modernizaciji in napredku naše družbe, zahtevajo angažirano vlogo študentske mladini in slovenske mladine sploh.
Tako angažiranje študentov in mladine je zaželeno in pomembno. V tem
smislu hočejo odgovorni dejavniki naše družbe sodelovati z vsemi, ki si prizadevajo za napredek, torej tudi s študenti in univerzo.
Žal aktivizacijo študentov na ljubljanski univerzi oziroma, bolje rečeno
na nekaterih fakultetah, spremljajo posamezni pojavi, ki so sicer obrobnega
pomena in nikakor ne odraz stališč večine študentov in študentske organizacije.
Nekatera taka zlonamerna ali pa nepremišljena dejanja so po obstoječih pravnih normah naše družbe prekrški zoper javni red in mir ali pa kazniva dejanja
po obstoječih zakonih. Taka dejanja, čeprav osamljena, otežkočajo poglabljanje
demokratičnih odnosov v naši družbi, hkrati pa tudi ustvarjalno vlogo študentskega gibanja.
V današnjem položaju naše družbe in države pa taki izpadi, pozivi in pavšalne kritike, zlonamerna potvarjanja in podobno, objektivno, ne glede na
namen — to želim posebej poudariti — pomenijo podporo nasprotnikom
samoupravnega socializma.
Kot izredno pozitivno ocenjpjem dejstvo, da se velika večina študentov
in univerza ograjuje od teh osamljenih dejanj in vidim v tem moč, zrelost in
osveščenost študentskega gibanja.
Organi javne varnosti, tožilstva in pravosodja so v znanih konkretnih
primerih ukrepali v okvirih svojih pristojnosti in pooblastil. Menim, da je
slej ko prej potrebno ohraniti samostojnost teh organov v okviru njihovih
pristojnosti, pravic in dolžnosti. Organi javnega reda, tožilstva in pravosodja
so ocenili, da so nekatera dejanja posameznikov v nasprotju s konkretnimi
obstoječimi zakonskimi določili, da obstoji sum kaznivih dejanj in so v okviru
svojih pooblastil in dolžnosti ukrepali. V naši družbi je edino sprejemljivo, da
ti organi na način, ki ga določajo ustrezni predpisi, ukrepajo s polno politično
in strokovno odgovornostjo1, ne glede na to, za koga gre.
Izjavljam, da bo izvršni svet v okviru svojih pristojnosti skrbel za to,
da bo delo teh organov korektno in v skladu z zakonitimi pooblastili in pristojnostmi. Ustrezni organi bodo samostojno in korektno, upoštevajoč, znana
dejstva v konkretnih primerih in v okviru zakonitega postopka ugotovili
objektivno resnico in v skladu z njo izvedli ali ustavili postopek zoper posamezne
storilce.
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Posebej želim poudariti, da ob ukrepih, ki so jih v posameznih primerih
organi javne varnosti, tožilstva in pravosodja podvzeli, ni podlage za sklepanje
o kakršnikoli politični diskvalifikaciji študentskega gibanja.
Želim tudi izjaviti, da je in bo spoštovan tradicionalni samoupravni in
avtonomni položaj univerze. Vendar pa to zahteva sočasno odgovornost, pripravljenost in sposobnost organov univerze in fakultet, kot tudi samih študentov, da zagotove v okviru univerze in fakultet spoštovanje javnega reda
in miru in da preprečijo na univerzi in fakultetah dejanja, naperjena zoper
našo obstoječo družbeno ureditev, ki so kazniva po veljavnih zakonih.
Izvršni svet v splošnem ocenjuje prizadevanja ljubljanskih študentov in
njihove organizacije kot prispevek k razreševanju vrste vprašanj na univerzi
in izven nje. Bo pa v okviru svojih pooblastil in dolžnosti, ki so mu od te
skupščine zaupane, energično ukrepal v vseh primerih kršitve našega pravnega
reda ali ob dejanjih, ki bi bila napak zoper obstoječo družbeno-politično
ureditev.
Predsednik Miran Goslar: Na poslansko vprašanje Ivana Krefta,
in Rada Pušenjaka bo izvršni svet odgovoril na prihodnji seji.
Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Stane Jenko!
Stane Jenko: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Sekretariatu za
finance želim postaviti naslednje poslansko vprašanje: Ali je res, da namerava
republiški sekretariat za finance izdati posebno dovoljenje za otvoritev še ene
igralnice na Slovenskem primorju? Če je to res, kdo in na kakšen način
izpolnjuje pogoje iz 4. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list SRS št. 29/65),
da mu lahko republiški sekretariat za finance po prostem preudarku izda takšno
dovoljenje? Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Vojan Rus!
Dr. Vojan Rus: Če dovolite, bom postavil dve ločeni vprašanji,
z nekaj podvprašanji.
Najprej menim, da je precejšen del odgovora, ki ga je dal predstavnik
izvršnega sveta v zvezi s študentskim gibanjem, politično ustrezen. Je pa v tej
zvezi še nekaj podvprašanj, na katera želim dobiti odgovor po možnosti že
danes.
Prvo vprašanje je tole: Ah ni prišlo do vrste nepotrebnih nasilnih ukrepov
zaradi tega, ker v odgovornih organih ni bila podana zadosti zgodaj ustrezna
politična ocena študentskega gibanja, v okviru katere bi postale jasne tudi
specifičnosti tega gibanja, tudi stvarna vsebina posameznih pojavov pri njem
in podobno?
Zdi se mi, da so v odgovoru, ki smo ga danes slišali, še nekatere pomanjkljivosti, v zvezi s katerimi žehm dodatne odgovore.
Podvprašanje je namreč tole: Ah so organi javne varnosti zadosti diferencirali razne pojave, ob katerih so podvzemali administrativne ukrepe, na primer
nastope nekega študenta, ki je govoril v določeni gostilni na način, ki je politično neustrezen in neodgovoren, od lepaka, ki vsebuje v okviru povsem mirne
akcije študentov v zvezi z Aškerčevo cesto kritične pripombe, katere se v bistvu
po svoji ostrini prav nič ne razlikujejo od kritičnih pripomb, ki jih, na primer,
vsebujejo sklepi republiškega in gospodarskega zbora, ko govorijo o precejšnji
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nesposobnosti in sterilnosti naših organov v zvezi z gospodarskimi gibanji in
podobno in katere lahko citiram. Ali so torej študenti nekakšen sloj ali pa
gruipacija, ki mora biti na nek način neenakopravna v pogledu družbene kritike
in ne sme uveljavljati niti take družbene kritike, ki je danes že povsem normalna in povprečna? Ali je ustrezno, da so nekateri študenti, kolikor sem
obveščen, na primer študent Stane Hočevar, v zvezi z razširjanjem lepaka
ob predvajanju filma »Z« in nekateri drugi študenti ob sorazmerno normalni
in napredni družbeni kritiki zelo dolgo v postopku, ki visi nad njimi kot Damoklov meč, medtem ko imamo na drugi strani ogromno raznih pojavov gnilobe,
neodgovornosti — govori se o korupciji — glede katerih pa je zelo malo ukrepov. Ali ni potrebno, da se organi javne varnosti, sodstva in podobni bolj strokovno politično pripravijo za samostojno delovanje, da bi lahko vsebinsko
ocenjevali nekatere pojave, ki imajo nove in drugačne zunanje oblike?
Lahko z vso odgovornostjo in iskrenostjo trdim, da, na primer, izraz
»gvcrila« danes pri študentih nikakor nima več tistega pomena, kakor ga je
imel v času partizanstva, da ne pomeni zanje nasilnega načina, še manj pa
nazadnjaškega načina boja. Ah ni torej potrebno1, da organi pregona resnično
vsebino takih izrazov točno ocenijo? To je prvi del vprašanj.
Ce dovolite, bi kar sedaj prešel na povsem drugo vprašanje, da ne bi še
enkrat prihajal sem.
Drugo vprašanje se nanaša na obči gospodarski in politični položaj v naši
deželi, zlasti po zadnjem zasedanju zvezne skupščine. Dejstvo je, da smo pri
nas nedavno sprejeli sklepe o gospodarskih gibanjih; sprejela sta jih republiški
in gospodarski zbor. V teh sklepih je posebej poudarjeno, naj bi izvršni svet
pogosteje poročal o tem, kako se ti naši sklepi uresničujejo, in mislim, da je
priložnost za tako poročanje tudi prav ob sedanjem delu zvezne skupščine.
Naši republiški skupščinski organi so namreč posebej poudarjali, da je možno
pri nas stvari poboljšati le pod pogojem, da se odločno začno poboljševati tudi
v zveznem merilu. Poleg tega še mi zdi, da nekatere izkušnje po sprejemu naših
sklepov kažejo, da obstojijo poleg vzrokov in rešitev, ki jih naši sklepi upravičeno poudarjajo, še nekateri globlji vzroki in potreba po radikalnejših rešitvah,
ki jih želim omeniti zlasti v zvezi z zadnjimi dogodki v zvezni skupščini, glede
katerih želim, da določeno pobudo podvzame tudii naša republiška skupščina.
Pojavi, ki smo jim bili priča ob zadnjih zasedanjih zvezne skupščine, so namreč
določeni pojavi razkroja. Zdi se mi, da lahko brez pretiravanja trdimo, da se
družbena kriza v Jugoslaviji, ki je morda že prešla najvišjo točko glede mednacionalnih odnosov, čeprav je tudi v tem pogledu precej visoka, sedaj kaže
V Svoji najvišji točki prav na področju gospodarskih, v bistvu pa socialnopolitičnih problemov, ki stojijo pod temi gospodarskimi problemi. Morda tudi
mi nismo zadosti poudarili in povzeli tistega, kar so nekateri naši poslanci,
na primer tovariš Klančnik in drugi večkrat poudarjali, namreč, da je v gospodarstvu in Jugoslaviji osnovni problem, kako bolje, uspešneje, strokovneje in
tudi več delati; to je pravzaprav temeljna rešitev za vso ostalo gospodarsko
problematiko. Taka rešitev pa pomeni samo nadaljevanje gospodarske reforme,
inicirane deloma tudi iz Slovenije, ki je pred petimi leti pomenila intenzivnejše
gospodarjenje. Tisto, kar po mojem mnenju manjka pri omenjenih naših sklepih in kar postavljam kot vprašanje, pa je naslednje: ali niso vzroki za to, da
ne delamo bolje in da je celo gospodarstvo in družba v takem stanju, predvsem
družbeno-socialni in družbeno-politični ? Ali ni predvsem obstoj določenih socialnih slojev, na primer, zelo posebne jugoslovanske, anonimne, skrite in ne-
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odgovorne birokracije, ki je izdelala cele metode svojega skrivanja, da bi bila
neodgovorna, eden od osnovnih vzrokov tega, da, na primer, v skupščinah,
recimo v zvezni skupščini, velik del poslancev obravnava ukrepe, za katere
vnaprej ve, da ne bodo uspešni in da zvezni organi, pravzaprav tisti izvršni
organi, ki bi morali dati pobude, ugotavljajo obupno stanje, ne dajo pa pobud
za rešitve, kar so sicer po zakonu dolžni; da predstavniki zveznih organov
povsem mirno ne prihajajo na seje, kadar se govori o najpomembnejših vprašanjih? To res ustvarja veliko nezaupanje v vsej deželi, ker je izraz nekakšne
nemoči, da se spoprimemo z očitno težko situacijo in pogoji. Ali ni enostavno
občutek posameznih funkcionarjev, pa tudi posameznih poslancev o pripadnosti
določeni ožji socialni skupini, ki ga bo v vsakem primeru branila, osnovni razlog, da ti poslanci in posamezni funkcionarji ne čutijo potrebe po temeljitejšem
strokovnem delovanju, po večji odgovornosti pred vso javnostjo, večji odgovornosti pred objektivnimi problemi v deželi in podobno? Ali ni taka neodgovorna
specifična birokracija (pri čemer pa ne želim, da bi jo zamenjali s kakršnokoli
čvrsto roko); na vse mogoče načine povezana z drugimi pojavi gnilobe v posameznih slojih? Ali se niso pojavili celi deli gnilih slojev, celi deli gnilobe v vseh
slojih, ki jih imamo pri nas, tako v upravnem aparatu kot v gospodarskem
vodstvenem aparatu v sloju kvalificiranih delavcev, izobražencev in tako dalje?
Ali ne obstoji nekakšen, pravzaprav objektiven, nedogovorjen, vendar pa tih
sporazum med anonimno, sknito in gnilo birokracijo na vseh ravneh in drugimi
gnilimi sloji nekako v tem smislu: jaz ne bom napadal tebe, ti ne boš mene in
v svoji neodgovornosti in neučinkovitosti lahko oba živiva naprej?
Zdi se mi, da imamo glede na to, da smo v svojih resolucijah najbolj jasno
obsodili take pojave razpadanja, vso moralno pravico in dolžnost, dati pobudo
pri vseh naših organih, in postavljam naslednje podvprašanje:
. „
Ali ne misli izvršni svet in vodstvo skupščine, da je naša dolžnost, da tudi
pri zveznih organih in političnih organizacijah ter pri družbeno-političnih organizacijah v republiki in drugod opozorimo na nujnost, da se podvzamejo globoki socialno politični in idejni politični ukrepi, da se začne z organizirano
stalno borbo, ki bi spremenila te naše negativne socialne pojave? Nadaljnje
vprašanje pa je: Ali ni nujno to borbo začeti takoj, čeprav vemo, da b<> inorđa
trajala sorazmerno dolgo, da se lahko opravlja na miren, organiziran način,
vendar je treba na odločen in organiziran način takoj ukrepati, sicer bomo
ogromno zamudili? Hvala!
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Rus, prosim, da v krajši obliki
formuliraš vprašanja iz drugega dela in jih obrazložiš! Seveda pa bodo ta
vprašanja zapisana tudi v celoti tako, kot so bila pravkar tukaj podana.
Naslednji, ki želi besedo, je tovariš Drago Benčina. Prosim!
Drago Benčina: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji
26. maja, potem, ko je dal soglasje za zvišanje cen električne energije, sprejel
izjavo, da bo ponudil podporo Ljubljanski banki v zvezi s financiranjem turističnega projekta »Bernardin«.
Ker gre v tem primeru za veliko investicijo in baje tudi za soudeležbo
republike, postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja:
1. Za kakšno investicijsko politiko na področju gospodarstva se zavzema
izvršni svet v sedanjem obdobju in kako jo povezuje s programom stabilizacije?
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2. Zakaj o tako obsežnih in pomembnih investicijah poslanci, pa tudi širša
javnost, niso podrobneje informirani, še preden se sprejemajo odločitve? Hvala!
Predsednik Miran
prosim!

Goslar:

Še kakšno vprašanje? Marjan Jenko,

Marjan Jenko: Prosim prisotne člane izvršnega sveta, da po možnosti
že danes odgovorijo na vprašanja, ki jih bom zastavil.
Poslancem tega zbora je znan problem in predlog kmetov, lastnikov traktorjev, da se jih oprosti plačila pristojbin ali se jim vsaj bistveno znižajo
pristojbine za traktorje in prikolice, ki jih uporabljajo predvsem za kmetijske
namene.
To vprašanje je bilo v tem zboru že večkrat postavljeno, nanj je bilo tudi
odgovorjeno, da se išče rešitev, toda doslej še ni bila predlagana nobena rešitev. Zato postavljam izvršnemu svetu vprašanje:
1. Ali izvršni svet pripravlja drugačno in kakšno ureditev plačevanja
pristojbin za traktorje in prikolice, ki jih kmetje uporabljajo izključno za
kmetijske namene?
2, Kdaj namerava novo ureditev oziroma spremembo predložiti pristojnim
skupščinskim organom?
Predsednik Miran Goslar: Tone Remc, prosim!
Tone Remc: Tovarišice in tovariši poslanci! Postavil bom dopolnilno
vprašanje; vendar pred tem izjavljam, da se strinjam z osnovno politično oceno
študentskega gibanja in predvsem menim, da je bilo to oceno potrebno javno
podati v tem trenutku, ker računamo, da bo v pozitivnem smislu spremenila
splošne pogoje, ki so danes potrebni, da organizirane subjektivne sile študentskega gibanja nadaljujemo s pozitivno idejno-politično akcijo, ki se omenja tudi
v odgovoru.
Na vprašanje, ali gre za eskalacijo pritiska ali za zakonito delovanje, bo
možno odgovoriti, ko bodo posamezni primeri po normalnih poteh razjasnjeni.
Moje dopolnilno vprašanje pa se glasi takole:
Kako izvršni svet tolmači demokratično načelo o avtonomnosti in eksteritorialnosti univerze v pogojih samoupravljanja pri nas? Hvala!
Predsednik Miran Goslar: Morda lahko začnemo z odgovori? Tovariš
Razdevšek, prosim!
Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Odgovoril bom tovarišu Dragu Benčina.
»Bernardin«, ta znana turistična investicija z 2.500 posteljami in okrog
6.700 restavracijskimi sedeži, se je načrtovala že dobri dve leti. Leto in pol je
od tega, kar je zvezni izvršni svet odobril tri kredite za turistično investiranje
s pomočjo mednarodne banke za obnovo in razvoj: to je »Bernardin« med Portorožem in Piranom, »Babin kuk« ob Dubrovniku in »Jaz« pri Budvi. Prišli so
strokovnjaki mednarodne banke za obnovo in razvoj in so izmed teh treh z najbolj popolno dokumentacijo in najboljšimi projekti izbrali dva, in sicer »Bernardin« pri Portorožu in pa »Babin kuk« pri Dubrovniku. Od tega je leto in
pol. Med tem časom so seveda veljali zvezni zakoni o beneficirani dekurzivni
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obrestni meri in anticipativni obrestni meri. Sele pred dobrim letom dni pa se
je v zveznem izvršnem svetu razvozljal problem izvenproračunske bilance in
s tem seveda tudi anticipativne obrestne mere v turizmu. Med tem časom pa
so pri mednarodni banki potekali razgovori in so bili praktično pripravljeni za
podpis. Sedaj se je Ljubljanska banka obrnila na izvršni svet zato, ker se je
federacija s svojimi obveznostmi glede anticipativnih obresti umaknila in bo
Slovenija morala pokriti te obveznosti.
Izvršni svet je o tem razpravljal na zadnji seji. Stal je pred odločitvijo,
ali kredit mednarodne banke dobi ali ne dobi; gre pa za 10 milijonov dolarjev
po 7,25 % obrestni meri za dobo 25 let, 20 let za odplačilo in pet let moratorija.
To je zelo ugoden kredit, ki ga danes najbrž težko dobimo. Zato se je
izvršni svet poslužil izjave, da bo v najkrajšem času prišel s tem vprašanjem
pred republiško skupščino. Mi bomo namreč morali prevzeti še nekaj obveznosti
s strani federacije iz naslova anticipativnih obrestnih mer, na drugi strani pa
bomo morali prav v naši republiki zdaj zastaviti svojo bodočo politiko turistične
izgradnje, kajti kot sem že dvakrat rekel, se je federacija na tem področju
umaknila. Seveda smo tudi prej, ko se je o anticipativni obrestni meri odločilo
v federaciji, mi prav tako prispevali sredstva za to. Jasno je, da bodo sedaj ta
sredstva v glavnem ostala republiki. Zato bom tako gospodarski kot republiški
zbor v kratkem obširneje informirali o teh vprašanjih.
Upravni odbor mednarodne banke se bo sestal ob koncu tega tedna in do
takrat mora biti sklenjena kreditna pogodba med Ljubljansko banko in Emono
kot investitorjem. Ce pogodba ne bi bila sklenjena, bi ta kredit propadel. Ob
koncu junija namreč poteče fiskalno leto pri mednarodni banki in bi bili tedaj
vsi dosedanji razgovori praktično anulirani, mi pa bi ostali brez kredita.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Drago Bencina!
Drago Benčina: Opravičujem se, vendar sem postavil predvsem
vprašanje, za kakšno politiko se izvršni svet zavzema na področju gospodarskih
investicij in kako jo usklajuje s stabilizacijskimi ukrepi, in kot drugo, zakaj o
teh vprašanjih, konkretno glede »Bernardina«, javnost ni bolje informirana,
zlasti pa poslanci.
Predsednik Miran Goslar: Ali lahko še kaj rečeš, tovariš Razdevšek?
Namreč v tem smislu, ah sploh misli izvršni svet predložiti skupščini v obravnavo vprašanje razvoja turističnih zmogljivosti v Sloveniji na splošno.
Franc Razdevšek: 2e prej sem povedal, da se je šele pred dobrim
tednom v federaciji vsa zadeva razvozljala. Ves projekt pa je baziral na dotedanjih predpisih glede anticipativne in ostale obrestne mere, ki jo zagotavlja
federacija. Seveda bo sedaj nujno potrebno skupščino informirati o kompletnem
prenosu obveznosti na republiko in o vseh finančnih posledicah. Na drugi strani
pa mislim, da je bilo o tem že dosti napisanega v časopisju in je bila javnost
praktično ves čas informirana o naših prizadevanjih za pridobitev kredita pri
mednarodni banki za obnovo in razvoj.
Povedal sem tudi, da bo sedaj potrebno predložiti kompleten predlog nadaljnjega investiranja v turizem pri nas. Pri nas v izvršnem svetu to pripravljamo in bomo v kratkem prišli pred skupščino s svojim zakonom. Mi imamo
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v republiki 2,5 % obrestno mero, ki jo dodajamo pri turističnih investicijah.
Ker pa je federacija prenehala zagotavljati anticipativne obresti, dekurzivne
obresti pa opusti 30. junija letošnjega leta, bomo morali, kot sem že prej povedal, zastaviti svojo politiko na tem področju in bomo z ustreznim predlogom
zakona v kratkem prišli pred skupščino.
Predsednik Miran Goslar: Dr. Ernest Petr.ič!
Dr. Ernest Petrič: Tovariš poslanec dr. Vojan Rus je zahteval odgovor na dodatno vprašanje že na tej seji. Upoštevaje že prej podano oceno in
stališča izvršnega sveta dodajam v zvezi z njegovim vprašanjem in z vprašanjem poslanca tovariša Toneta Remca še naslednje:
Organi javne varnosti, tožilstva in pravosodja so po oceni izvršnega sveta
v vseh konkretnih primerih, kot sem že prej poudaril, postopali v okviru zakonskih pooblastil tako glede akcij samih kot tudi glede hitrosti postopka.
K temu nimam ničesar več dodati.
Problem diferenciacije posameznih dejanj, ki ga je omenil poslanec dr.
Vojan Rus, bo verjetno v.svoji končni fazi doživel zaključek s sklepi sodišča.
Pri tem želim posebej poudariti, da ne gre za diferenciacijo v tem smislu, da
se razlikuje med storilci dejanj, temveč za diferenciacijo med dejanji in je'
zato pomembna le ocena pristojnih organov, v tem primeru sodišč. Pri tem
želim posebej ponovno poudariti, kar sem že poudaril v prejšnji izjavi, da
izvršni svet meni in verjetno pri tem uživa podporo vse slovenske javnosti in
te skupščine, pa tudi študentov samih, da mora biti poslovanje teh organov
samostojno in v okviru zakonskih pooblastil. V nasprotnem primeru bi prišli
v položaj, kateremu bi se progresivni del študentske populacije verjetno sam
najbolj energično uprl.
Kar zadeva usposobljenost naših organov javne varnosti, tožilstva in pravosodja za politično ocenjevanje posameznih dejanj, je seveda v interesu nas
vseh, da tako usposobljenost krepimo, ne glede na to, za katera in čigava
dejanja gre.
Glede vprašanja poslanca tovariša Toneta .Remca glede avtonomnosti
univerze želim k temu, kar sem že predhodno izjavil, dodati samo to, da izvršni
svet ocenjuje avtonomnost univerze, ki sicer pri nas ne temelji na nobenem
pozitivnem zakonu, kot neko tradicionalno institucijo, ki je bila in bo spoštovana ob pogoju, ki sem ga omenil že prej, namreč, da se ob tem seveda zahteva,
da organi univerze in študentje sami ter njihova organizacija zagotovijo, da
v prostorih univerze ne bo kršen javni red in mir in ne bo prišlo do dejanj,
ki pomenijo kršitev naših pozitivnih zakonov ali pa napad na družbeno-politično
ureditev Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Predsednik Miran Goslar: Gregor Klančnik!
Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poskušal
bom. utemeljiti upravičenost vprašanja, ki ga je postavil tovariš Benčina. V petek sem bil namreč prisoten pri obravnavanju tega vprašanja v izvršnem
odboru Ljubljanske banke, ki naj pri tem projektu s svojimi krediti sodeluje.
Verjetno ta zbor ve, da smo že dosedaj v Portorožu veliko investirali in da je
bilo tam pripravljenih na novo 2800 postelj, pri čemer je bilo potrošenih za
naložbe v osnovna sredstva 38 milijard starih ali 380 milijonov novih dinarjev.
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Na eno posteljo tako pride 13,6 milijona starih dinarjev, kar seveda pomeni,
da bo treba ustvariti precej velik promet, da bi se to rentiralo.
»Bernardin« je še nekoliko drugačen, kajti kar se gradi sedaj ali se bo
gradilo v prihodnjih petih letih, bo seveda tudi dražje; za 2400 postelj se
predvideva naložba 380 milijonov novih dinarjev, kar da 15,8 milijona starih
dinarjev na eno posteljo. Pri tem sem izračunal tole: če bi bile poprečno
200 dni na leto zasedene vse postelje, bi morali dnevno realizirati približno
16 dolarjev na posteljo!
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Klančnik, prosim, da se omejiš
na vprašanje, ne pa na razlago, ker to ni na dnevnem redu!
Gregor Klančnik: Verjetno sem res šel predaleč; vendar sem želel
samo to povedati, da je pomislek glede take investicije razumljiv predvsem
zaradi tega, ker se pojavlja vprašanje, ali bi za ta sredstva lahko kje dobili več
postelj in, ali morda ne bi z bolj načrtno politiko investiranja v naš turizem
dosegli večji učinek, če bi upoštevali celotno območje. Zaradi takih razmišljanj
prihaja do različnih vprašanj; smo pa seveda postavljeni pred dejstvo, da je
< mednarodni kredit v višini 10 milijonov dinarjev odobren, kar je vsekakor treba
upoštevati. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Miloš Polič!
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Eden
od kriterijev za srednjeročni in dolgoročni načrt razvoja našega cestnega omrežja je bila tudi povezava turističnih območij. Stalno smo opozarjali, da so sredstva od prometnega davka na bencin in ostala tekoča pogonska goriva neenakomerno razporejena med zvezo in republiko. Ker pa se nahajamo tik pred
sprejemom zelo važnih dokumentov na tem področju, postavljam izvršnemu
svetu naslednja vprašanja:
1. Ali je republika dobila iz zveze del teh sredstev oziroma koliko jih je
dobila ?
2. Če je dobila ta sredstva, kam je po mnenju izvršnega sveta treba ta
denar usmeriti?
3. Kako mislimo finančno zagotoviti srednjeročni in dolgoročni razvoj
cestnega omrežja v Sloveniji?
Predsednik Miran Goslar: Dr. Vojan Rus!
Dr. Vojan Rus: Mislim, da je bil dialog z izvršnim svetom koristen
v naslednjih točkah: V zagotovilu, da bodo organi javne varnosti vedno postopali v okviru zakonskih pooblastil; da se bo diferenciacija opravila na
sodiščih, kar razumem tudi tako, da bo prišlo do skorajšnjega postopka na
sodiščih; vsak od nas se povsem strinja, da organi javne varnosti in sodišča
poslujejo samostojno in v okviru zakonskih pooblastil; in v zagotovilu, da
bodo prizadevanja usmerjena k večji usposobljenosti teh organov. So pa ostala
še nekatera podvprašanja, na katera sem dolžan še naprej opozarjati. Tako so
ostale bistvene razlike glede ocene študentskega lepaka, za katerega ponovno
trdim, da se ne razlikuje po svojem tonu niti od tega, kar govorijo poslanci v
zvezni skupščini, niti od razprav v tej skupščini. Ostanejo tudi naslednja vpraša-

26. seja

239

nja: Ali so organi javne varnosti ravnali v okviru zakonitih pooblastil, ko so, na
primer, odvzeli 15 študentom osebne izkaznice? Ali so organi ukrepali v okviru
zakonitih pooblastil, ko so zadržali študenta Adama Franka brez odložbe 14 ur?
To so vprašanja, ki ostanejo. Ne želim jih potencirati, moram celo reči, da
so organi javne varnosti,—• kar sem tudi napisal •— pokazali ob težji situaciji,
kot je današnja, izredno raven in morda tudi primer, kako morajo nastopati
organi javne varnosti, ki so ljudskega in socialističnega karakterja, vendar so
se ob teh dogodkih, ki sem jih sedaj omenil, omenjena vprašanja vendarle še
pojavila. Upam, da kasneje ne bo več takih pojavov; to sklepam iz tona
v odgovoru tovariša Petriča. Vendar moram kljub temu opozoriti na odvzem
legitimacij in pridržanje študenta Franka.
Predsednik Miran Goslar: Prosim, tovariš Petrič!
Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, žal mi je, da ta zbor obremenjujemo s to problematiko, vendar mislim, da je res umestno, da se dialog
o tej točki zaključi.
Glede treh konkretnih problemov, ki jih omenja tovariš poslanec dr. Rus,
izjavljam samo tole: Glede lepaka, ki ga omenja, in diferenciacije, bo, kot
sem že rekel, dokončno odločilo sodišče. Niti izvršni svet niti ta dom nista
pristojna za tako oceno. Glede ostalih dveh primerov, ki jih tovariš poslanec
navaja, pa želim ponoviti, da je iz ocene, ki jo je izvršni svet dal za vse
konkretne akcije, ki so bile podvzete v zadnjem času, razvidno, da so v okviru
konkretnih okoliščin, ki so vedno odločilne tudi za oceno akcije posameznega
organa, organi javne varnosti, tožilstva in pravosodja ukrepali v okviru zakonskih pooblastil.
Predsednik Miran Goslar: Še kdo? (Ne javi se nihče.) Na tista
vprašanja, na katera danes ni bilo odgovorjeno, bomo dobili odgovor na
prihodnji seji.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je predlog sklepov in
priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter preprečevanja raznih
družbeno škodljivih pojavov.
Predlagatelji so: odbor republiškega zbora za finance in proračun, odbor
republiškega zbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko ter odbor
izvršnega sveta za samoupravljanje in notranjo politiko. Zakonodajno-pravna
komisija je dala zboru o tem predlogu poročilo in dodatno poročilo, ki ste ga
danes prejeli na klop. Razpravljali pa so o tem predlogu tudi delegati občin,
ki so dali zboru mnenja, stališča in predloge. Imamo nadalje amandma Ivana
Krefta, in sicer k zadnjemu odstavku 6. točke — amandma ste prejeli.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Martin Košir!
Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Odbor za
družbeno-politični sistem in notranjo politiko ter odbor za finance republiškega
zbora sta danes pred sejo zbora imela skupno sejo, na kateri sta obravnavala
predloge oziroma amandmaje zakonodajno-pravne komisije in jih sprejela.
Odbora sta razpravljala tudi o poročilu odbora za finance gospodarskega zbora
k 5. točki in zavrnila njegov amandma, ker sta mnenja, da je že v ugotovitvah
dovolj jasno poudarjeno, da gre za samostojno davčno službo, ki jo je treba
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tudi vnaprej še krepiti. Odbora pa se strinjata z amandmajem tovariša Ivana
Krefta k 6. točki.
Predsednik Miran Goslar: Mirko Žlender!
Mirko Žlender : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Bom zelo kratek:
V priporočilu občinskim skupščinam je v peti alinei rečeno: »Davčne službe
je treba organizacijsko, finančno in samoupravno izločiti v samostojni skupščinski upravni organ«. V poročilu z zasedanja delegatov občin pa je na 3. strani
napisano-, da se pristojnost, ki jo želimo dati davčnim upravam, lahko popolnoma neodvisno in samostojno izvršuje samo v upravnem organu, ki smo mu
prej zagotovili samoupravno in finančno samostojnost, kakršno ima, na primer
sodstvo, služba družbenega knjigovodstva in podobno.
Ce damo tako priporočilo občinskim skupščinam, se bodo davčne uprave
osamosvojile. Sicer ne nasprotujem osamosvojitvi davčne uprave, kadar gre
za organizirano davčno službo, vendar pa v približno 40 slovenskih občinah
te davčne službe praktično ni. Obstoji iz nekaj referatov, iz treh, štirih ali tudi
sedmih, zaradi česar se postavlja vprašanje, ali je pametno in racionalno
davčno službo finančno in organizacijsko ter samoupravno izločiti iz občinske
uprave. Jaz se mnogo bolj zavzemam za to, da bi se ta alinea v priporočilu
združila s šesto alinejo in glasila takole: »Občinskim skupščinam se priporoča,
da pričnejo z dogovarjanjem o združevanju davčnih uprav v skupne medobčinske davčne službe in tako združene davčne uprave organizacijsko, finančno
in samoupravno izločijo v medobčinski upravni davčni organ.« Ce bo priporočilo ostalo nespremenjeno, se bodo na podlagi tega priporočila davčne
uprave v občinah izločile in bo nato glede na samoupravne pravice teh organov
težje doseči družbene dogovore med občinskimi skupščinami za združevanje
davčnih služb in za njihovo racionalnejše poslovanje. Zaradi tega tudi dajem
svoj amandma.
Predsednik Miran Goslar: Ali lahko dobim to besedilo? (Mirko Žlender iz klopi: Prosim, ah ga lahko prečitam?) Izvoli!
Mirko Žlender: Peta alinea drugega priporočila naj se združi s šesto
alineo in se glasi: »Pričnejo z dogovarjajnem o združevanju davčnih uprav v
skupne medobčinske davčne službe in tako združene davčne uprave oziroma
službe organizacijsko, finančno in samoupravno izločijo v medobčinski upravni
organ.«
Predsednik Miran Goslar: Dobro! Prosim! Ivan Kreft ima besedo!
Ivan Kreft: Oba odbora, v imenu katerih je poročal tovariš Košir,
sta predlagala redakcijsko spremembo pri mojem amandmaju. Na to redakcijsko spremembo želim samo opozoriti, da bo v zapisniku pravilno postavljena.
V stavku »Pri tem je posebno pomembna vloga družbeno-političnih organizacij, ki naj« — odpade »bi« — »z zagotovitvijo vzorne discipline in družbene
zavesti svojega članstva bistveno prispevajo k splošni krepitvi davčne morale
občanov.« Gre samo za to redakcijsko spremembo.
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Predsednik Miran Goslar: Tovariš Košir, se strinjaš s predlogom
tovariša Zlendra? (Martin Košir iz klopi: Se strinjam!)
Dobro! Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Glasujemo najprej o amandmaju Ivana Krefta s popravkom, ki ga je
pravkar sporočil.
Kdor je zanj, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 1. točki na 3.
strani ; tudi tega je tovariš Košir sprejel. Kdor je zanj, naj dvigne .roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je sprejet!
Glasujemo o amadnmaju odbora za finance gospodarskega zbora k 5. točki.
Tudi glede tega ni spora. Kdor je zanj, naj dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne
roko.) Nekdo iz klopi: »Odbori tega amandmaja niso sprejeli!«
Napačno sem vas obvestil! Prosim, da zaradi mojega spodrsljaja še enkrat
glasujemo, kajti amandma je sporen, ker ga predlagatelj ni sprejel!
Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko. (15 poslancev dvigne roko.) Je
kdo proti? (17 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (16 poslancev dvigne
roko.)
Amandma ni sprejet!
Glasujemo še o amandmaju tovariša Žlendra, da se združita 5. in 6. alinea
v naslednje besedilo: »Pričnejo z dogovarjanjem o združevanju davčnih uprav
v skupne medobčinske davčne službe in tako združene davčne uprave organizacijsko, finančno in samoupravno izločijo v samostojen medobčinski upravni
organ, kar bo zagotovilo večjo možnost specializacije kadrov, večjo neodvisnost
davčnih služb . ..«
Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.)
Hvala! Je kdo proti? (4 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec
dvigne roko.)
Amandma tovariša Zlendra je sprejet!
Glasujemo o predlogu sklepov in priporočil v celoti. Kdor je za predlog, naj
prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Predlog je sprejet, bojim pa se, da bomo morali besedilo še usklajevati
z gospodarskim zborom.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v
pogodbene skupnosti.
Predlagatelj je izvršni svet. Predlog za izdajo zakona so obravnavali odbor
za družbenoekonomske odnose in odbor za proizvodnjo in blagovni promet ter
zakonodajno-pravna komisija.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Milovan Zidar ima besedo!
Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite, da z nekaj uvodnimi besedami pojasnim teze za zakonsko ureditev
združevanja kmetov v kmetijskih zadrugah, organizacijah združenega dela v
okviru kombinatov in v drugih delovnih organizacijah ter v trajnejših pogodbenih skupnostih, ki naj bi v skladu s sedanjimi družbenoekonomskimi in poli16
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tičnimi spoznanji ter v skladu z ustavnimi dopolnili o položaju delovnih ljudi,
ki delajo z zasebnimi delovnimi sredstvi na področju kmetijstva, določil osnovne
organizacijske okvire poslovnega povezovanja kmetov in temelje družbenoekonomskih odnosov v različnih oblikah kooperacije in združevanja.
S tem želimo urediti le eno od odprtih vprašanj, ki jih je treba rešiti zaradi
hitrejše preobrazbe našega kmetijstva v smeri organizirane, visokoproduktivne
blagovne proizvodnje, kar je bistven pogoj za uresničitev osnovnega družbenoekonomskega in socialnega cilja, ki ga začrtujemo v programu dolgoročnega
razvoja Slovenije, to je, izenačitev materialnega, zlasti še dohodkovnega položaja delovnih ljudi, ki delajo v kmetijstvu, s položajem delavcev, zaposlenih
v drugih gospodarskih dejavnostih. Popolnoma jasno je, da pri tem nimamo
namena in ne moremo reševati drugih pomembnih vprašanj razvoja kmetijstva v republiki, zlasti tistih, ki neposredno vplivajo na ekonomski položaj kmetijske proizvodnje in delovnih ljudi, ki v njej delajo. Nedvomno pa je pomembno
vprašanje ureditve takšne ali drugačne poslovne organizacije zasebne kmetijske
proizvodnje, ki precej vpliva na uspešno izkoriščanje naravnih in tržnih pogojev
za proizvodnjo in promet kmetijskih proizvodov.
Poslovna organizacija je pogoj in posledica, skratka, funkcija proizvodnje.
Ob tem ne moremo precenjevati ureditve teh vprašanj, hkrati pa jih tudi ne
moremo in smemo podcenjevati. Pomembnost in družbenoekonomsko ter politično občutljivost tega vprašanja zgovorno kažejo naslednja dejstva.
Se vedno se ukvarja s kmetijstvom četrtina vsega prebivalstva Slovenije.
Zato lahko z ustrezno ustavno in zakonsko ureditvijo položaja kmetov ter njihovega združevanja pomembno vplivamo na razvoj družbenoekonomskih odnosov na vasi in na hitrost ter intenzivnost ekonomske, socialne in obče integracije tega dela delovnih ljudi z družbo, njihovega vključevanja v družbenoekonomske procese in v samoupravno odločanje o vseh bistvenih vprašanjih
njihovega dela in življenja. Nič manj pomembno pa seveda ni vključevanje
kmetov v družbeno-politično aktivnost, v delo skupščin, Socialistične zveze,
skupnosti zdravstvenega zavarovanja in vse druge oblike družbeno organizirane
aktivnosti.
Ugotoviti moramo, da se je s sproščanjem tržnih zakonitosti po letu 1965
tudi na področju kmetijstva pokazala nujnost istočasnega doslednejšega uveljavljanja samoupravne, na čistih dohodkovnih odnosih temelječe organizacije
kmetov.
Menimo, da so v tem času mnoge kmetijske organizacije v naši republiki
v statutih in drugih aktih, zlasti pa v konkretnih poslovnih odnosih s kmeti,
uspešno začele uresničevati načelo hitrejšega vključevanja kmetov v samoupravno odločanje o vseh bistvenih vprašanjih organizacije dela in delitve
dohodka, kar je še zlasti pomembno.
Lahko rečemo, da bo ta zakon pravzaprav sankcioniral pozitivne izkušnje
in rezultate tistih organizacij in delovnih sredin, ki so težile k resničnemu vključevanju kmeta v odločanje v skladu s stopnjo proizvodnega in drugega sodelovanja. Na drugi strani pa bo potrebno z zakonom določneje zavarovati samoupravne pravice kmetov in delovnih ljudi povsod tam, kjer so prevladale tehnokratske in birokratske tendence, ki so spravljale delavce v mezdni, kmeta pa
v zgolj kupoprodajni odnos.
Marsikje so še vedno možni odpori proti dosledni samoupravni usmeritvi;
proti doslednemu ugotavljanju in delitvi dohodka. Na tem mestu je treba znova
poudariti ugotovitev iz razprave v odborih, da so pretresi in odpori na tem.
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področju ter različni drugi pojavi predvsem posledica nerešenih vprašanj glede
odločanja o delitvi dohodka ter še posebej nerešenih vprašanj o odločanju glede
presežkov dela.
Ponekod so se pojavile tudi iluzije in hotenja, ki nimajo realne ekonomske
podlage, češ da je perspektiva zgolj v majhnih zadrugah in v drobni trgovini,
da je potrebno ukiniti vse dosedanje zadruge in podobno. Že dosedanja razprava pa je pokazala, da naše zasebno kmetijstvo potrebuje tudi močne organizacije, ki bodo sposobne vključiti se v konkurenco na tržišču in nuditi stabilnejše pogoje proizvodnji za tržišče. Urejeni notranji odnosi pa so pogoj za obstoj in razvoj takih organizacij.
Nerešena vprašanja samoupravne organizacije kmetov so ponekod pripeljala do pojavov samoorganiziranja kmetov v različnih oblikah, kot so živinorejska in druga društva. Take organizacijske oblike nedvomno lahko pomenijo
koristno organizacijsko povezovanje kmetov za reševanje strokovnih vprašanj,
ne morejo pa nadomestiti poslovno organizacijo, ki jo potrebuje kmet. Tudi
glede vloge in mesta teh društev so se pojavila nekatera pretiravanja pa tudi
špekulantski poskusi njihovega izkoriščanja za druge namene.
Menimo, da je zato potrebno v skladu s potrebami in možnostmi razvoja
našega kmetijstva z zakonom trajneje urediti temeljne oblike poslovnega povezovanja kmetov, ki mora, kot rečeno, povzeti in potrditi pozitivne rezultate
oblikovanja samoupravne organizacije v nekaterih kmetijskih organizacijah,
kakor tudi omogočiti hitrejšo preobrazbo tam, kjer ta proces očitno zaostaja.
Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije
združenega dela in pogodbene skupnosti je rezultat večletnih naporov v praksi,
rezultat razmišljanj in razprav v strokovnih in družbenopolitičnih organizacijah ter organih. 2e sklepi in priporočila o reševanju nekaterih vprašanj, pomembnih za razvoj kmetijstva, ki jih je Skupščina SRS sprejela leta 1968,
so opozorili na nujnost hitrejše preobrazbe samoupravnih odnosov na vasi.
Te pobude so dobile ustrezno politično podporo v razpravah in sklepih druge
konference Zveze komunistov Slovenije in prve konference Zveze komunistov
Jugoslavije lansko leto. V sklepih druge konference so bila sprejeta jasna
idejno-politična izhodišča o združevanju kmetov in o razvoju samoupravne
organiziranosti na vasi sploh. Sedanji temeljni zakon o zadrugah sicer ni onemogočal oblikovanja ustreznejše organizacije kmetov, vendar pa so njegovi
okviri postali pretesni za današnjo raznolikost potreb in možnosti povezovanja
kmetov med seboj in z obstoječimi kmetijskimi in drugimi organizacijami, še
posebej pa tudi za korenitejše globlje spremembe v smeri krepitve samoupravnih pravic kmetov in delavcev pri ugotavljanju in delitvi dohodka.
Čeprav je bil prvi osnutek tez za pripravo predloga za izdajo republiškega
zakona o združevanju kmetov na osnovi sprejetih političnih izhodišč izdelan
že pred oblikovanjem predlogov za dopolnitve in spremembe zvezne ustave, pa
teze ob ustavnih amandmajih niso izgubile svoje vrednosti. Nasprotno, šele
ustavni amandmaji, zlasti XXI. in XXIII., ustvarjajo temeljne pogoje za takšno
ureditev združevanja kmetov in njihovega družbenoekonomskega položaja,
kakršna je bila predvidena v omenjenih tezah. Opredelitev položaja delovnih
ljudi, ki delajo z delovnimi sredstvi v zasebni lastnini, torej tudi v kmetijstvu,
predstavlja trdno podlago za oblikovanje resnično samoupravnih oblik združevanja kmetov na jasnih družbenoekonomskih izhodiščih. Z ustavnim zakonom
za izvedbo amandmajev k zvezni ustavi je predvideno, da bodo republike
16*
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v bodoče v celoti urejale položaj, okvire in obseg osebnega dela z zasebnimi
sredstvi. Predlog za izdajo republiškega zakona za združevanje kmetov predstavlja tako prvo konkretizacijo ustavnih amandmajev na tem področju.
Pri pripravi predloga za izdajo zakona smo, kot rečeno, upoštevali tako
dosedanje rezultate in izkušnje praktičnega uresničevanja organiziranosti kmetov, kot tudi tradicijo zadružništva v Sloveniji, raznolikost potreb in možnosti,
predvsem pa intence ustavnih amandmajev. Zato bom na kratko opozoril le
na nekatere bistvene novosti ali na drugačen pristop pri oblikovanju predloženih tez.
Izrecno je poudarjeno načelo, da je osnova združevanja kmetov združevanje
dela in sredstev. Uspehi dela in proizvodnega sodelovanja so obenem tudi podlaga za udeležbo pri delitvi ustvarjenega dohodka.
Pri zadrugah in organizacijah združenega dela v okviru kmetijskih kombinatov in drugih organizacij gre torej za združevanje zasebne in družbene
lastnine na podlagi čistih ekonomskih odnosov, gre za stapljanje zasebne in
družbene lastnine prek združenega dela delavcev in kmetov. To, kar je bilo
v starem zakonu izjema, je sedaj pravilo.
Pri pogodbenih skupnostih kot oblikah trajnejšega poslovnega sodelovanja
kmetov v okviru ožjih ah širših območij pa gre za združevanje zasebnega dela
in zasebnih sredstev zaradi racionalnejšega izkoriščanja mehanizacije, zemljišč,
za skupno ureditev nasadov, boljši nastop na trgu in podobno; vendar na
temelju vnaprej določenih ekonomskih razmerij, ki morajo biti zapisana v
ustanovitveni pogodbi.
V zadrugah sicer ohranjamo kot tradicionalni element organiziranosti institut članstva, vendar je ta postavljen na drugačno podlago. Pogoj za članstvo
je trajno gospodarsko, torej proizvodno sodelovanje z zadrugo. Eventualne
ekonomske pogoje za članstvo, ki bi v statutih lahko diskriminirali kmete na
osnovi ekonomske moči pa naj bi zakon preprečil.
Gre torej za proizvodni odnos, ki daje kmetu-članu zadruge v bistvu položaj
člana delovne skupnosti z vsemi pravicami in dolžnostmi z izjemo tistih, ki
izhajajo iz delovnega razmerja. Vendar je potrebno omeniti, da so nekateri že
v dosedanjih razpravah predlagali dopolnitev tez tudi v tem pogledu. Menijo
namreč, da bi kazalo že s tem zakonom odpreti možnost za popolno socialno
varstvo kmeta na prostovoljni podlagi ob pogoju, da obseg in kvaliteta združevanja dela in sredstev to materialno tudi omogočata. Ker je to očitno resna
dilema in ne preprosto vprašanje, vas prosim, da se v razpravi o tem opredelite.
Osnovno vprašanje, na katerem je pravzaprav grajena celotna bodoča ureditev združevanja, kmetov, pa je položaj kmetov v pridobivanju in delitvi
dohodka. Menimo, da je treba v zakonu jasno uveljaviti tista načela, ki jih
vsebuje XXIII. ustavni amandma, to je, da je kmet udeležen pri dehtvi dohodka
v zadrugi, organizaciji združenega dela ali pogodbeni skupnosti.tako na temelju
tekočega kot tudi minulega dela in prispevka k poslovnim rezultatom. Osnove
za njegovo udeležbo bodo torej tri: vloženo delo, vložena sredstva in prispevek
k poslovnemu uspehu organizacije. Tako kot delavec med letom dobiva akontacijo osebnega dohodka, bo kmet med letom dobival za svoje delo akontacijo
v obliki cene za prodane pridelke, v končnem obračunu pa bo kmet udeležen
pri delitvi dobička v skladu z obsegom poslovnega sodelovanja in glede na vložena sredstva, in to tako za svoje osebne kot tudi za skupne potrebe, za katere
oblikuje sklad skupne porabe kmetov.
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Četrto, zelo pomembno vprašanje je prilagoditev organizacije in poslovanja
sedanjih kmetijskih organizacij določilom ustavnih dopolnil in tega zakona.
Predlagamo:
a) da se z zakonom predvidi pravica kmetov in delavcev, da v okviru kmetijskih organizacij ob pogojih, ki jih je določil ta zakon, ustanovijo osnovno
organizacijo združenega dela z vsemi posledicami, ki s tem nastanejo, kot je
samostojno ugotavljanje in delitev dohodka, samostojno določanje notranje
organizacije in drugo;
b) da se predpiše rok, v katerem morajo, sedanje kmetijske zadruge in
druge kmetijske delovne organizacije, ki sodelujejo s kmeti, prilagoditi svojo
organizacijo in poslovanje določilom tega zakona glede njihovega sodelovanja
in povezovanja s kmeti.
Z zakonom'naj bi omogočil oblikovanje enakopravnih odnosov in enakopravnega položaja kmetov in delavcev, zaposlenih v kmetijskih organizacijah.
Njihova udeležba pri gospodarjenju in upravljanju ne sme več temeljiti na
več ali manj izmišljenih razmerjih 50 : 50, 70 : 30 in podobnih ključih, temveč
na ugotovljenem prispevku v poslovnem rezultatu organizacije oziroma na
ustvarjenem dohodku.
Drugi tradicionalni institut, ki ga sicer povzemamo, vendar pa dobiva drugačno osnovo in pomen, je delež ustanoviteljev pri kmetijski zadrugi. Gre sicer
za obliko ustvarjanja začetnih sredstev zadruge, ki pa v naših razmerah seveda
še zdaleč ne more zadoščati za delo in poslovanje take organizacije. Zato naj bi
bil delež po zakonu neobvezen, zadružni statut pa bi ga lahko uvedel, vendar pa
naj bi bila njegova višina odvisna od gospodarske moči zadružnikov, obsega
poslovanja zadruge in podobno. Podobno velja tudi za jamstvo zadružnikov za
obveznosti zadruge, ki naj bi ne bilo obvezno že po zakonu, temveč le, če bo
statut tako določal. Razen tega bi deleži lahko dobili univerzalnejši značaj združevanja sredstev za urejanje skupnih proizvodnih in drugih potreb združenih
proizvajalcev.
Premoženjski odnosi naj bi se v vseh oblikah združevanja urejali s pogodbami, kar je pomembno zlasti zato, da jih ni mogoče določati ali spreminjati
s preglasovanjem, kot to velja za statute in druge splošne akte.
V kmetijskih delovnih organizacijah, ki trajneje poslovno sodelujejo s
kmeti, bo prav pogodba osnova za sodelovanje kmetov pri upravljanju, kolikor
ne bodo zahtevah ustanovitev osnovne organizacije združenega dela. Posebej je
treba poudariti, da želimo s tem zakonom jasno opredeliti minimalne pravice
samoupravljanja, zlasti pravice do določanja lastne organizacije in delitve dohodka, za razliko od drugih delovnih organizacij in samoupravnih skupnosti.
To pa predvsem zaradi upoštevanja sedanjih slabosti in odpora pri hitrejšem
urejanju notranjih odnosov, kot tudi zaradi tega, ker menimo, da je treba
zaščititi šibkejšega partnerja v teh odnosih, to je kmeta, ki je tudi sicer ponekod
preslabo medsebojno povezan, da bi lahko organizirano vplival na doslednejšo
uveljavitev ustavnih in zakonskih intencij.
Dovolite, da v nekaj besedah še posebej na kratko orišem tretjo obliko
združevanja kmetov, ki naj bi jo poleg zadrug in organizacij združenega dela
v okviru kmetijskih organizacij uredili s tem zakonom, namreč pogodbene skupnosti. V praksi se različne oblike takih skupnosti že dalj časa pojavljajo, na
primer strojne, sadjarske, vinogradniške, živinorejske, pašne, hmeljarske in
druge skupnosti. Pokazala se je potreba, da se z zakonom uredi položaj teh
skupnosti kot najpreprostejših oblik povezovanja kmetov za doseganje boljših
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proizvodnih rezultatov, racionalnejšega izkoriščanja mehanizacije in drugo.
To je potrebno predvsem zaradi nastopanja teh skupnosti v pravnem prometu
in zaradi prevzemanja pravic in obveznosti. Z zakonom naj bi uredili le način
ustanavljanja in poslovanja trajnejših pogodbenih skupnosti, v katerih se sicer
medsebojni odnosi oblikujejo na temelju pravil civilnega prava. Te skupnosti
naj bi, se v skladu s tem zakonom ustanavljali zaradi skupne proizvodnje, predelave, prodaje in nabave, njihovo poslovanje pa naj bo omejeno izključno na
lastne potrebe pogodbenikov. Preprečiti pa bo treba poskuse izkoriščanja teh
skupnosti za opravljanje nezakonitih posredniških in špekulantskih poslov.
Vsaka skupnost naj bi bila registrirana v posebnem občinskem registru;
če bi se ukvarjala s prometom, pa tudi v registru gospodarskih organizacij.
Ce ustanovitev ali delovanje skupnosti ne bi bilo v skladu z zakonom ali razvojnim načrtom kmetijstva na določenem območju občine, bo pristojni organ
lahko odklonil vpis v register ali pa naknadno izvršil izbris.
Pri določanju okvira za delo pogodbenih skupnosti so se pojavile tudi
nekatere dileme, ki bi jih bilo potrebno še dodatno proučiti. Tako naj bi omejili pravico te skupnosti glede opravljanja prometa, saj se bo, po mnenju
nekaterih, lahko pod firmo te skupnosti razvila nekontrolirana zasebna trgovina.
Drugo tako vprašanje pa je ureditev obsega in položaja delavcev, ki bi bili
zaposleni v teh skupnostih. Vprašanje je, v kakšnem obsegu naj bi sploh dovolili
delo drugih oseb pri teh skupnostih.
Menimo, da bomo morali ta vprašanja celovito urediti z republiškim zakonom, ki bo na splošno urejal položaj in okvire osebnega dela z zasebnimi
sredstvi v naši republiki. Hvala lepa!
Predsednik Miran G osi ar: Rado Pušenjak, prosim!
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Podpiram predlog za izdajo
zakona o združevanju kmetov. S sprejemom tega zakona naj bi izpolnili našo
obveznost, da postane kmet enakopraven z delavci pri samoupravljanju v
kmetijskih organizacijah. Vendar ta zakon ne bi smel povzročiti, da bi že tako
preveč razdrobljeno kmetijstvo v Sloveniji še bolj razdrobili. S tem prav
gotovo ne bi prav nič koristili kmetijstvu. Iluzorno je namreč pričakovati, da
je lahko rešitev kmeta v graditvi nekakšne klasične zadružne organizacije
s številnimi vaškimi kmetijskimi zadrugami, ki bi bile poslovno in organizacijsko povezane z na novo ustanovljenimi zadružnimi podjetji, katerih naloga
naj bi bila plasirati kmetijske pridelke. Za ustanovitev take mreže zadružnih
podjetij prav gotovo ni več pogojev. Pravilno je sicer, da prepuščamo te
zadeve v odločitev kmetom samim, vendar ne bi bilo pravilno, če bi ne gledali
problema realno. Verjamem, da bodo tudi v bodoče ostali oddelki za kooperacijo pri vseh tistih kmetijskih kombinatih, kjer so bili odnosi s kmeti pravilno
urejeni. Menim, da lahko le take službe za kooperacijo, ki so povezane s širšim
tržiščem, največ pripomorejo k dvigu zasebnega kmetijstva. To pa tembolj, če
se bo samoupravljanje kmetov v organizacijah združenega dela povsem uveljavilo. Seveda bi morala imeti ta organizacija svojo osnovo prav v vsaki vasi.
Prepričan sem, da zahteva današnji čas tudi za področje kmetijstva, le gospodarsko močne organizacije, ki odigravajo pomembno vlogo na trgu. V tem
pogledu se strinjam s tovarišem Milovanom Zidarjem.
Koristno bi bilo, če bi kmetje — ko bodo razpravljali o teh delovnih
organizacijah — iskali nasvete v organizaciji tudi pri strokovnih službah. Ce se
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ukine kakšen oddelek za kooperacijo pri organizaciji združenega dela, v katerem
so kmete odrivali in pobirali od njih prevelike dohodke, nam tega ne bo žal.
Pozitivno je, >da so večji kmetje pri sedanjih organizacijah našli svoje mesto;
povsem drugače pa je za večino malih kmetov. Ti niso bili dovolj ekonomsko
interesantni niti za sedanje zadruge niti za kmetijske kombinate. Prav gotovo
pa obstoja dovolj objektivnih možnosti za gospodarsko preusmerjanje tudi tega
dela vaškega prebivalstva. V tem je tudi eden izmed vzrokov sedanje revščine
tega dela vasi. V bodoče bi morali posvečati prav temu delu kmetov največ
skrbi. Mogoče bi bilo treba tudi proučiti, kako bi se dalo vsaj z zakonom
nekoliko pomagati tej vaški revščini.
Strinjam se s tem, da bi bila naloga nove organizacije kmetov tudi ta, da se
ukvarja z izobraževanjem, kulturnim in socialnim delom. Menim pa, da bi bilo
potrebno financirati pospeševalno in razvojno dejavnost iz drugih virov, v
glavnem izven novih zadrug in organizacij združenega dela, saj gre za splošni
družbeni interes, ne pa samo za interes teh organizacij. Imamo tudi zelo slabe
izkušnje glede pospeševalne službe, ki so jo imele nekatere od teh organizacij.
Pospeševanje našega kmetijstva, je še vedno na izredno nizki stopnji. Poglejmo, na primer, samo način paše goveje živine pri nas in v svetu! Hranilnokreditni odseki bi morali poslovati odprto kot odprti denarni zavodi. Mislim,
da je treba čimprej odpreti njihovo poslovanje.
Kmetje sprejemajo nove organizacije kot svoje in menim, da bi bilo
potrebno uvesti zadružne deleže, ki bi morah biti različni glede na gospodarsko moč zadružnikov. Naloga nove zadružne organizacije pa bi morala biti
tudi ta, da bi organizirala tisto vaško obrt, ki je našim vasem nujno potrebna.
Hvala!
Predsednik Miran Goslar: Zoran Lešnik, prosim!
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! S
tezami za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, v organizacije združenega dela in pogodbene skupnosti se začenja uresničevati še en predlog in
želja slovenskih kmetov.
Nesporno je, da so slovenski kmetje takrat, ko so zadruge postale delovne
organizacije ali podjetja, izgubili svojo organizacijo. Ne želim razglabljati o
tem, kolikšna škoda je bila s tem narejena slovenskemu kmetijstvu in slovenskemu kmetu. Kmetje so bili potisnjeni ob stran, v samoupravi so v večini
primerov imeli kmetje podrejeno vlogo in jo imajo še danes. Njihova udeležba
v samoupravnih organih, v katerih se je resnično odločalo, je bila ničeva ali
minimalna in le v redkih primerih na dostojni višini.
Zaradi tega je povsem razumljivo, da so kmetje izgubili zaupanje v tako
podjetniško zadrugo ali drugo kmetijsko organizacijo-, s katero so sodelovali
ali naj bi sodelovali. Možnosti za izboljšanje stanja so bile minimalne, ker ni
bilo zakona, ki bi to omogočil ali, bolje rečeno, prisilil zadruge in kombinate, da
bi zagotovili ustrezen položaj kmeta. Bih so celo primeri, da so zadruge krčevito
nasprotovale zelo koristnim predlogom kmetov.
Upravičeno je upanje, da bo nova zadružna zakonodaja marsikaj spremenila in prisilila odgovorne v marsikateri zadrugi ali kombinatu, da bodo
začeli drugače misliti in seveda tudi drugače delati. Ko sem se v soboto in
včeraj pogovarjal s kmeti, so kmetje podprli prizadevanja predlagatelja, da se
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zadružno vprašanje primerno uredi z zakonom. Želijo pa, da bi zakon zagotovil,
da bi bila zadruga ali druga organizacija združenega dela resnično njihova
organizacija, v kateri bi kot člani, ki bodo vplačali delež, upravljali in odločali.
Želijo, da bi bila nova organizacija zadružništva in nadgradnja takšna, da bi
bila v njihovo korist in ne organizacija, ki jih izkorišča.
V razpravi so kmetje omenili tudi vprašanje zadružne lastnine. Moram
reči, da pri tem kmetje niso šli v zgodovino zadružne lastnine, ampak so načeli
vprašanje sedanje zadružne lastnine. Zadruge bo namreč težko ustanoviti brez
osnovnih sredstev in začeti tako delati. Zaradi tega je razumljivo, da kmetje
želijo, naj bi zakon uredil tudi vprašanje zadružne lastnine. Bojim se, da bi me
napačno razumeli; zato bom to na kratko obrazložil.
Zakon predvideva, da naj bi zadruge po enem letu, če se ne motim,
prilagodile svoje poslovanje novemu zakonu. Toda ni izključeno, da nekatere
organizacije ne bodo hotele upoštevati tega zakona, kar pomeni, da bodo s tem
izgubile status zadruge ali organizacije za pogodbeno sodelovanje in bodo pač
nadalje delale kot podjetja. Lastnina, ki je bila do sedaj ustvarjena — tovariš
Zidar je govoril tudi o minulem delu — z delom, z deleži in z dohodkom, ki je
bil pravzaprav last vseh teh zadružnikov, bo ostala v lasti tega novega podjetja,
če ga tako imenujem, medtem ko bodo kmetje ostali brez osnovne lastnine za
začetno delo. Zato bi morah primerno urediti tudi to vprašanje. Pri tem ne
mislim na zadružno lastnino iz časa poslovnih zvez, zadružnih zvez in podobno,
temveč na sedanjo lastnino, ki je rezultat žuljev delovnega kolektiva in kmetov.
Zakon naj bi določno opredelil tudi samoupravo in samoupravne pravice
kmetov in zaposlenih tako, da pozneje ne bo nesporazumov o tem, kdo o čem,
kdaj in kje odloča. Vsi namreč vemo, da je o tem precej nesporazumov v
sedanjih kmetijskih organizacijah, v katerih kolektiv lahko praktično odloča
o vsem, kmetje pa samo o nekaterih vprašanjih.
Teze predvidevajo tudi ustanavljanje zadružnih zvez. Tudi to tezo zakona
kmetje podpirajo in želijo tako dobiti svoj vrh na republiški ravni. Zastavlja
pa se mi vprašanje, kdo bo vodil kadrovsko politiko na ravni zadružne zveze,
ali bo to po starem, ah pa so tudi tu predvidene kakšne novosti? Tudi o tem
bi lahko bilo v zakonu kaj napisanega.
Naj strnem razpravo z željo, da predlagatelj pripravi takšen osnutek zakona, iz katerega bo jasno izhajalo, da zakon želi pomagati kmetom in bo
pomenil jamstvo, da se bo zadružna zavest povrnila in krepila. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Janez Verbič!
Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mnenja sem, da so predložene teze zakona o združevanju kmetov dobre, da je
zakon pomemben prispevek k urejanju pravičnejšega odnosa družbe do delovnih
kmečkih ljudi in da bo dal tudi daljnosežne pozitivne rezultate glede izboljšanja
materialnega stanja kmetijstva. Teze v celoti zato podpiram, vendar imam
pripombe k posameznim tezam.
Glede 4. teze podpiram mnenje odborov, da dejavnosti v gozdarstvu ne kaže
ločiti od drugih dejavnosti, ki naj bi jih kmetje opravljah prek svoje zadružne
organizacije. Združena kmetijska in gozdarska dejavnost je pogoj za obstoj
samostojne zadružne organizacije predvsem tam, kjer je kmetijstvo samo prerevno, da bi lahko v celoti nosilo režijske stroške z zadružno organizacijo.
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Jasno je namreč, da so režijski stroški dveh ločenih organizacij za kmetijstvo in gozdarstvo večji kot stroški ene same. Formalno tudi s sedanjim
zakonom o gozdovih to ne bi bilo v neskladju, kolikor gre za promet z lesom
iz negozdnih površin. Smatram pa, da bo zakon o gozdovih treba spremeniti,
ker kmetje z njim niso prav nič zadovoljni.
V zvezi s 7. tezo je sporno vprašanje, kdo naj dobi premoženje zadruge,
ki gre v likvidacijo, če ni druge zadruge ali organizacije, ki bi prevzela dejavnost
likvidirane zadruge. Mnenja sem, da sedanji predlog ustreza, ker bi bilo s tem,
da premoženje prevzame zadružna zveza, bolj zagotovljeno, da se zadružno
premoženje ohrani kot pa če bi preostalo premoženje prevzela občina.
Spremeniti pa je potrebno besedilo v tem smislu, da zadružna zveza prevzame premoženje samo v upravljanje in ga mora vrniti, če se pojavijo pogoji
za obnovitev dejavnosti likvidirane zadruge.
Glede 29. teze o pravicah kmetov v okvirih delovnih organizacij sem
mnenja, naj bi imeli kmetje čimvečje samoupravne pravice, vključno s pravico
do ločenega žiro računa. V preteklosti smo namreč imeli mnogo primerov, da
je dohodek, ustvarjen v kooperaciji s kmeti, odtekal drugam, ali pa so kmetje
več mesecev čakali na denar za odkupljene pridelke in je podjetje kmečki
denar uporabljalo za obratni kapital.
Tudi tam, kjer so odnosi s kmeti bolje urejeni, še ni pravega zaupanja,
zato se zavzemam za rešitve, ki omogočajo čimbolj čiste račune. Kasneje, če se
bodo kmetje prepričali, da jim nihče ne odvzema njihovega dohodka, bodo brez
dvoma pripravljeni sami odstopati od pravice do ločenega računa.
Glede 41. teze podpiram predlog tovariša Lešnika, da se vprašanje zadružne
lastnine pri obstoječih zadrugah in kombinatih zakonsko Uredi. Mnoge delovne
organizacije so namreč nekdaj prevzele posamezne kmetijske zadruge z vsem
premoženjem vred. Mislim, da bi bilo popolnoma nepravilno, če bi si nekdo to
zadružno imovino, ki so jo ustvarili tudi kmetje, mnogokrat celo z udarniškim
delom, lahko enostavno prilastil. Da niti ne omenjam, kako' težko bi se
zadružništvo ponovno razmahnilo, če bi kmetje uvideli, da jih je nekdo ogoljufal
— četudi po zakoniti poti! Hvala lepa!
Predsednik Miran G o s 1 a r : Ivan Pučnik ima besedo.
Ivan Pučnik: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci!
.O predlogu za izdajo zakona o združevanju kmetov razpravljamo precej kasno,
zato je nujno, da ga čimprej sprejmemo. Že pri oblikovanju vsebine zakona
moramo predvideti, kako ga bomo izvajali, da bomo uresničili zaželene cilje.
Pri tem se moramo vprašati, zakaj je v naši samoupravni družbi sploh potreben
takšen zakon in zakaj smo na področju zasebnega kmetijstva pozabili na
samoupravne norme, katere smo na drugih področjih že uspešno uveljavili.
Menim sicer, da naša dosedanja zakonodaja na tem področju ni bila slaba,
vendar so tisti, ki so izvajali zakone, povzročili, da je danes kmet neorganiziran,
nezainteresiran za proizvodnjo in da je postal s svojo ekstenzivno proizvodnjo
v nekaterih predelih Slovenije gospodarska rezerva kmetijskih organizacij. Tega
ne upoštevajo kot proizvajalca, ki mu je treba pomagati, da se bo preusmeril
v tržno proizvodnjo, temveč samo kot poslovno področje za prodajo repromateriala, storitev. Od njega kupujejo pridelke le če so ti konjukturni itd.
Administracija teh podjetij je samoupravne pravice kmeta zanemarila, pri
čemer ni imela posebnih težav, če upoštevamo, da so kmetje prostorsko razbiti,
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da je njihova izobrazbena struktura nizka, da so obremenjeni s tradicijo, da so
v družbi nepomembni in da je neugodna njihova starostna struktura.
Na te odnose opozarjam zaradi tega, da bi zakon oblikovali tako, da bi
prispeval k odpravi teh napak. Pri tem moramo upoštevati, da posegamo v
eksistenčen poslovni prostor določenih grupacij, za katere je takšen odnos do
kmeta postal zakonit in bodo dosežene pozicije tudi krčevito branili. Ko se
kmetje zavzemajo za svoje samoupravne pravice in se sklicujejo na sprejete
resolucije, sklepe in politične zaključke, ki so se oblikovali v dvoletnih razpravah, nam te grupacije očitajo, da si te zaključke razlagamo enostransko.
Za težnjami kmetov naj bi se skrivale zgolj špekulacije, da želijo kmetje uničiti
družbeno proizvodnjo itd. Bistvo problema je v tem, da težnjam kmetov, ki si
želijo urediti odnose v obstoječih kmetijskih organizacijah, najbolj nasprotujejo
tisti, ki so v prvi vrsti dolžni sprejeti sklepe in priporočila izvajati. Zanimivo
je kratko poročilo v Delu z dne 22. 5., ki ima velik naslov: »Brez žiro računa«.
V poročilu piše: »Organizacija kmetov, ki jo bodo lahko ustanovili kmetje v
obstoječih kmetijskih organizacijah, kot predvideva zakon o združevanju kmetov v zadruge in organizacije združenega dela in pogodbene skupnosti, ne more
biti pravna oseba, ki bi poslovala z lastnim žiro računom. Takšen sklep je
sprejel svet za kmetijstvo in živilsko industrijo gospodarske zbornice SR Slovenije.« S tega mesta vprašujem ali je takšen sklep v skladu z osnovnimi
samoupravnimi pravicami kmetov in kdo daje temu svetu zbornice pravico, da
sklepa že vnaprej in določa, kakšne naj bodo organizacije kmetov. In človek se
vpraša, kje so bili doslej ti — oprostite izrazu — »angeli varuhi kmetov«, ki so
se samoupravne pravice kmetov prav v teh organizacijah kršile in se žal v
nekaterih organizacijah še danes kršijo. Jasno je, da se za to prečudovito
skrbjo za kmeta skriva interes, ki bo škodoval kmetom v bodoči organiziranosti.
Takšne težnje je treba zato pravočasno onemogočiti. Podobne sklepe zasledimo
marsikje. Z njimi hočejo posamezne grupacije zavarovati svoje interese na
škodo kmetov. Ce bodo takšna stališča pri oblikovanju zakona prevladala, potem
pri izvajanju zakona ne bo tistih, katerim je pravzaprav zakon namenjen; to
se pravi ne bo kmetov. Menim, da moramo vsebinsko najbolj utrditi tretji del
tez, ki govori o združevanju kmetov v okviru delovnih organizacij. Ta oblika
je najbolj perspektivna, ker bi obrati za sodelovanje s kmeti lahko pocenili
poslovanje. Ti bi namreč lahko imeli z ostalimi obrati podjetja nekatere skupne
službe, na primer splošni sektor. Vendar moramo z zakonom preprečiti prelivanje sredstev na škodo kmetov, kar se je doslej v mnogih primerih dogajalo.
Ce kmetje ne bodo našli svojega mesta v obstoječi kmetijski organizaciji, bodo
ustanavljali zadruge, kar bo zakon omogočal. Na marsikaterem območju bi to
bilo ekonomsko škodljivo.
Skratka, zakon naj precizno določi pravice kmetov v gospodarskih organizacijah. Kmetje se bodo namreč težko spoprijemali z njihovo administracijo,
ki se je v preteklem obdobju posluževala metod, zaradi katerih je bil kmet
največkrat v slabši samoupravni in ekonomski poziciji. Ker so teze že itak
preveč prezrle to nevarnost, je nerazumjivo, da si nekateri prizadevajo v tezah
zbledeti še tisto pomembno vsebino, zaradi katere bomo zakon sploh sprejeli.
Zato mislim, da mora biti naše prizadevanje usmerjeno predvsem v to, da bo
zakon vseboval teze izvršnega sveta.
Če to ne bomo uspeli storiti, bomo spet zamudili priložnost za združevanje
in preusmeritev kmečke proizvodnje v tržno proizvodnjo. Upoštevati moramo,
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da kmetijske organizacije ne predstavljajo edinega področja, kjer si mora kmet
urejati svoje samoupravne pravice.
Kljub spremembi zakonov s področja gozdarstva se položaj kmetov v
gozdnih gospodarstvih ni izboljšal. Kmetje, gozdni posestniki, so močno razočarani in pravijo, da so v več kot enoletni razpravi jasno prikazovali rešitve
problemov, ki se pri oblikovanju zakona niso upoštevale. Očitajo tudi nam
poslancem, da smo bili enostranski in upoštevali samo stališča predstavnikov
gozdnih gospodarstev in njihove administracije, stališča in predloge kmetov in
političnih organizacij s terena pa zanemarili. Na ta problem opozarjam zato,
ker bodo pri javni razpravi o osnutku zakonov o združevanju kmetov vsi ti
problemi zopet prisotni.
Menim, da je treba uvedbo popolnega socialnega zavarovanja kmetov na
prostovoljni osnovi podpreti. Danes je marsikateri polkmet, ki bi lahko živel od
svoje kmetije, zaposlen predvsem zaradi socialne zaščite, kar pa slabo vpliva
na njegovo delovno storilnost, na posestvu in v podjetju, kjer je zaposlen.
Popolno socialno zavarovanje bo vplivalo na kmete, da se bodo bolj smelo
preusmerili v blagovno proizvodnjo. Z izboljšanim materialnim položajem pa
bodo zmogli prispevati tudi več sredstev za te namene. Zato je ta pobuda
koristna. Hvala lepa.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Nekatere sedanje gospodarske težave lahko prav gotovo pripišemo neurejenim razmeram, ki so nekatere gospodarske panoge močno prizadele, medtem ko je kmetijstvo boj za
svoj obstoj vzdržalo, čeprav ne povsod enako uspešno. Posebno vztrajen in
iznajdljiv pa je moral biti zasebni kmetovalec, če je hotel previhariti vse
viharje.
Kmetovalčeve težave niso bile povsod enake. Bile so odvisne od regionalnih,
občinskih in krajevnih razmer, tako v času administrativnega odkupa kot v
času administrativnega vključevanja v zadruge, pa tudi v času administrativnega likvidiranja zadrug. O prisilnem vključevanju kmetov v zadruge v Slovenskih goricah bo trajno pričalo prizadeto napisano leposlovno delo Ignaca
Koprivca, nagrajenca Prešernovega sklada.
Zaradi sedanjega neurejenega položaja zasebnega kmetijstva je prav, da
republiška skupščina izda zakon o združevanju kmetov v zadruge, organizacije
združenega dela in pogodbene skupnosti. Zakon naj upošteva izkušnje iz preteklosti in da kmetom takšne možnosti za združevanje, kakršne si sami najbolj
želijo. Torej naj ne bo prisile in prevelike togosti. Prostovoljnost in samoiniciativnost bosta največ prispevali k vzajemnosti, k enotnosti in s tem k
premagovanju dosedanje razcepljenosti. Lahko smo prepričani, da bodo kmetovalci ravnali odgovorno in da bodo njihove nove samoupravne organizacije
krepile ne le njihovo gospodarsko moč, temveč tudi republike in Jugoslavije.
Ne bo se več dogajalo, da bi morali za težko pridobljene devize uvažati maslo,
pšenico, sadje in druge kmetijske pridelke, kot se še vedno dogaja zaradi tega,
ker smo kmetijstvo doslej podcenjevali in zanemarjali. Podpiram predlog za
izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela
in pogodbene skupnosti.
Predsednik Miran Goslar: Franc Svetel j, prosim!
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Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Na drugi
seji republiške konference Zveze komunistov Slovenije je bilo sprejeto stališče, da združeni kmetje potrebujejo takšno temeljno samoupravno skupnost,
ki bo sposobna v povezavi z drugimi organizacijami v kmetijstvu in gospodarstvu nasploh uresničevati njihove interese kot proizvajalca in potrošnika.
Rečeno je bilo tudi, da morajo kmetje s svojimi delovnimi dohodki sami
upravljati. Kmetje so v razpravah ta stališča v celoti podprli. Vendar jih v
praksi tako na področju kmetijstva kot na področju gospodarjenja z gozdovi
počasi uresničujemo. Prav zato se sedanje razprave o predlogu zakona o
združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene
skupnosti ne omejujejo samo na organizacijska vprašanja, marveč tudi na precej
širša vsebinska vprašanja v zvezi z razvojem in pospeševanjem kmetijstva.
Naj tudi jaz navedem nekaj ugotovitev in stališč iz dosedanjih razprav.
1. Sestavi j alci osnutka zakona o zadrugah naj bi proučili možnosti za
povezovanje samoupravnega gospodarjenja kmetov na področju kmetijstva in
gozdarstva. Mnenja so, da zasebna kmetijska gospodarstva ne bi smeli v pogledu
gospodarjenja z gozdovi razdvajati, pač pa združevati v celoto. Kmet naj bi
odločal o vseh fazah svojega gospodarjenja od proizvodnje do prodaje.
2. V razpravah so bile postavljene tudi zahteve, naj bo v zakonu zagotovilo,
da premoženje zadružnikov ob morebitni reorganizaciji ostane last zadružnikov.
Menijo, da je treba proučiti možnost, da bi se premoženje bivših zadrug, ki se
je po njihovi likvidaciji preneslo na kmetijske kombinate, dalo na razpolago
kot materialna baza za ustanovitev novih kmetijskih zadrug.
3. Ponekod so bili izraženi pomisleki, ali ne bodo premalo proučene pogodbene skupnosti kmetov negativno vplivale na gospodarsko stabilnost obstoječih
kmetijskih organizacij in kmetijskih zadrug. Nevarnost je, da bi se pri teh
skupnostih izkoriščale le trenutne tržne ugodnosti, zanemarjal pa trajnejši
razvoj in krepitev zadrug in sploh kmetijstva. Seveda pa v celoti -(podpirajo
ustanavljanje skupnosti za skupno nabavo strojev, kar bi morala družba
podpirati na primer z zmanjšanjem carin, prometnega davka in podobno.
4. Z zakonom o dedovanju in drugimi predpisi je treba čimprej preprečiti
drobljenje kmetijske zemlje, glede na ustavne amandmaje pa pripraviti ustrezne
predpise o zemljiškem maksimumu. Ponekod so mnenja, naj bi proučili možnosti za ustrezne spremembe kmetijskega maksimuma tudi v nižinskih predelih.
Predlagajo na primer, naj bi maksimum za zemljišče I. razreda preračunali za
slabšo zemljo z določenimi faktorji in podobno.
Vse te predloge dajejo z namenom, da bi se olajšalo uvajanje rentabilne
mehanizacije in sodobnih načinov pridelovanja v našem kmetijstvu.
5. Povsod se zavzemajo, da je treba čimprej uresničiti tudi stališči .druge
seje republiške konference Zveze komunistov o ustanovitvi samostojnega republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo in o večji povezanosti kreditno hranilnih služb v kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacijah, ker so
sedanja že itak sorazmerno skromna sredstva zelo razdrobljena. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Hvala! Ivan Franko!
Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Klub poslancev za Gorenjsko je izvedel o predlogu za izdajo zakona o
združevanju kmetov v zadruge, v organizacije združenega dela in v pogodbene
skupnosti razgovor s predstavniki kmetijstva v petek 28. t. m. v Kranju. Temu
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razgovoru so poleg poslancev z Gorenjske prisostvovali tudi predsedniki zadružnih svetov gorenjskih občin in sicer iz Domžal, Jesenic, Kamnika, Kranja,
Radovljice, Škofje Loke in Tržiča, direktorji kmetijskih zadrug ter predsedniki
in podpredsedniki oziroma tajniki kmečkih sekcij. Moram izjaviti, da je bila
razprava izredno plodna in pozitivna. Pri tem naj povem, da imajo kmetje velik
interes za reševanje problemov kmetijstva in zasebnih kmečkih proizvajalcev
in so razprave o teh vprašanjih izredno obiskane ter plodne. To dokazuje živ
interes kmečkih proizvajalcev za ukrepe, ki jih naša družba sprejema na tem
področju. To nas poslance vsekakor obvezuje, da prisluhnemo vsem njihovim
predlogom.
Na tem razgovoru je bil predlog za izdajo zakona podprt. Posebej je bilo
podčrtano, da je to prvi izvirni slovenski zakon te vrste, zato zasebni kmečki
proizvajalci od njega veliko pričakujejo. V razpravi je bilo opozorjeno na več
problemov, od katerih so bili mnogi danes že omenjeni. Verjetno ne bom nič
pretiraval, če bom dejal, da je bila posvečena največja pozornost dvojni organiziranosti in ločevanju celovite gospodarske dejavnosti kmetov na dva dela:
kot gozdnih posestnikov in kot kmetijskih proizvajalcev. Menijo, da takšen
pristop ni pravilen. Njihovo gospodarjenje je enoten proces in temu je treba
podrediti tudi organizacijo. Posebej to velja za tiste številne kmetije v naši
občini, ki ustvarjajo večji del dohodka z gozdno proizvodnjo.
Zaradi tega je bil podan predlog, da se med dejavnosti zadrug uvrsti tudi
pravica do prometa z lesom. Nadalje naj imajo samoupravne skupnosti pri
gozdnih gospodarstvih pravico, da se lahko odcepijo in priključijo k zadrugi.
Kmetje namreč opozarjajo, da od razprave o gozdovih, ki je bila v tej
skupščini pa do danes na področju uveljavljanja samoupravnih pravic kmetov
ni veliko storjenega.
Gozdna gospodarstva na območju, o katerem govorim, še niso spremenila
vseh statutov oziroma še niso sprejela ustreznih splošnih aktov, v katerih bi
statuirala samoupravne pravice gozdnih posestnikov glede prometa z lesom. Te
pravice so še zelo omejene in nič večje kot pred razpravo v skupščini. Posebej
pa je bilo podčrtano, da je javna razprava, v katero so se kmetje tako intenzivno vključili in od katere so tudi veliko pričakovali, kmete le razočarala.
Takšne neplodne razprave niso potrebne. Da to stališče kmetov z Gorenjske
ni osamljen primer, potrjujejo izjave drugih poslancev našega zbora in ugotovitve odborov. Na primer odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za
proizvodnjo in blagovni promet sta to tudi ugotovila, naj ju citiram: Prav tako
so bili poslanci soglasni, da bi bilo treba kmete in njihovo gospodarjenje obravnavati enotno in ga povezati z eno organizacijo. Nelogična je današnja ureditev,
ko mora kmet v pogledu kmetijske proizvodnje sodelovati z zadrugo, v pogledu
gozdne proizvodnje pa z ustreznimi gozdnimi gospodarstvi. Gozdarska proizvodnja kmeta je predvsem v višinskih predelih integralni del njegovega gospodarstva. Poleg tega so poslanci ob tem ugotovili, da kljub razpravam v skupščini
in sprejetem zakonu kmetje v gozdnih gospodarstvih doslej niso mogli uveljaviti
svojih samoupravnih pravic.
Naj kot primer navedem, kako se lahko v taki organizaciji samoupravljanje
izigra. Gozdno gospodarstvo je pripravljalo spremembo statuta pol leta, od
kmečkih samoupravnih organov in kmetov pa zahtevalo pripombe v roku
4 dni.
V nekaterih samoupravnih organih gozdnih gospodarstev na območju moje
občine je kmetov zelo malo, medtem ko jih je v svetu zadruge 70. To pa ni le
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formalno vprašanje, ker se lahko tudi s sestavom samoupravnih organov
izigrajo pravice kmetov. Nadalje je bilo posebej poudarjeno, da bi morala biti
organizacija združenega dela oziroma del te organizacije, ki jo tvorijo kmetjekooperanti pri organizacijah združenega dela, zasnovana približno tako, kot je
predvidena organizacija za zadrugo. To se pravi, da bi bila samostojnejša, bi
morala imeti svoj žiro račun. Zakon naj predvidi, da bi bil njen status takšen,
kot je status organizacij združenega dela v okviru organizacije, to se pravi,
da ima tudi pravico do odcepitve. Naj opozorim na mnenje, naj bi tudi sedanje
samoupravne skupnosti kmetov v okviru gozdnih gospodarstev imele to pravico;
to se pravi pravico do odcepitve.
Mnenje je, da v kooperacijskih odnosih kmet ni dovolj dejansko in pravno
zaščiten. Omogočeno je prelivanje sredstev in zato kmet ne more v celoti
razpolagati z rezultati svojega dela.
Izraženi so bili pomisleki zoper občasna združevanja kmetov oziroma zoper
občasne pogodbene skupnosti. Zoper pogodbene skupnosti sicer nihče ni, vendar
je bilo opozorjeno na nevarnost, da bi zlasti začasne pogodbene skupnosti, če se
ne bi dobro zavarovali, lahko doživele usodo sedanjih podjetij, ki jih ustanavljajo občani. Ta podjetja so namreč velikokrat sredstva za izvedbo raznih
Spekulativnih poslov, predvsem na področju trgovine.
V razpravi o predlogu za izdajo zakona so bili tudi splošni problemi
kmetijstva. Carinski sistem še ni ustrezen, ker ima le fiskalen, ne pa zaščiten
značaj, kar velja posebej za uvoz kmetijskih strojev in pripomočkov. Prav tako
je bila postavljena zahteva, da bi se glede prometnega davka moral zasebni
sektor izenačiti z družbenim sektorjem in bi bile dajatve enake.
V razpravi o zadružni imovini je bila splošna zahteva, naj se zadružno
premoženje zavaruje tako, da bo v vsakem primeru pripadlo zadrugi in zadružnikom. Celo so postavljene zahteve, da se odpre razprava o usodi tiste imovine
zadrug, ki so jo izgubile prej.
V zvezi s kreditiranjem kmetijstva je bilo poudarjeno, da banke še nimajo
ustreznega posluha za vlaganje v kmetijsko proizvodnjo. Zanimiva je ocena
razprave, da posebno večje banke, ki imajo več sredstev in možnosti za kreditiranje, nimajo interesa. Takšne investicije naj bi bile preveč malenkostne,
tako na primer Gorenjska kreditna banka veliko bolj pomaga kmetom kot
, Ljubljanska banka.
S tem v zvezi je odprto tudi vprašanje rizičnih skladov kmetijstva, ki se
nahajajo v bankah za zavarovanje pred kužnimi boleznimi in podobno.
Uvoz opreme ni zadosten, poleg tega pa je aktualna še standardizacija
opreme.
Pri povezovanju kmetov v zadruge in zadružne zveze je pomembno tudi
regionalno povezovanje. V okviru posameznih regij bi bile koristne nekakšne
medzadružne zveze, ki bi na zadružni osnovi povezovale zadruge določenih
regij. Kmetje so zainteresirani tudi za specializirane zadruge. Kjer se kaže
potreba, bi bile lahko ustanovljene gozdarske zadruge.
In na koncu, če sem prav razumel, gremo v javno razpravo. Splošno mnenje
je, da ne bi kazalo organizirati razprave sedaj poleti, marveč jeseni in to
o osnutku zakona. Tedaj bodo stališča bolj jasna in kmetje bodo imeli več
časa za razprave. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Štefan Toth.
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Štefan Toth: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! Se
pridružujem tistim, ki podpirajo sprejem tega zakona, predvsem zato, ker
smatram, da bomo na ta način v relativno kratkem času lahko spremenili ali
odpravili zastarele in preživele določbe obstoječega zakona o kmetijskih zadrugah, hkrati pa bodo dale nove okvirne pravne dispozicije zadružništvu ter
nove impulze za hitrejši in kvalitetnejši razvoj. Osnovna pomanjkljivost tez za
ta zakon pa je ta, da niti delno ne nakazujejo rešitev za zagotovitev materialne
baze zadrugam, ki jih želimo ustanavljati. Osnovna želja zakona je brez
dvoma ta, da se razmahne zadružništvo po vzoru sosednjih držav. V nekaterih
državah ima zadružništvo pomembno vlogo in silno velike zasluge za preobrazbo vasi in za razvoj nacionalnega gospodarstva. Mislim, da ima tudi naš
zakon za strateški cilj takšen razvoj zadružništva. Tega cilja pa z novimi
zadrugami ne bomo dosegli, če jim po izidu tega zakona ne bomo zagotovili
minimalnega kapitala za začetek dela. Da me ne bi napak razumeli. Nisem za
nobene dotacije, za nobene regrese in podobne oblike pomoči, ker vemo, da se
v praksi te niso obnesle. Sem za ekonomsko utemeljeno pomoč družbe, ki bi
vzajemno stimulirala tako zadrugo kot kreditodajalca in krepila njuno medsebojno povezanost. Zato naj zadruge dobijo osnoven zakonski kapital pod
normalnimi pogoji, na primer z daljšim odplačilnim rokom. Ne strinjam se
s tistimi, ki se zavzemajo za neobvezen delež članov zadrug. Vsi tisti, ki to
predlagajo', se verjetno bojijo, da bi obligatornost deležev vplivala na to, da bi
kmetje v manjšem številu vstopali v zadruge. Vendar menim, da ni bistveno,
koliko zadrug bomo imeli, marveč kakšne zadruge bomo imeli. To se pravi,
bolje manj zadrug in te kvalitetnejše. V preteklosti smo imeli veliko zadrug
in danes ocenjujemo, da niso v celoti odigrale pričakovane vloge. Bojim se, če
bomo zaradi teh izkušenj s preveliko previdnostjo snovah nove zadruge, kar
se kaže tudi v dilemi, ali naj bo delež obligatoren, ali ne, da bomo storili iste
napake kot v preteklosti. Mislim, da bodo obvezni deleži zadružnikov, zlasti če
bodo diferencirani po ekonomski moči zadružnikov, na eni strani okrepili
ekonomsko moč zadrug že ob ustanovitvi, na drugi strani pa življenjsko
povezali zadružnike v njihovi zadrugi. Skratka, poglobili bomo interes zadružnikov za delo v zadrugi in čut odgovornosti do zadruge.
Druga stvar, o kateri bi želel kratko spregovoriti, pa je naslednja: Vemo,
da v Sloveniji ne manjka kmetijskih zadrug, organiziranih po obstoječih
predpisih. Večina teh se bo brez dvoma lahko v kratkem času preoblikovala
in prilagodila svoje poslovanje novim predpisom. Celo več. Mislim, da mora
biti interes zakonodajalca ta, da se bo čim več obstoječih zadrug prilagodilo
novi kvahteti, novim predpisom, ne pa težiti k ustanavljanju novih zadrug.
Ne pravim, da ne bi dali spodbude tudi v tej smeri, vendar bo verjetno družba
imela več koristi, če bo omogočila hitro in smotrno preobrazbo obstoječih
zadrug v nove zadruge. Ce je temu tako, potem menim, da bi bilo potreba
v zakonu čimbolj konkretizirati možnost za preobrazbo obstoječih zadrug v nove
in to čimbolj enostavno. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Adolf Tavčar.
Adolf Tavčar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Na kratko bi
rad opozoril na pomembnost tega zakona. Tovariš Zidar je že omenil, da
predstavlja zakon enega izmed ukrepov za realizacijo naše politike, ki je bila
začrtana z resolucijo iz leta 1968. Menim, da so osnovni koncepti tega zakona
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ustrezni in dovolj elastični ter odraz naših razmer in tudi zavesti našega kmeta.
Pri tem podpiram predloge prejšnjih govornikov in njihove pripombe na
razne pomanjkljivosti koncepta. Vendar bi še posebej opozoril na probleme, ki
jih je treba rešiti, če hočemo, da bo resolucija o razvoju kmetijstva realizirana.
Kmetje stalno opozarjajo, da mora naša kmetijska politika in tudi davčna,
sloneti na načelu, da mora biti zemlja enakomerno obremenjena. Ne sme biti
razlik med zemljo, ki jo obdeluje kmet, in zemljo, ki jo obdeluje kmet-delavec.
Zdi se mi, da je to bistveno vprašanje, ki ga naši sekretariati, zlasti sekretariat
za finance niso dokončno rešili zato, ker ukrepi niso bili pravočasno pripravljeni,
so nastale težave v zdravstvenem varstvu kmetov.
Treba je pohvaliti zakon, o katerem bomo razpravljali v današnji 9. točki.
Z njim bomo prenesli 6'% katastrskega dohodka in 2'°/o dohodka od gozdnih
površin prek občin v sklade za zdravstveno varstvo. To je korak naprej k
uresničitvi ciljev resolucije iz leta 1968. Menim, da bi bilo treba še v letošnjem
letu proučiti nadaljnje rešitve v prihodnjem letu. Te naj bodo v skladu z zasnovo o enakem zavarovanju vsega našega prebivalstva.
Menim namreč, da je naša republika postopno zmožna uresničiti takšno
koncepcijo in so zato potrebni nadaljnji napori tudi v prihodnjem letu. Dalje
bi bilo treba dopolniti še druge zakone, posebno tiste, ki bodo po ustavnih
amandmajih prešli v pristojnost republik. To je na primer zakon o dedovanju.
V praksi je treba ustrezneje uresničevati zakon o investiranju v kmetijstvo,
zlasti s pritegnitvijo bančnih sredstev. Posebno vprašanje je nakup zemlje s
pomočjo kreditov. Izkušnje kažejo, da opravljajo ves promet z zemljo osebe,
ki niso kmetje. Do teh špekulacij smo bili doslej preveč obzirni.
Kaže se potreba po spremembi davka na promet z zemljišči v tem smislu,
da bi bil davek na, promet z zemljišči za potrebe kmetijstva odpravljen ali
zmanjšan, progresivno pa obdavčen promet z zemljišči, ki niso namenjena
kmetijstvu. To so manjši parcialni ukrepi, ki bi prispevali k hitrejšemu razvoju
te gospodarske panoge in reševali druge probleme v naši družbi.
Opozoril bi še na predlog odbora za proizvodnjo in blagovni promet in
odbora za družbenoekonomske odnose, o katerem je bilo na njunih sejah
največ govora. Poslanci so menili, da bi bilo treba bolj natančno opredeliti
položaj kmetov v organizaciji združenega dela. Ker zagotavljajo predložene teze
le minimum pravic, bi bilo ta treba opredeliti še s splošnimi predpisi. Izražena
je bila tudi misel, da bi zakon prispeval k ustreznejšemu socialnemu varstvu
kmetov in odprl možnost za uvedbo pokojninskega zavarovanja tistih kmetov,
ki bodo z zadrugami uspešno sodelovali. Te dopolnitve tez so zelo pomembne
in so zanje kmetje življenjsko zainteresirani.
Predsednik Miran Goslar: Cese nihče ne javi, potem zaključujem
razpravo. Mislim, da je bilo veliko tehtnih pripomb, ki jih kaže upoštevati pri
oblikovanju osnutka zakona.
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije
združenega dela in v pogodbene skupnosti, se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj izvršni svet upošteva stališča, izražena
v predlogu za izdajo zakona, pripombe in predloge k predlogu za izdajo zakona
in predloži skupščini osnutek zakona.
4. Izvršni svet naj pripravi osnutek zakona do konca junija 1971.
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Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona
soglasno.
Naslednja 6. točka dnevnega reda je osnutek zakona o Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala odbor ža
prosveto in kulturo ter zakonodajno-pravna komisija. Na sejo zbora je bil
vabljen tudi predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Pričenjam razpravo. Besedo ima Avguštin Lah, predsednik prosvetnokulturnega zbora Zvezne skupščine in predstavnik akademije.
Dr. Avguštin Lah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci !
Zahvaljujem se vam v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti
za vabilo in možnost, da kot njen predstavnik s pooblastilom predsednika, ki
je službeno odsoten in v prisotnosti glavnega tajnika prof. Milka Kosa, spregovorim o pomenu in značilnostih novega zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.
Dejstvo, da ste v tem visokem domu dali besedo predstavniku Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, dokazuje vašo pripravljenost, da skupno in iz
vseh vidikov pretresemo vlogo, organizacijo in usmerjenost te pomembne
ustanove. O osnutku zakona in o sedanji organizaciji akademije, spoštovani
tovariši poslanci, bi želel povedati naslednje.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima in opravlja dvojno vlogo
in naloge. V prvi vrsti je to družbena ustanova, ki združuje najzaslužnejše
znanstvenike in umetnike naše domovine, katerim je družba z izvolitvijo za
člane akademije to posebej priznala. Nedvomno je po tej strani akademija
ustanova posebnega družbenega pomena, vendar tako ni zapisano v osnutku
zakona, ker bi morali potem še marsikaj preurediti.
Na drugi strani je ta ustanova skupnost vrste inštitutov in drugih znanstvenih organizmov, ki imajo v okvirih slovenskega raziskovalnega programa
in znanosti svoje konkretne naloge. Med temi so nekatere trajne in specifične.
Ob pripravljanju osnutka zakona je bila precejšnja pozornost posvečena temu,
kakšna naj bo vloga in značaj akademije. Po osvoboditvi, ko se je sprostila
tudi ustvarjalnost znanosti in jo je prva slovenska vlada že od začetka izjemno
podpirala, je bila akademija osrednja in močna znanstvena organizacija, kakršne
so znanstvene akademije v socialističnih deželah.
Ker pa samoupravljanje v znanosti še ni bilo dovolj razvito, so njen
razvoj usmerjali predvsem administrativni organi, ki so ji določali tudi naloge.
Nekatere institucije so se postopoma osamosvojile, zunaj akademije pa so se
snovale tudi nove. Tako je naša znanost imela različna pota in tudi akademiji
ni bilo dano, da bi se celoviteje razvijala, niti ne na področjih, ki so ostala
predvsem v njenem okviru. Zato pri nekaterih raziskovalnih nalogah precej
zaostaja. V takih okoliščinah je z zadovoljstvom pozdravila ustanovitev raziskovalne skupnosti Slovenije, ker ta lahko na samoupravnih načelih in ob
širši družbeni podpori, če bo izpolnjevala svoje smotre in naloge, zagotovi
potrebno koordinacijo, načrtovanje in usmeri znanost k nalogam, od katerih
je odvisen naš gospodarski in kulturni razvoj.
17
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Druga možnost in varianta pa je bila postaviti akademijo samo z njeno
prvo funkcijo, to je, da bi samo združevala najzaslužnejše znanstvenike in
umetnike. Takšne so akademije v kapitalističnih deželah. To je sicer cenejša
varianta, a je imela proti njej akademija dovolj utemeljenih razlogov. Znanosti
ne razvijamo samo zaradi nje same, temveč zavoljo nalog, ki jih ima v
socialistični družbi.
To sta osnovna razloga za opredelitev akademije, ki ju nakazuje osnutek
zakona.
Najprej smo se vprašali, kako postaviti prvo funkcijo akademije in kakšen
položaj akademikov in dopisnih članov je treba zagotoviti. Akademiki so v prvi
vrsti znanstveniki in umetnostni delavci vezani direktno na to ustanovo ali pa
na univerzo oziroma na drug raziskovalni zavod. Ce družba prizna velik, pravzaprav izjemen prispevek članov akademije k znanosti, potem je za družbo
edino smiselno in primerno, da jim na akademiji zagotovi:
a) delovne pogoje, to je kabinet in literaturo, če jih nimajo na drugih
ustanovah, da bodo lahko imeli še naprej vpogled v znanost, se še naprej
posvečali svojemu življenjskemu delu in vzgoji novih kadrov;
b) da se lahko razbremenijo drugih družbenih in delovnih dolžnosti, ter
aktivno vključijo v programiranje in usmerjanje znanosti in raziskovanj; zato
so vsi člani akademije tudi člani raziskovalne skupnosti Slovenije;
c) primerno nagrado, vsaj v višini dobrega dodatka za ločeno življenje,
da bi se z vsemi močmi lahko posvetili znanosti;
č) možnost za objavljanje razprav in drugih del, ki jih ustvarjajo.
Toda kabineti akademikov nimajo istih lastnosti kot inštituti akademije.
Znanost se razvija po mnogih poteh z vse bolj široko zasnovo dela in orientacijo kljub specializacijam znanstvenikov.
Družba se je odločila, da tudi znanstveno delo nagrajuje po določenih
kriterijih, to je po projektih in po delu. Zato so potrebni inštituti akademije za
opravljanje nalog, ki jih tej ustanovi nalaga slovenska družba in razvoj znanosti. Na akademiji so razvite naravoslovne in družbene vede, zlasti tiste, ki se
ukvarjajo s proučevanjem preteklosti in sedanjosti družbenega razvoja. Lahko
bi rekli, da imajo ti inštituti trajen nacionalen raziskovalen program, vendar
o tem posebej kasneje.
Smotrno je bilo poudariti smisel dvojnosti akademije, njeno družbeno
funkcijo in hkrati njene naloge v naši znanosti in družbeni praksi. Njena naloga
je dajati priznanja najzaslužnejšim za slovensko znanost in umetnost ali za
znanost obče, gojiti znanost in raziskovalno delo po skrbno pretehtanem nacionalnem programu. Ta dvojnost se kaže tudi v osnutku zakona in sicer v določbah o razdelitvi samoupravnih pravic. Naravno je, da je skupščina akademije
najvišji organ upravljanja s primernimi funkcijami. Skupščino sestavljajo člani
akademije. Od. teh pa , je le del v delovnem razmerju z akademijo, oziroma
opravljajo znanstveno delo v njenih institucijah. Njim je zaupana osnovna
delitev dohodka, določanje osnove politike in sprejemanje statuta. Glede na
strukturo akademije in povezovanje različnih njenih sektorjev je naravno,
da ima precejšnje pravice in dolžnosti tudi predsedstvo akademije in predsednik kot njen predstavnik.
V osnutku zakona sta zastavljena dva bistvena koraka naprej. Eden za
boljši razmah znanosti in akademije, drugi za samoupravne pravice posameznih
enot akademije. Vprašanja znanosti, njene konkretne probleme na akademiji,
rešujejo in določajo razredi. Teh je pet. Sestavljajo jih le člani akademije.
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V njenih raziskovalnih enotah pa deluje večje število znanstvenih delavcev.
Tem je tudi treba priznati samoupravne pravice v znanosti. Vse to je mogoče
urediti s samoupravno strukturo enot akademije in s takšno postavitvijo razredov, da bodo na sodobnih načelih znanstvenega dela in programiranja lahko
koordinirali in povezovali delovanje vseh znanstvenih delavcev, ki so vezani
na program akademije.
Predsedstvo akademije je, upoštevajoč takšno razvojno in njej ustrezno
kadrovsko politiko, predlagalo ustanovitev še ene kategorije sodelavcev, to je
znanstvenih svetovalcev slovenske akademije znanosti in umetnosti. To ne bi
bili člani akademije, temveč stalni in tesni sodelavci izmed priznanih znanstvenih delavcev v naši domovini, ki bi jih volili razredi in jim predsedstvo
akademije podelilo to priznanje in ustrezno listino. Na tak način se bo primerno
povečal krog priznanih znanstvenih delavcev, ki bo deloval po programu akademije. Razredi bi imeli boljši pregled za predlaganje novih članov akademije, pa
tudi bistveno širšo osnovo za delovanje.
Za vsak znanstveni razred bo osnovana znanstvena skupnost razreda, v
kateri bi delali člani akademije, znanstveni svetovalci in znanstveni delavci
enot akademije.
Takšna skupnost, pod vodstvom tajnika razreda, ki pa bo imel pomočnika
iz vrst znanstvenih delavcev akademije, bo uspešneje razvijala znanstveni program, koordinirala delo in se povezovala z drugimi institucijami. V znanstvenem delu bi tako dosegli najvišjo stopnjo samoupravljanja. V takih pogojih
bo treba zagotoviti, da bodo raziskovalne enote akademije vodili znanstveni
delavci, ki se v tem lahko popolnoma angažirajo ne glede na to, ah so akademiki ali ne. To slednje je zadeva še nadaljnjega dogovarjanja na akademiji
in opredelitve v statutu. Sicer pa ima vsaka raziskovalna enota, to je inštitut,
svoj znanstveni svet, ki skrbi za povezanost in skladno delovanje inštituta s
politiko celotne akademije, ki jo določa skupščina.
Znanstveno in raziskovalno delo na akademiji, kar je njena bistvena naloga, se razvija na podlagi programa, ki ga usklajujejo republiška raziskovalna
skupnost in z drugimi ustanovami, s katerimi je urejeno sodelovanje. Te
naloge so:
1. stalno spremljati in proučevati vse tisto, kar označuje razvoj naše
dežele, ljudstva in kulture v najširšem smislu. Obseg tega dela je določen s
programom in z delitvijo dela z drugimi ustanovami;
2. prispevati k reševanju odprtih vprašanj našega razvoja;
3. skrbeti za pregled in za dostopnost vseh raziskovalnih del in proučevanj,
ki zadevajo prvi dve točki. Ta naloga je pri nas slabo rešena;
4. objavljati dela, prirejati posvetovanja, razprave, predavanja, razstave in
vse tisto, kar povezuje znanstvenike, kar omogoča združevanje, izmenjavo
izkušenj in sploh napredek v znanosti in
5. razvijati stike s sorodnimi ustanovami doma in na tujem.
Vse, kar smo našteli, vpliva na zasnovo in ureditev akademije ter oblikovanje zakona. Akademija nima teženj ali programa, da bi skušala združevati
čim več funkcij in nalog. Podpira tezo, naj delujejo razhčni faktorji in institucije, ve pa tudi, kje je temu racionalna meja in nima odklonilnega stališča,
da bi v prid znanosti tudi bolj povezali nekatere stroke.
Osnutek zakona s tem računa in prepušča urejanje teh vprašanj v statutu
in s pooblastili predsedstvu oziroma skupščini. Znanstveni delavci na akademiji
17*
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dobivajo znanstvene naslove po istih zakonskih načelih in kriterijih, kakor na
univerzi; zato naj imajo naslovi na akademiji tudi zunanjo veljavo.
Tovarišice in tovariši poslanci! Pregledujoč minulo in sedanje delo akademije, njeno vlogo v slovenski znanosti in kulturni politiki, njeno sodelovanje
z univerzo, inštituti, in tudi z nekaterimi gospodarskimi organizacijami, lahko
rečemo, da- opravlja zelo koristno delo. Njeni člani so dejavni na vseh področjih.
Tudi delovna skupnost je zelo aktivna in vsi smo sodelovali pri oblikovanju
predloženega zakonskega osnutka. Prepričani smo, da bomo v okviru raziskovalne skupnosti Slovenije in politike republiških družbeno-političnih organov
vse uspešneje reševali tisto, kar zavira uspeh našega dela. Akademija namreč
nima dovolj pomožnega kadra in še vedno več klasičnih kakor sodobnih pomagal za znanstveno delo.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti pripravlja novo projekcijo
svojega programa znanstvenega in raziskovalnega dela, v katerem so oporni
stebra velika monografija Slovenije, zaščita in urejanje naravnega in kulturnega bogastva, nacionalni atlas, izdajanje znanstvene literature in za slovensko
kulturo temeljna dela, med katerimi naj omenim samo slovar slovenskega
knjižnega jezika.
Ta dela pripravlja tudi v sodelovanju z drugimi ustanovami, za nekatere
pa je težišče dela celo zunaj nje, a vendar ve za svoje naloge. To sicer niso
projekti, ki rešujejo tehnologijo, pospešujejo proizvodnjo ali se dajo financirati
iz dohodka proizvodnje, temveč so dela naše kulture in razvojnih dosežkov,
kajti nismo narod samo mi. Naše generacije naj dedujejo dosežke vseh prejšnjih generacij in puščajo dediščino bodočim. Vsak narod ima svojo kulturo.
Ta odseva njegov razvoj in je del njegove biti. Razviti narod pa lahko za kulturo stori več. V tem pogledu ima prav slovenska akademija znanosti in umetnosti svoje posebne naloge. Zato smo tudi financiranje v zakonskem osnutku
predvideli temu primerno. Za osnovne naloge naj akademiji prispeva sredstva
republiški proračun, za pomembna in dogovorjena dela v okviru znanstvenega
programa pa naj ima podporo družbenih skladov za znanost. Kot vsaka organizacija, ki ustvarja dohodek s svojim delovanjem in rezultati, mora tudi ta
naša imeti svoj dohodek, delitev in sklade, ki jamčijo uresničenje samoupravljanja, vodenje kadrovske politike in razširjeno reprodukcijo.
Upam, da sem uspel prikazati značilnosti akademije in kako so te rešene
v osnutku zakona o slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Marsikatero
formulacijo je mogoče še spremeniti in vsako izboljšanje smo ali bomo podprli. Imamo le eno priporočilo. O upravljanju na Slovenski akademiji znanosti
in umetnosti le sodimo, da je bolje, da je zapisanega več kakor manj, saj se
tu srečujejo različni dejavniki in so določene specifičnosti. Želim vam zagotoviti,
da se člani in sodelavci Slovenske akademije znanosti- in umetnosti zavedamo
nalog, ki jih imamo v znanosti in v slovenskem kulturnem prostoru in da jih
bomo prizadevno, po pogojih in močeh uresničevali. Prosim vas, da sprejmete
osnutek in kasneje tudi izglasujete zakon.
Izkoriščam to priložnost in se zahvaljujem članom izvršnega sveta, republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo in poslancem, ki so že doslej aktivno
sodelovali v teh razpravah, za razumevanje in sodelovanje. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
(Nihče). Ce ni nikogar, ki bi se javil k besedi, potem predlagam naslednji
sklep:
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. 1. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane v osnutku zakona, in predloži skupščini predlog zakona;
4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do konca julija 1971.
Če ste za ta predlog, prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli sklep o sprejemu osnutka zakona
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.
Pred odmorom še 7. točka dnevnega reda, to je predlog zakona
o obveznem pošiljanju tiskov.
Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Pričenjam razpravo. Zeli kdo
besedo? (Ne javi se nihče.)
Glasovati moramo najprej o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Ali
so amandmaji sprejemljivi za predlagatelja? (Da.) Glasujemo o amandmajih
zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Glasujemo o predlogu zakona o obveznem pošiljanju tiskov v celoti. Kdor
je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Kdo se je vzdržal? (En poslanec.)
Zakon o obveznem pošiljanju tiskov je z večino glasov sprejet.
Sejo bomo nadaljevali ob 13. uri.
(Seja je bila prekinjena ob . 12. uri in se je nadaljevala ob 13. uri.)
Predsednik Miran G osi ar: Prehajamo na 8. točko dnevnega
reda, to je na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks.
Predlagatelj je izvršni svet, 'ki predlaga, da obravnavamo predlog zakona
po skrajšanem postopku, ker bo 1. aprila ukinjen zvezni prispevek iz kmetijstva. Izvršni svet meni, da bi bilo primerno to obveznost zadržati, dohodek pa
porabiti zlasti za pokritje izgub skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Z ukinitvijo zveznega prispevka je bil tudi rok za sprejemanje stopenj prispevkov za leto 1971 podaljšan do konca maja, torej do današnjega dne; zato je
predlog za skrajšani postopek utemeljen.
Ugovarja morda kdo predlogu za skrajšani postopek? (Nihče.) To pomeni,
da lahko obravnavamo zakon kot zakonski predlog.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija in delegati občin. Njihova mnenja, stališča in predloge
ste sprejeli. Predloženo nam je bilo.tudi mnenje odbora socialno-zdravstvenega
zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. Pričenjam razpravo. Rado
Pušenjak ima besedo.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Pozdravljam način uporabe
sredstev, ki izvirajo iz 6 °/o zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, kakor ga predlaga izvršni svet. Kljub temu pa moram izraziti
svoje obžalovanje, da so bile praktično kaznovane tiste občine, ki prispevke in
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davke sproti izterjajo. Na slabšem so namreč občine, ki so najmanj v zaostanku
glede izterjave zveznega prispevka od kmetijstva za prvo četrtletje tega leta.
Tako ima npr. občina Ljutomer neplačanega zaostanka le 3.800 din, v vsej
Sloveniji pa znaša 4,093.400 din. Menim, da ne bi smeli destimulirati davčnih
uprav v tistih občinah, v katerih svoje naloge vestno opravljajo, oziroma v
katerih so davkoplačevalci disciplinirani.
Kot zagovornik uvedbe kmečkega zavarovanja kmetov pa plediram na vse
odgovorne dejavnike že sedaj, da bi bodoče dohodke od znižane stopnje prispevka za 6% porabili za delno kritje prispevkov za kmečko pokojninsko
zavarovanje. Seveda za delno kritje tistih dveh tretjin obveznosti, katere naj
bi krili kmetje sami. S tem bi se uvedba tega zavarovanja močno olajšala.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Franc Svetel j.
Franc Svetelj: Podpiram predlagano rešitev z naslednjo pripombo.
Ocena zvišanega republiškega prispevka od kmetijstva za obdobje od
1. aprila do 31. decembra letos je postavljena v višini 14,261.000 din. Torej bo
ta prispevek znašal za eno četrtletje eno tretjino tega zneska, kar bo zneslo
4,750.000 din. Neplačan zvezni prispevek pa po stanju 1. aprila letos znaša
4,090.000 dinarjev. To pomeni, da so naše občine v poprečju pokrile le slabih
10 % predpisanega zveznega prispevka, če upoštevamo tudi zaostanek iz lanskega leta.
Priloga k predlogu zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka od
kmetijske dejavnosti pa kaže, da so v izpolnjevanju te obveznosti v obdobju
precejšnje razlike. Vprašujem, ali to ne pomeni, da bodo glede na predlagano
rešitev prizadete tiste občine, ki so z vestnim izterjevanjem pokrivale svojo
obveznost, zopet pa stimulirane tiste, ki imajo velike zaostanke. To pa ni
v skladu s sklepi in priporočili, ki smo jih danes sprejeli pri 4. točki dnevnega reda.
Tiste komunalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, med njimi
tudi ljubljanska komunalna skupnost, ki so na račun predvidene ukinitve
zveznega prispevka zvišale stopnjo za zdravstveno zavarovanje kmetov, bodo
morale ta postopek ponovno proučiti in stopnjo ustrezno prilagoditi. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na predlog zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske
dejavnosti, pobranega po 1. 4. 1971.
Predlagatelj je izvršni svet, ki tudi za ta zakon predlaga skrajšani postopek,
se pravi, da ga obravnavamo kot zakonski predlog.
Ali morda kdo ugovarja skrajšanemu postopku? (Nihče.) To se pravi,
da obravnavamo predloženi zakon kot zakonski predlog.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Dobili smo mnenje odbora socialno-zdravstvenega zbora
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za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. Delegati občin so dali svoja mnenja,
priporočila in predloge.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Nihče.
Prehajamo 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 zakon soglasno sprejet.
Naslednja 10. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971.
Predlagatelj je izvršni svet. Tudi za ta zakon predlaga izvršni svet .skrajšani postopek, in sicer da ga obravnavamo ■ kot zakonski predlog, ker gre za
realizacijo določil 2. člena zveznega zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o delu dohodkov od zveznega zakona od prometa blaga na drobno, ki se odstopa
republikam. Po tem zakonu so republike dolžne od 1. aprila dalje financirati
obveznosti, prenesene iz federacije na republike.
Ali kdo ugovarja skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej smo za to, da
obravnavamo zakon kot zakonski predlog.
Besedo ima predstavnik izvršnega sveta Jožko Štrukelj.
Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ko je izvršni svet razpravljal o rebalansu proračuna, je sklenil dati k temu
zakonu še nekatera pojasnilđ.
V skladu z našimi skupnimi prizadevanji, da bi v okviru sprejetega programa in ukrepov za stabilizacijo gospodarstva v največji možni meri razbremenili gospodarstvo in s tem okrepili njegovo akumulativno in konkurenčno
sposobnost, je izvršni svet ob predloženem rebalansu razpravljal tudi o morebitnih možnostih za znižanje stopnje prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Predloženi rebalans namreč vključuje samo spremembe v
višini sredstev, ki so nastale zaradi prenosa nekaterih pristojnosti iz federacije
na republike, ne pa prispevnih stopenj, za katere pa se je skupščina v načelu
že odločila, ko je obravnavala tekočo gospodarsko situacijo in ukrepe za stabilizacijo gospodarstva.
Sprememb stopenj prispevkov sedaj še ne predlagamo, ker trenutni podatki o realizaciji dohodkov republiškega proračuna in drugih samoupravnih
skupnosti še niso zadosten temelj za oceno gibanja dohodkov do 'konca leta.
Zato je izvršni svet naročil republiškemu sekretariatu za finance in zavodu za
plan, da v roku enega meseca proučita in pripravita poročilo o gibanju posameznih dohodkov in o pričakovani letni realizaciji.
Po tej oceni dohodkov v letošnjem letu bo izvršni svet v skladu s svojo
politiko, nakazano v gradivu in ekspozeju k stabilizacijskemu programu in
v skupščinskem dokumentu, pripravil ustrezen predlog, na podlagi katerega
bomo lahko razpravljali in sklepali o eventualnem znižanju stopnje prispevka
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja in s tem o razbremenitvi gospodarstva.
O tem, kako bomo to uresničili, bomo v kratkem razpravljali po prvih
predlogih, ki jih bodo izvršnemu svetu predložili ustrezni organi. K temu bi
dodal, da sprememba stopnje prispevka osebnega dohodka praktično nima
vpliva na predloženi rebalans republiškega proračuna, ker so izdatki republiškega proračuna omejeni po stopnji 10,8. Zato se bomo lahko kasneje odločili
o tem, ah naj direktno zmanjšamo dohodke proračunov z znižanjem stopnje
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prispevka, ali pa naj presežke, ki bodo dotekali na poseben račun, posredno
porabimo za sanacijo v gospodarstvo oziroma za druge namene.
Prav zaradi tega smo v predlaganem rebalansu vnesli med nerazporejena
sredstva posebno postavko, s katero smo predvideli dodatna sredstva v višini
46 milijonov dinarjev. O porabi teh sredstev bo izvršni svet razpravljal naknadno, ko bo dobil že omenjeno analizo o realizaciji dohodka republiškega
proračuna in analizo sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja, ki jo bo
pripravil republiški sekretariat za finance.
Po obravnavi teh gradiv bo izvršni svet pripravil in predložil skupščini
kompleksno analizo s predlogi, na podlagi katerih se bomo lahko odločili
o namenu in razdelitvi teh sredstev.
Čeprav to ni predmet današnje razprave, bi rad omenil še vprašanje prenosa sredstev in obveznosti izvenproračunske bilance federacije. Predloženi rebalans proračuna je, kot sem že omenil, ena prvih posledic postopne decentralizacije in prenosa pristojnosti na republike. V bližnji prihodnosti bodo sledili
še podobni ukrepi predvsem v zvezi z likvidacijo izvenproračunske bilance
federacije in njenim prenosom na republike. Pri tem bo Slovenija, kakor tudi
ostale republike, dolžna ustrezno urediti prenesene pristojnosti in obveznosti.
Glede izvenproračunske bilance bodo v kratkem sprejeti zvezni predpisi,
na podlagi katerih bodo regulirani odnosi med federacijo in republikami. Skladno s, temi predpisi bo izvršni svet, ko bo proučil, kako naj bi bilo to konkretno
urejeno pri nas, predložil kvantificirane predloge, na podlagi katerih bomo
to vprašanje uredili v naši republiki.
Iz predloženega zakona je razvidno, da se skupni dohodki republiškega
proračuna za leto 1971 ob upoštevanju uvedenih zvišanj in znižanj, ki gredo
v pretežni meri na račun udeležbe na odpravljenem zveznem prispevku iz
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, povečajo za 443 milijonov dinarjev;
to je od sedanjih 871,80 milijona na 1 milijardo 314 milijonov dinarjev. To
povečanje se. nanaša na prenos stopnje zveznega prispevka iz osebnega dohodka
iz delovnega razmerja v višini 0,40 °/o, kar znese 54 milijonov dinarjev in na
posebno udeležbo republike na zveznem prometnem davku v višini 24:%, kar
nam prinese 463 milijonov dinarjev.
Slednja sredstva so v bilanci prikazana v posebni postavki, ker po določilih zakona, s katerim so bila prenesena na republike, ne podleže jo določilom
zakona o izločanju dela dohodkov iznad 10,8 fl/o na poseben račun.
Obveznosti federacije, ki so bile prenesene na republike in ki so bile razlog
za rebalans, so naslednje:
Z zveznim zakonom je bil odpravljen zvezni sklad za financiranje znanstvenih dejavnosti, hkrati pa so bila prenesena na republike ustrezna sredstva
in obveznost financiranja raziskovalne dejavnosti. Glede na to, da v skladu
z zakonom o sredstvih Socialistične republike Slovenije za financiranje raziskovalnih dejavnosti financiramo raziskovalno dejavnost prek sklada Borisa
Kidriča, se sredstva tega sklada povečajo za 54 milijonov dinarjev, kolikor
bodo predvidoma znašala sredstva iz 0,40'% prispevka iz osebnega dohodka iz
delovnega razmerja, ki ga je zveza odstopila od zveznega prispevka.
Federacija je na republike prenesla tudi nekatere svoje obveznosti s področja socialnega varstva, ki zadevajo izplačevanje razlik v pokojninah borcev
narodnoosvobodilne vojne, usklajevanje pokojnin delavcev, ki so delali na
določenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve, dodatek zaposlenih borcev
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po zveznih, predpisih, invalidsko varstvo in dotacijo skupnosti otroškega varstva
za povečanje otroškega dodatka.
Vsa sredstva oziroma povečanja za te splošne republiške potrebe za socialno varstvo znašajo po predlogu 330 in pol milijona dinarjev. Povečanje
posameznih postavk v okviru tega razdelka je razvidno iz obrazložitve zakona,
zato ga posebej ne bi razlagal.
Konec leta 1970 smo z zakonom uvedli stalni register prebivalstva. Za ta
namen še nišo bila predvidena sredstva. Zato predlagamo, da se zavodu za statistiko, pri katerem je uveden ta register, dodelijo v ta namen sredstva v višini
1,5 milijona dinarjev, ki predstavljajo minimum potrebnih za kritje stroškov,
ki so že in ki bodo še nastali z uvedbo tega registra. Socialne podpore, ki jih
dodeljujejo občine osebam, ki so do njih upravičene, so glede na življenjske
stroške očitno prenizke. Zato je bilo predlagano, naj bi najnižja tovrstna podpora znašala 250 dinarjev. Občine same tega predloga ne bi zmogle realizirati,
zato predlagamo, naj bi republika dala občinam za ta namen pomoč v višini
5 milijonov dinarjev. O razdelitvi teh sredstev občinam naj bi odločal izvršni
svet naknadno po proučitvi te problematike oziroma situacije v posameznih
občinah.
Končno predlagamo tudi povečanje sredstev za dinarsko protivrednost za
nakup deviz, prav tako pa tudi povečujemo v skladu z zakonom rezervni
sklad v višini 1 % vseh sredstev, ki so bila prenesena na republike. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Besedo ima Avgust
Majerič.
Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ob povečani udeležbi republike na zveznem prometnem davku bi želel opozoriti še na eno mnenje, ki se je pojavilo tudi na seji odbora. To je, da bi se
v prihodnjem letu del dohodkov od prometnega davka trosil tudi za ceste.
V našem zboru je bilo že večkrat predlagano, da bi morali dohodke, ki so
pobrani od prometnega davka na gorivo, porabiti za ceste. Danes, ko bi ta
predlog lahko uresničili, ker so te davščine prenesene na republiko, smo nanj
pozabili.
Ob tem bi želel opozoriti na nedavni sestanek kluba štajerskih in pomurskih
poslancev, na katerem so skoraj vsi poslanci govorili o tem, da naša cestna
mreža ni razvita, ceste pa so v slabem stanju. Slovenija daje premajhen delež
narodnega dohodka za ceste. Zato naj bi v prihodnjem oziroma že v letošnjem
letu predvideli možnost, da bi se del teh sredstev porabil za ceste. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to, da v skupščinskih odborih in republiškem zboru že štiri leta občasno pa vendarle zelo
vztrajno utemeljujem zahtevo, naj se davek na gorivo deli v razmerju 80 : 20
v korist republik, moram tudi sedaj, ko je tej zahtevi v manj kot polovični
meri ugodeno-, podpreti predloge upravnega odbora republiškega cestnega sklada, ki jih je poslal 14. aprila 1971 izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije,
republiškemu sekretariatu za finance in republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, saj sem vselej izrecno poudarjal, naj bi več davka na gorivo kot doslej
šlo za ceste.
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Upravni odbor cestnega sklada ugotavlja, da je po sklepu skupščine SR
Slovenije od leta 1968 dalje odvajal od rednih sredstev po 0,20 dinarjev od
prodanega bencina za potrebe modernizacije ceste Šentilj—Maribor—Ljubljana
—Postojna—Nova Gorica. Do dne 31. 12. 1970 je bilo na podlagi tega sklepa
od rednih sredstev za ceste namensko izločenih 160,1 milijona dinarjev. Od
predvidene prodaje pogonskih goriv v SR Sloveniji v letu 1971 bo znašal
zvezni prometni davek 344 milijonov dinarjev, najbrž pa precej več, razen če ne
bomo ostali brez nafte in s tem brez bencina, kot nam že groze tuji dobavitelji
nafte zaradi neplačanih računov. 42,5'% sredstev, ki jih federacija odstopa
republiki, znaša 146 milijonov dinarjev. Samo povišek od 20 na 42, 5°/o pa znaša
v tem letu 77,43 milijona dinarjev. Iz zveznega gradiva izhaja, da se v SR Sloveniji po izpolnitvi prenesenih obveznosti izkazuje presežek v višini 124,8
milijona dinarjev.
O teh vrnjenih sredstvih danes tudi razpravljamo, oziroma jih razporejamo. Ker jih je manj, kot smo pričakovali, so seveda težave. Prepričan sem,
da ideja o kotizaciji prej ko slej mora v celoti prodreti. Tedaj bo ves zvezni
prometni davek pripadal republikam. Prosim, da se vsaj v bodoči delitvi upošteva predlog upravnega odbora cestnega sklada, namreč, da dobi vsaj del pozneje odstopljenih sredstev od davka na gorivo.
Tudi šolstvo je zaradi inflacije prizadeto, saj se z razvrednotenim dinarjem
ne bo dalo v petletnem roku, in tudi ne v podaljšanem, uresničiti načrta »Sto
let v— sto šol«. Ce bomo izpolnili ta šolski investicijski načrt v preveč odmaknjeni prihodnosti, bomo v izobraževanju še bolj zaostajali. Gradnje šol ne bi
smeli ustaviti, kar je, žal, njihova perspektiva na najmanj razvitih območjih.
Ta so namreč tudi zaradi pretirane socialne diferenciacije močno ogrožena. Zato
jim bo potrebna še večja republiška pomoč.
Že prej sem dejal, da je zveza vrnila manj sredstev, kot smo jih pričakovali
po prvih napovedih. Zopet bi utegnil kdo reči, da pogrevam vedno iste očitke,
da pa ne pokažem konkretnega izhoda iz položaja, v katerem se nahajamo
zaradi inflacije, nelikvidnosti in nestabilnosti. Morda sem rešitve zares premalo
osvetljeval, vendarle nakazoval sem jih. Konkretno sem predlagal, kaj je treba
storiti, takrat, ko smo razpravljali v skupščinskih odborih o likvidaciji EKK.
V tem času sem nenehno ponavljal, da ni rešitve, če se bo samo Slovenija otresla
te edine velike investicije, ki ne bo rentabilna, ker smo pač z njeno gradnjo
zakasnili, ne pa svojih nerentabilnih investicij tudi druge republike. Manj
dosleden sem bil morda pri navajanju uspešnih rešitev za sanacijo tistih investicij, ki same po sebi niso bile zgrešene, postale pa so nerentabilne zaradi
tega, ker strokovnjaki niso obvladali tehnologije. Za izgube takšnih podjetij
mora skupnost, relativno pa največ naša republika, prispevati vsako leto velika
sredstva. Nikoli nisem bil proti temu, da se pomaga nerazvitim. Pomaga naj
se jim tako, da bo pomoč koristna za njih same, posredno pa tudi za tistega,
ki te pomoči največ prispeva. Najnovejše je to, da naj bi Slovenija vendarle
več prispevala za razne objekte, ki so se gradili iz sredstev neproračunske bilance
federacije, torej za objekte, ki bi jih bilo treba že zdavnaj likvidirati, kot je
Slovenija likvidirala EKK, takoj ko je bila ugotovljena njegova nerentabilnost.
Do objektov druge vrste, ki bi sicer lahko bili rentabilni, direktnih obveznosti Slovenija sicer ne bo imela. Toda videli bomo, da so tudi za njihovo
sanacijo potrebna velika sredstva. Ce bomo ta črpali iz emisije, bo še večje
razvrednotenje dinarja, kar bo zopet prizadelo v prvi vrsti tistega, ki dobro gospodari. Ta problem sem načel že lani. Gre za tovarne celuloze, lepenke in
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papirja. Od 29 tovarn jih manj kot polovica posluje z dobičkom. Stare, ali lahko
bi rekli celo zastarele tovarne, predvsem slovenske, na čelu s 130 let starimi
Vevčami, pa so zaključevale poslovna leta z lepim dobičkom. Toda ta dobiček
rentabilnih papirnic vendar ni tolik, da bi lahko kril izgubo 435 milijonov
dinarjev osmih najmoderneje opremljenih tovarn —• najnovejših podatkov za
letošnje leto še nimam — v katere je bilo vloženih 1509 milijonov dinarjev,
v glavnem seveda deviznih. Lani izdelani elaborati za sanacijo teh najmodernejših papirnic predlagajo, oziroma vsebujejo predloge za znatne odpise knjižne
vrednosti investicij v breme skupnosti in sicer: Odpis plačanih carin nad 12 °/o
za opremo, odpis vseh interkalarnih obresti, odpis 30 % vrednosti osnovnih
sredstev in še odpis obratnih in drugih kreditov za 42,8 %>. To vse naj bi končno
omogočilo pokritje dosedanjih izgub. Da hi bilo nadaljnje poslovanje rentabilno,
to je brez izgub, pa so bile predlagane še naslednje olajšave. Konverzija kreditov iz družbenih sredstev na 40 let z 2 % obrestmi ter konverzija sanacijskih
kreditov iz skladov skupnih rezerv na 50 let z 0,5 "Vo obrestmi. To so res nebeški, mistični pogoji gospodarjenja.
Vodstvo ene izmed modernih nerentabilnih papirnic se je k sreči že prej
spametovalo. Zaprosilo je za pomoč strokovnjake iz Vevč. Pomoč teh strokovnjakov jim je seveda veliko več koristila kot drugim milijardna družbena
pomoč. Za druge papirnice in seveda nepapirnice pa bo morala skupnost na
nepredviden način in iz nepredvidenih sredstev še dalje dajati milijarde in
milijarde za kritje izgub, za prekoračene in nepokrite investicije vse dotlej,
dokler bodo v tovarnah trpeli nesposobne strokovnjake. Te bi morali zamenjati
strokovnjaki, ki poznajo svojo stroko in ki celo v tovarnah z zastarelo opremo
proizvajajo rentabilno. Pri nas pa je žal tako, da se dinar, pridobljen s poštenim
in težkim delom, razvrednoti z inflacijo, da bi lahko brez skrbi v miru in
z dobrimi dohodki živeli tudi tisti, ki ne usitvarjajo ničesar. Ker to prakso nadaljujemo — saj še obstaja 1800 do 1900 podjetij, ki delajo z izgubo — ne moremo
doseči stabilizacije. Kolikšna je pri nas neodgovornost, dokazuje to, da še vedno
nasedamo nerealnim investicijskim programom, da še vedno toleriramo in
omogočamo deficitno poslovanje, katerega največja žrtev je trenutno Slovenija.
Zakaj, bom takoj povedal. Slovensko gospodarstvo mora namreč po sili
stihije kreditirati poslovne partnerje izven naše republike s približno 500 milijardami starih dinarjev. To je ugotovil Gospodarski vestnik dne 14. maja 1971.
Taka praksa, ki ni v skladu z nobenim zakonom, dogovorom ali priporočilom,
povzroča Sloveniji velike materialne in politične težave. Zdravilišče Radenci
ima 3 do 5 milijard starih dinarjev terjatev več, kot je samo dolžno. Vsota se
iz dneva v dan spreminja, zaradi česar je že večkrat zmanjkalo denarja celo
za izplačilo osebnih dohodkov. Da tako stanje ni normalno, bi morali vedeti
tudi poslanci gospodarskega zbora zvezne skupščine in bi morali z dejanji,
ne le z besedami, podpreti dopolnilne stabilizacijske ukrepe. Te ukrepe je
28. maja letos sprejel zbor narodov, ni jih pa mogel sprejeti gospodarski zbor,
ker ni bil sklepčen. Tako so sprejem dopolnil in stabilizacijskih ukrepov morali
odložiti. Izvoz inflacije v Slovenijo se bo nemoteno nadaljeval, dokler se ne
bodo poslanci zveznega gospodarskega zbora zbrali v potrebnem številu in
popravil napako, ki je neopravičljiva. Če pa je šlo za premišljeno dejanje, je
to dokaz več, koliko je komu do družbene in gospodarske reforme, katere del
so tudi dopolnilni stabilizacijski ukrepi. Sam čas brez premišljenih ukrepov žal
ne dela v korist stabilizacije, zato bomo vsak zamujen dan plačevali z milijardami. Teh pa nimamo ravno na pretek. Nasprotno, manjkajo povsod in
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za vse, za šole, za bolnišnice, za ureditev PTT in prometa, za zdravstveno in
pokojninsko zavarovanje kmetov itd. Glasoval bom za predlog zakona o spremembah zakona o republiškem proračunu, kajti vsako odlašanje pomeni tudi
novo razvrednotenje proračunskih sredstev. K temu pa ne želim prispevati
in ne posnemati poslancev zveznega gospodarskega zbora.
Predsednik Miran Gosi ar: Marjan Jenko ima besedo!
Marjan Jenko: Tovariš predsednik, tovarišiice in tovariši poslanci!
Mislim, da je značilno, da se ob zakonu o spremembah zakona o republiškem
proračunu ponovno oživlja razprava o stanju cestnega omrežja v Sloveniji.
To problematiko zgovorno prikazuje celotni material, ki smo ga prejeli
od republiškega sklada za ceste, pa tudi poslansko vprašanje, ki ga je postavil
tovariš Polič, to potrjuje. Glede na to sem mnenja, da bi morali že v okviru
tega zakona, ki ga danes sprejemamo, misliti tudi na ta problem in sicer tako,
da bi v obrazložitvi nakazali možnost, da se tudi za ceste porabi del nerazporejenih sredstev, izkazanih v gradivu, v višini 4 milijarde 600.000 dinarjev.
Mislim, da vsebinsko izražam s tem tudi stališča odbora za proizvodnjo
in blagovni promet.
Moj konkretni predlog je, da bi v obrazložitev na 9. strani pod rubriko
»nerazporejeni dohodki« vključili tako formulacijo, ki bi zavezovala naš zbor
in skupščino, da naknadno ob kompleksni reviziji sredstev nameni del teh
sredstev za reševanje cestnega omrežja v Sloveniji. Zato naj bi se zadnji stavek
glasil takole:
»Taka odločitev bo tedaj težila k razbremenitvi gospodarstva, zagotovitvi
sredstev za financiranje dograditve nekaterih zdravstvenih in izobraževalnih
objektov ter zagotovitvi sredstev za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest, predvsem tistih odsekov, ki niso bili dokončno modernizirani po 4-letnem programu
cestnega sklada SR Slovenije, o vzdrževanju in rekonstrukciji cest I., II. in III.
reda v letih 1967—1970 in udeležbi k finančnim sredstvom občin, ki jih vlagajo
za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest I., II. in III. reda v Sloveniji.«
Predlagam, da se ta dodatek vnese v obrazložitev in se s tem zaveže
izvršni svet, da ne bo pri razporeditvi sredstev v višini 46 milijonov upošteval
samo razbremenitev gospodarstva, dograditev zdravstvenih in izobraževalnih
objektov, temveč tudi cestno omrežje v Sloveniji. Hvala lepa!
Predsednik Miran Gosi ar : Predloga, ki ga je dal tovariš Jenko, žal,
ne morem upoštevati v proceduralnem smislu, ker sama obrazložitev ne more
nalagati obveznosti. Morda bomo slišali od tovariša Štruklja kot predstavnika
izvršnega sveta kakšno reakcijo na to, jaz se v to ne spuščam, reči pa moram,
da se po vsebini strinjam s tovarišem Jenkom. V bistvu gre za to, kar je bilo
v tem zboru že neštetokrat rečeno, in se pravzaprav ne nanaša samo na usodo
teh 46 milijonov, ampak na vprašanje kompleksnega financiranja cestnega
gospodarstva v Sloveniji. Z delčkom teh 46 milijonov ne bomo rešili ničesar,
če ne bomo našli neke ekonomske in politične korajže za to, da se temeljito
lotimo, dolgoročno gledano, problema financiranja cest v Sloveniji.
Morda bo za to prilika na naslednji ,seji, ko bomo imeli na dnevnem redu
cestno problematiko. Takrat bi se lahko ob razpravi o zakonu in prekategorizaciji cest temeljiteje pogovorili tudi o problemu financiranja in o dolgoroč-
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nejših konstrukcijah tega financiranja ,zlasti z vidika vseh teh zahtevkov,
seveda v sklopu bilance celotnih sredstev, s katerimi bo Slovenija razpolagala.
Vsako parcialno reševanje stvari nam samo zamegljuje pregled čez celoto.
Verjetno bi kazalo izkoristiti diskusijo, ki jo je imel tovariš Jenko zato, da bi
izvršni svet do razprave o cestah predložil jasnejšo sliko dolgoročnejše konstrukcije financiranja oziroma, da bi nakazal tako smer reševanja te problematike, ki bo bolj čvrsta in bolj jasna od tega, kar nam je bilo doslej prezentirano. Sicer pa mislim, da je potrebno to vključiti tudi v napore odborov, da
bi sami pripomogli k temu, da se glede tega naredi korak naprej;
Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Miloš Polič.
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da podprem to, kar je govoril tovariš Jenko. V petek se bo sestala
v Budvi jugoslovanska cestna skupščina, ki bo sprejela in predložila zvezi nov
način financiranja in izgradnje magistralnih cest Jugoslavije. V materialu,
ki smo ga prejeli, točno piše, da v bodoče zveza niti z dinarjem ne bo več
sodelovala pri izgradnji in rekonstrukciji cest. Ko primerjamo našo ureditev
z ureditvami v drugih državah pa vidimo, da v glavnem ves bencinski denar
dajejo za ceste. Mislim, da je nujno, da se tudi mi v Sloveniji odločimo, kako
bomo ceste financirali, pri tem pa moramo biti zelo jasni, ker je le ob točno
določenih sredstvih mogoče planirati razvoj cestne mreže. Hvala lepa!
Predsednik Miran Gosi ar: Dalje, Drago Benčina ima besedo!
Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ne glede na obrazložitev, ki jo je dal predsednik zbora, podpiram stališče tovariša Jenka. Mislim namreč, da bi s predlagano spremembo republiški zbor
ponovno opozoril na problematiko cestne mreže in na potrebe po hitrejši modernizaciji cest. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Povedal sem, da po vsebini podpiram tovariša Jenka, vendar ne morem sprejeti predloga, da spremenimo obrazložitev
k proračunu. To obrazložitev je dal predlagatelj. Mi lahko sprejemamo posebne
sklepe, ne moremo pa dodajati nek tekst k obrazložitvi. Pridružujem se temu,
kar je rekel tovariš Polič in sicer, da imamo po novih ustavnih amandmajih
platno in škarje v rokah. V bodoče torej ne bo več razloga, da -s prstom kažemo
na federacijo, da nekega dohodka ne moremo uporabiti za ta in ta namen.
O vsem bomo namreč odločali sami. Ce se bomo odločili, da bomo dali toliko
in toliko več za ceste in nabili toliko in toliko novih davkov, bo to naša odločitev. Zbrati moramo pogum, da to storimo, ker je to po mojem mnenju nujno
potrebno.
Prosim, besedo ima Polde Maček.
Polde Maček: Tovarišice in tovariši! Strinjam se z obrazložitvijo, ki
jo je dal predsednik zbora, predlagam pa, da se na 9. strani črta tudi ves ostali
tekst in se tako nobenemu področju ne daje prednost.
Predsednik Miran Goslar: Razen tega, kar sprejemamo z zakonom,
ničesar ne prejudiciramo, pa naj piše v obrazložitvi karkoli. Če bo hotel
izvršni svet realizirati drugi odstavek poglavja »nerazporejeni dohodki,« ki
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je sedaj predmet razprave, bo moral predložiti ustrezne predpise, te pa bomo
sprejeli ali pa ne.
Pripomba tovariša Mačka je na mestu v tem smislu, da omogoča razjasnitev situacije, razjasnitev tega, da na razdelitev sredstev obrazložitev ne
more vplivati, temveč, da je za samodelitev potrebno sprejeti ustrezne predpise.
Prosim, tovariš Marjan Jenko ima besedo.
Marjan Jenko: Ceiz formalnih razlogov moj predlog ne more biti
sprejet, predlagam, da se ga šteje za sklep, s katerim naš zbor nalaga izvršnemu
svetu, da nima ob priliki razprave o celotni bilanci, ki jo je napovedal tovariš
Štrukelj, pred očmi samo gospodarstva, zdravstva in šolstva, temveč tudi
problematiko cest.
Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Tovariš Štrukelj ali
boš kaj rekel? (Da.) Besedo ima Jožko Štrukelj.
Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, mislim, da si povedal v bran
te obrazložitve vse, kar je bilo treba povedati. Lahko rečem le še to, da
obrazložitev samo nakazujejo morebitne možnosti, ni pa rečeno, da so s tem
izčrpani vsi vidiki. To bo mogoče dokončno rešiti šele takrat, ko nam bo
znana celotna bilanca.
Stališče, izraženo v razpravi, da naj bi šla vsa sredstva, ki jih pridobimo
iz tega naslova, ponovno nazaj za ceste, po mojem ni najbolj utemeljeno. Pri
taki politiki se lahko hitro pojavijo tudi drugi, ki bodo postavili enake zahteve.
Mislim, da je to stvar globalne gospodarske politike Slovenije in harmoničnega
razvoja, vseh panog in vseh potreb. Vemo, da dajemo premalo za ceste. Pri nas
gre za ceste iz narodnega dohodka, okrog 0,15 "/o, v razvitejših deželah pa
0,30 %>'. To bo ravno tako potrebno upoštevati pri končni razdelitvi, pri tem pa
bo potrebno, kot sem že dejal, imeti pred očmi celoten kompleks potreb in
celotno bilanco. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Predlagam, da v smislu predloga .poslanca Marjana Jenka sprejmemo sklep, da naj izvršni svet čimprej predloži
bilanco republiških sredstev, kar bo omogočilo jasnejši pristop k celi vrsti
elementov, ki so danes bodisi predmet posameznih poslanskih vprašanj, bodisi
nejasnosti. Pri tem mislim tudi na obveznosti, ki jih bo morala Slovenija
prevzeti, torej na konkretne kvantifikacije kot bodo izhajale iz zakona, ki bo
sprejet v kratkem v zvezni skupščini, na osnovi sporazuma, ki je bil dosežen
o razdelitvi sredstev in deficitov izven proračunske bilance federacije. Bilanca
mora zajeti tudi obveznosti, ki izhajajo iz zakonov o financiranju raznih
negospodarskih in gospodarskih investicij, kakor tudi vse obveznosti in sredstva
v zvezi s cestami. Takšen kompleksen dokument nam bo omogočal, da realno
pristopimo k odločitvam o nadaljnji izgradnji naše cestne mreže.
Ali se strinjate s takšnim sklepom. (Da.) Ali je to sprejemljivo za izvršni
svet. (Da.)
Nadaljujemo z razpravo. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi, glasujemo.
Kdor je za predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije
(republiškem proračunu) za leto 1971, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet.
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Naslednja je 11. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča.
Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in zakonodajnopravna komisija sta obravnavala predlog zakona. Pričenjam razpravo. Želi kdo
besedo? (Nihče.) Torej lahko glasujemo. Kdor je za predlog zakona, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet.
Na vrsti je 12. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča.
Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in zakonodajno-pravna
komisija. Prejeli ste tudi amandma skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Alojz Napotnik ima besedo.
Alojz Napotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Opravičujem se, da danes, ko je predlog zakona že v končni fazi, prihajam
še z nekaterimi pripombami. Vendar je tako. Skupščina občine Velenje je na
seji občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti dne 29. 4. 1971 razpravljala
o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju
stavbnega zemljišča. V razpravi se je izoblikovalo mnenje, katerega sem
dolžan, kot pripombo občinske skupščine posredovati zboru.
V predlogu zakona se v drugem odstavku 2. člena predlaga črtanje besedila:
»in v drugih primerih, ki jih s svojim predpisom določi občinski skupščini.«
S črtanjem tega besedila je občinskim skupščinam praktično odvzeta pravica,
da same glede na svoje upravičene potrebe določijo izjemne primere, ko se
lahko stavbno zemljišče odda brez javnega natečaja. V velenjski občini delovne
organizacije sofinancirajo komunalno ureditev stavbnih zemljišč zaradi gradnje
individualnih stanovanjskih hiš in blokovnih stanovanj za svoje delavce. Prav
bi bilo, da v takem primeru dobijo zemljišče brez javnega natečaja. Vemo tudi,
da po zakonu izklicna cena obsega odškodnino za pravico uporabe stavbnega
zemljišča in dejanske stroške za ureditev tega zemljišča. Toliko zaupanja, da
določijo izjemne primere, bi lahko imeli, zlasti ob času, ko se vse več pristojnosti
prenaša iz federacije na republiko in občino.
Obrazložitev predloga zakona, češ da so se občinske skupščine do sedaj
zelo široko posluževale tega zakonskega pooblastila, ni prepričljiva, ko je vendar
take primere potrebno določiti z odlokom, ki mora biti zakonit in določati le
izjeme. Občinska skupščina Velenje meni, da naj omenjeno besedilo zakona
ostane v veljavi in se ne črta. V istem smislu bi pripomnil še to, da je tudi
zasedanje delegatov občin v tem smislu razpravljalo prav o tem določilu in sicer,
ali se naj besedilo črta, ali pa naj se da občinskim skupščinam še druge
možnosti, da same s svojimi odloki določijo in ugotovijo, kdaj je izjema
upravičena in kdaj ne. Moram pa reči, da o tem nisem dobil nobenih materialov.
Predsednik Miran Goslar: Ali pomeni tvoja razprava samo pripombo.
(Da.) Hvala!
Polde Maček ima besedo!
Polde Maček: Tovariši in tovarišice! Bil sem obveščen, da naš predlog iz formalnih razlogov ne more biti upoštevan. Ne glede na to bi rad
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pojasnil, da se naša občina in skupščina mesta Ljubljane trudita, da bi bil
zakon spremenjen. Naši predlogi niso bili upoštevani z obrazložitvijo', da to
ni v smernicah, ki jih je sprejela republiška skupščina. Ravno zaradi tega je
naša skupščina isti predlog ponovno poslala tej skupščini. Glede na to, da se
našega predloga ne da upoštevati, predlagam, da se ga sprejme kot zakonodajno iniciativno in se na podlagi tega izdela potrebno spremembo in se jo
čimprej tudi sprejme. Kolikor pa nam izvršni svet zagotovi, da bo na tem
področju naredil kaj bolj bistvenega, to se pravi, da bodo določene pristojnosti
čimprej prenesene na občine, pa na svojem predlogu ne bi vztrajali. Vendar
bi moralo biti to čimprej. Rad bi pojasnil samo še to, da ne gre za nebistvene
stvari, kot bi to nekateri radi dokazali.
V predlagani obliki izgleda zadeva idealna. Če občinska skupščina uredi
kompletno zemljišče, določi etapo in če se na podlagi tega zemljišča tudi uredi,
bi bilo idealno. Vendar je takih zemljišč še zelo malo. Občinske skupščine
namreč nimajo sredstev, da bi to urejevale, oziroma jih imajo zelo malo, poleg
tega pa so komunalne delovne organizacije vedno pod nekim pritiskom sociale
in raznih zveznih in drugih institucij, ki pravijo, da v tej fazi ni dobro
povečevati komunalnih tarif in slično. Vedno smo pred tem problemom. To
je isti problem kot ga imamo pri stanovanjski problematiki in povečanju
stanarin. O tem govorimo že pet let, vendar smo praktično še vedno na istem
mestu, oziroma na istih pozicijah.
V Ljubljani se gradi izven etape. Občan lahko gradi na zemljišču, ki ga
daje občina ali pa po njej pooblaščena organizacija. Ko občan to zemljišče
kupi, mora podpisati tudi pogodbo, da bo prispeval k ureditvi zemljišča. Na
območjih, kjer pa je zemlja v prostem prometu pa to ni mogoče. Tako se
dogaja, da delamo razlike med tistim občanom, ki pride do zemlje prek organizirane organizacije in občine in med tistim, ki zemljišče prosto kupi. Izračunali
smo, da je Ljubljana prav zaradi tega v zadnjih dveh letih izgubila 2 milijardi
in da pomeni vsak mesec odlašanja nadaljnjih 100 ali pa še več milijonov
dinarjev izgube. Mimo vrhovnega sodišča smo pričeli s prakso, da brez potrdila
o prispevku za ureditev zemljišča ne damo gradbenega dovoljenja. To ima za
posledico neenotno prakso v primerih, ko pride do tožbe. V tem primeru
republika sama izda gradbeno dovoljenje. Mislim, da je to nemogoča stvar,
zaradi tega predlagamo, da se spremeni člen 8 in da se predpiše še 13. potrdilo.
To potrdilo je bistveno, če hočemo, da bomo imeli zagotovljena sredstva za
urejanje zemljišč. Hvala.
Predsednik Miran Goslatr: Razumel sem, da umikaš ta amandma.
Glede zakonodajne iniciative pa ti povem, da je možna v vsakem momentu:
jutri ali pa v jeseni, nemogoče pa je, kot zakonodajno iniciativo upoštevati
umaknjeni amandma. Če ne želi nihče več razpravljati, lahko preidemo na
glasovanje. Glasujemo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. Kdor je za, naj prosim dvigne
roko. (Večina poslacev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon v republiškem zboru sprejet.
Prehajamo na 13. točko -dnevnega reda, to je na predlog za
izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov.
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Predlagatelj je skupščina občine Trbovlje. Predlog za izdajo zakona so
•obravnavali odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija
ter zbor delegatov občin. Iz teh sej smo prejeli pismena poročila in mnenja.
V smislu 165. člena poslovnika je bilo gradivo poslano izvršnemu svetu, ki
je tudi sodeloval na zasedanju delegatov občin.
Izvršni svet je proti sprejemu tega zakona. Pričenjam razpravo ! Želi kdo
razpravljati? Rado Pušenjak, prosim!
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Izterjava
in predpisovanje manjših vsot povzroča velike stroške. Mislim, da bi glede na
to morali pooblastiti občinske skupščine, da same odločajo^ o tem, kako in kdaj
naj se plača davek od osebnega dohodka. Hvala.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Dalje! Nihče več ne želi razpravljati?
Torej bomo glasovali o tem, ali smo za tak zakon ali ne. Kdor je za to,
da se tak zakon sprejme, naj prosim dvigne roko. (12 poslancev dvigne roko.)
Je kdo proti? (22 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (16 poslancev
dvigne roko.) Ugotavljam, da predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o
prispevkih in davkih občanov, kot ga je predložila skupščina občine Trbovlje,
ni sprejet.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda in sicer na osnutek
zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani.
Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in odbor za
socialno politiko in . zdravstvo sta v svojem poročilu predlagala, da zaradi
čimprejšnje zagotovitve sredstev in da se prepreči ustavitev gradnje kliničnega
centra, kar bi povzročilo veliko škodo, obravnavamo zakon po skrajšanem
postopku kot predlog zakona. Temu predlogu se je pridružil tudi izvršni svet,
in sicer v dopisu z dne 17. maja letos.
Ali kdo ugovarja skrajšanemu postopku? (Nihče.) Drago Bencina ima
besedo.
Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbora za finance in proračun ter za socialno politiko in zdravstvo republiškega
zbora predlagata zboru, da obravnava predloženi zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog, ne glede na roke, ki so predpisani v postopku.
Svoj predlog odbora utemeljujeta z naslednjimi obrazložitvami:
1. V bistvu ne gre za popolnoma nov zakon, ki naj bi urejal neko drugo
materijo. Gre le za dodatno financiranje in določene spremembe v izgradnji
kliničnega centra, katerih osnova je zakon o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega
centra iz leta 1966.
2. Izgradnja kliničnega centra je v taki fazi, da bi pomenilo kakršnokoli
zavlačevanje ali celo ustavitev del za daljši čas nepopravljivo materialno in
politično škodo, še posebno zato, ker znatna vložena sredstva ne bi mogla dati
pričakovanih rezultatov. Ne glede na to, pa bo gradnja ustavljena, če pravočasno ne sprejmemo ukrepov za zagotovitev dodatnih sredstev. Prvi korak
za zagotovitev sredstev pa je sprejem predloženega zakona, s katerim republika
izpolnjuje svojo obveznost in hkrati vpliva na hitrejše odločitve vseh drugih
soinvestitor j ev.
18
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3.. Odbora sta v obširni razpravi in na osnovi podanih stališč in mnenj
najvidnejših strokovnih institucij v SR Sloveniji, zlasti pa republiškega zdravstvenega centra in dodatnih obrazložitev, ki so jih podali predstavniki izvršnega
sveta, sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo in kliničnih bolnic ugotovila,
da so koncept in funkcija oziroma namembnost in investicijski program o izgradnji- kliničnega centra razčiščeni in da tudi v rednem postopku za sprejem
zakona ne bi prišlo do bistveno drugačnih odločitev.
4. Amandmaje, ki sta jih odbora sprejela, sprejema tudi predlagatelj in le
v enem primeru niso usklajeni s tistimi, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna
komisija.
5. Skrajšanje postopka v republiškem zboru bi v primeru, če bo socialnozdravstveni zbor sprejel zakon v drugačnem besedilu, omogočilo, da se čimprej
opravi usklajevalni postopek in da se zakon dokončno sprejme. Hvala lepa?
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Zoran Lešnik.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nisem proti sprejetju zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega
centra v Ljubljani, ker vem, da je izgradnja potrebna in nujna. Razveseljivo je,
da družbena skupnost kaže razumevanje za izgradnjo tako pomembnih objektov,
kot so bolnice. Nesporno pa je, da takih vprašanj ne moremo reševati od
primera do primera, pri tem pa vrsto nerešenih in težkih vprašanj puščati ob
strani. Vsi dobro vemo, da so razmere v ljubljanski bolnišnici kritične. Tako
ali še bolj kritične pa so razmere tudi v nekaterih drugih regionalnih središčih
kot v Novi Gorici, Murski Soboti, Mariboru itd.
Glede na to menim, da moramo vprašanje izgradnje in modernizacije
obravnavati celovito. Predlagani zakon nam jamči, da bomo modernizirali samo
klinični center v Ljubljani, ne pa tudi, da bomo uredili nemogoče razmere
v drugih regionalnih središčih. Zaradi tega predlagam, da preden sprejmemo
zakon o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani,
sprejmemo izhodišča za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnice v SR Sloveniji
za obdobje 1971—1976. Se bolj prav pa bi bilo, da bi bil predhodno ta dogovor
tudi podpisan.
Glede na to ugovarjam, da se zakon o prispevku SR Slovenije za izgradnjo
kliničnega centra v Ljubljani sprejme po skrajšanem postopku kot to predlagata odbora in predlagatelj.
Svoj predlog utemeljujem tudi s tem, da poslanci nismo dobili predloga
o sofinanciranju izgradnje kliničnega centra s strani 26 občin, pa tudi zato, ker
smo večino materiala s tem v zvezi prejeli konec prejšnjega tedna, zaradi česar
ga je bilo teoretično in praktično nemogoče temeljito preštudirati. Ker gre za
precejšnje milijarde starih dinarjev, kot poislanec ne morem, pa čeprav je
izgradnja kliničnega centra še tako potrebna in čeprav upoštevam mnenje
tovariša Benčine, glasovati za predlog izvršnega sveta.
Moje osebno mnenje je, da je v tem primeru, poleg vseh naštetih objektivnih stvari, tudi nekaj izsiljevanja. Hvala lepa!
Predsednik .Miran Goslar: Tovariš Branko Furlan ima besedo.
Dr. Branko Furlan: V dodatnem poročilu zakonodajno-pravne komisije je bilo po pomoti izpuščeno, da umika zakonodajno-pravna komisija tudi
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svoj amandma k 15. členu, to se pravi, da med zakonodajno-pravno komisijo
in odborom za socialno politiko in zdravstvo ni nobene razlike.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Glasujemo o predlogu, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku.
Kdor je za predlog odbora za finance in proračun in odbora za socialno
politiko in izvršnega sveta, da zakon obravnavamo po skrajšanem postopku kot
predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je
kdo proti? (7 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (10 poslancev dvigne
roko.)
Sprejet je predlog, da obravnavamo zakon kot predlog zakona.
Poleg odbora za finance in proračun in odbora za socialno politiko je
predlog zakona obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki je dala zboru
poročilo in dodatno poročilo, ki ste ga danes prejeli na klop. Upoštevati morate
prosim pripombo, ki jo je dal tovariš Furlan.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli tudi — in to je tudi
predmet razprave — izhodišča za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic v
SR Sloveniji v obdobju 1971—1976; poročilo komisije za oceno poteka gradnje
kliničnega centra v Ljubljani; material o funkciji in namembnosti kliničnega
centra v Ljubljani in finančni program za izgradnjo kliničnega centra.
Na sejo zbora so bili vabljeni: predstavnik kliničnih bolnišnic Ljubljana,
predstavnik medicinske fakultete, predstavnik republiškega medicinskega sveta
in predstavnik skupnosti zdravstvenih zavodov SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Uvodno obrazložitev ima Zora Tomič, član izvršnega
sveta.
Zora Tomič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci, spoštovano
predsedstvo! Čeprav se je vaš zbor že večkrat ukvarjal s problemi bolnišnic
parcialno, pa tudi skozi poslanska vprašanja, razgrinjamo pred vami skozi tri
glavna gradiva in sicer poročilo o strokovni in organizacijski usposobljenosti
bolnišnic v SR Sloveniji, ki ga je pripravil republiški sekretariat za zdravstvo
in socialno varstvo, predlog izhodišč za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic
v SR Sloveniji za obdobje 1971—1975 in osnutek zakona o prispevku SR
Slovenije in o programu za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani, bolnišnično
problematiko v naši republiki in predloge ukrepov za nadaljnji razvoj bolnišnične službe.
Tako kot v drugih deželah, imajo tudi pri nas bolnišnice pomembno mesto
v organizaciji zdravstvene službe in v izvajanju zdravstvenega varstva. Njihova osnovna funkcija je nuditi bolnikom vsestransko specialistično medicinsko
pomoč. Zato se ukvarjajo s specialistično diagnostiko, terapijo, preventivo in
rehabilitacijo, in to ne le za hospitalizirane bolnike; razvijati morajo tudi široko
ambulantno specialistično dejavnost, ki ob določenih strokovnih indikacijah
sega do bolnikovega doma. Moderna, sodobna bolnišnica je poleg tega še baza
za praktično vzgojo zdravstvenih delavcev in za biosociološka raziskovanja. Zato
mi dovolite, da s podatki ilustriram, da je tako tudi pri nas. Specialističnega
ambulantnega zdravljenja je deležen v poprečju enkrat letno vsak Slovenec,
vsak tretji Slovenec se enkrat na leto zdravi v bolnišnici, v bolnišnicah dela
70 <Vo vseh zdravstvenih delavcev in kar 90 %» zdravnikov-specialistov; bolnišnice
razpolagajo z najzahtevnejšo medicinsko opremo, ki ob številni strokovni zasedbi omogoča najbolj zapletena oziroma zahtevna zdravljenja; zato je obseg in
18»

276

Republiški zbor

vsebina njihovega strokovnega dela zelo obsežna in bogata. In še podatek:
polovica denarja namenjenega za zdravstveno varstvo porabimo za specialistično
ambulantno in bolnišnično zdravljenje. Vse kaže, da bolnišnice izvajajo pomemben del zdravstvenega varstva prebivalstva in so nosilke razvoja sodobne
medicinske tehnologije. Zato nas je opravičeno zanimalo, v kakšnem stanju so
bolnišnice v naši republiki, v kolikšni meri in kako lahko opravljajo naloge
zdravstvenega varstva, ki smo jih napisali v zakonu o zdravstvu, in ali jim
bo to v bodoče, glede na naraščajoče potrebe še mogoče, in kako.
Pred vami je najbolj zgoščen povzetek obsežne analize, ki obsega tako
problematiko hospitalizacije v Sloveniji, kakor tudi študij naravnih gravitacijskih območij in še posebej stanje in razvitosti bolnišnic pri nas — rezultat
dela cele vrste strokovnjakov, ki nam daje podobo bolnišnične službe pri nas
danes, njenih razvojnih tendenc, pa tudi kritičnih točk, ki so v tem, da je
bolnišnična služba zelo razdrobljena, saj imamo kar 23 bolnišnic in med njimi
je 13 takih, ki imajo manj kot 300 postelj, 7 bolnišnic ima do 500 postelj, in le
3 nad 1000, skratka, prevladujejo majhne bolnišnice, ki gredo le težko v korak
z napredkom medicine in tehnike, če pa že, je obratovanje ne le neracionalno,
temveč tudi zelo drago.
V zadnjih letih že beležimo integracijska gibanja v dveh smereh v povezovanju specialnih bolnic, zlasti za TBC s splošnimi bolnišnicami in na tej
osnovi notranjo preporazdelitev postelj s pripadajočimi funkcionalnimi prostori,
kakor tudi koncentracijo najzahtevnejših medicinskih storitev v močnejših
bolnišničnih centrih kot so Ljubljana, Maribor, Celje; nadalje, da je v obratovanju skoraj 2000 nestandardnih postelj in da niso postelje razporejene racionalno glede na regionalna območja, kakor tudi glede na posamezne veje
medicine.
Tako imajo tradicionalne panoge še marsikje večje posteljne zmogljivosti
kot pa tiste, ki obravnavajo epidemijo sedanjosti; standard bolnikov je nižji
kot ga terjajo minimalni pogoji za delo bolnišnic, posebno kritično je v kliničnih bolnicah in v Onkološkem inštitutu; spodbudni izjemi sta le splošni
bolnici Novo mesto in Slovenj Gradec in nekatere specialne bolnice.
Večina bolnišnic je zelo slabo opremljena, čeprav je v zadnjih dveh letih
opaziti napredek. Tudi oprema ni povsod racionalno izkoriščena in bo marsikje zastarela prej, preden bo amortizirana. Seveda pa v večini primerov tudi
funkcionalni prostori ne ustrezajo, in to zlasti za zunanje bolnike v specialističnem ambulantnem zdravljenju, kar vse povzroča zastoje v delu in opravičeno
kritiko javnosti.
V bolnišnicah primanjkuje 180 zdravnikov-specialistov, predvsem za ambulantno delo, poleg 1600 drugih zdravstvenih delavcev s srednjo, višjo in
visoko izobrazbo. Posebno zaskrbljuje primanjkljaj medicinskih sester, ker le-te
dajejo upravičeno prednost drugim institucijam zaradi boljših delovnih pogojev
in nagrajevanja — tako so npr. primerjave pokazale, da so kar za 30% slabše
nagrajene za svoje delo kot podobni profili v gospodarstvu, poleg tega pa so še
brez izgledov za ureditev stanovanjskih razmer in otroškega varstva, kar vse še
otežuje delo v izmenah.
Ocena stanja bolnišnic v Sloveniji kaže, da bomo morali v to dejavnost
vložiti mnogo denarja zato, da jiih usposobimo za naloge, ki jih morajo opravljati
v današnjem času, ob današnji stopnji razvitosti medicine in tehnike, in da
vsaj nekoliko nadoknadimo zamudo v vlaganjih zadnjih desetih let na tem
planu. Pri tem se moramo zavedati, da je izgradnja in opremljanje teh institucij
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zelo drago, strošek za novo standardno posteljo je med 25 in 40 milijoni in da
znaša strošek njenega funkcioniranja letno četrtino investicijske naložbe. Zaradi
tega lahko izpeljujemo nove investicije in sanacije le na racionalnem in strokovno učinkovitem razvojnem konceptu, ki upošteva:
— vse obstoječe standardne zmogljivosti bolnišnic,
— zakonitosti razvoja bolnišnic (glede na medicinsko tehnologijo) in
— policentrični razvoj SR Slovenije.
Naloge in vsestranski razvoj medicinske znanosti in medicinske tehnologije
brezpogojno terja teamsko obravnavanje bolnikov, dragoceno opremo, koncentracijo laboratorijskih zmogljivosti in enot za intenzivno nego ter veliko rutiniranost in uigranost zdravstvenih teamov, ki je možna le ob dovolj velikem
številu pacientov in stalnem obravnavanju bolezenskih primerov.
To spoznanje pa narekuje delitev dela med bolnišnicami po strokovnih
kriterijih in pogojuje organizacijo bolnišnične mreže glede na kadrovske in .
tehnične možnosti obravnavanja bolj ali manj zahtevnih bolezni, in opravičuje
Ureditev vseh slovenskih bolnišnic po enotnih kriterijih ob upoštevanju nujne
potrebe po čimvečji koordinaciji in funkcionalni integraciji.
Strokovno in ekonomsko utemeljena funkcionalna izpeljava policentričnega
razvoja SR Slovenije terja torej takšno makroorganizacijo bolnišnic, da bodo po •
eni strani skoncentrirani zahtevnejši diagnostični in terapevtski postopki v večjih bolnišničnih centrih, po drugi strani pa bo izpeljana racionalna in ustrezna
delitev dela med bolnišnicami.
Evidentna je potreba po kliničnem centru za maksimalno koncentracijo
medicinskih in drugih strokovnjakov, zlasti subspecialistov, kjer se bodo obravnavali strokovno najzahtevnejši in najtežji bolniki, prav tako bo treba sanirati
oz. funkcionalno opremiti regionalne bolnišnice, ki imajo vse specialistične
dejavnosti in urediti pogoje za delo lokalnih bolnišnic, ki rutinsko obravnavajo
bolnike in jim ni potrebno vsestransko specialistično ali suspecialistično zdrav^
ljenje oz. so taki bolniki tako številni, da koncentracija sploh ne bi bila možna.
Seveda pa do nekle terja razvejanost bolnišnične mreže tudi ambulantno
specialistično delo, za katero so naše bolnišnice že po zakonu odgovorne. Torej,
tudi v perspektivi računamo s tremi regionalnimi bolnišničnimi centri. To So
klinični centri v Ljubljani, bolnišnica v Mariboru in bolnišnica v Celju — na
te centre se že navezujejo splošne bolnišnice, ki bodo opravljale temeljno
specialistično zdravstveno varstvo.
Te ugotovitve in vidike bodočega razvoja bolnišnične službe v Sloveniji
smo upoštevali tudi v predlogih za koncept srednjeročnega plana razvoja za
naslednje obdobje.
O poročilu republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo ter
sklepnih ugotovitvah so razpravljali in se z njimi strinjali odgovorni strokovni
in družbeni dejavniki, med njimi tudi republiški medicinski svet, skupščinski
odbori, pa tudi posvet bolnišnic. Prav tako je sodil izvršni svet, da so poročilo
in njegove ugotovitve solidna osnova za izoblikovanje našega odnosa do te
pomembne zdravstvene dejavnosti, osnova za reševanje problemov in za ukrepe
za nadaljnji razvoj bolnišnične službe.
Izhajajoč iz tega dejstva in glede na to, da je treba pri načrtovanju bolnišnične službe obravnavati SR Slovenijo kot enotno zdravstveno regijo in je
treba skoraj povsod zboljšati oziroma primerno urediti standard bolnikov,
ustvariti higienske pogoje in funkcionalno usposobljenost ter izpeljati strokovno
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delitev dela med bolnišnicami, predlaga izvršni svet skupščini v oceno oziroma
presojo:
oportunost postopka za sklenitev družbenega dogovora o načrtovanju in
izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971 do 1976,
— načelna izhodišča za ta družbeni dogovor in
— predlog zakona o prispevku SR Slovenije za dokončno izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani.
Izvršni svet torej predlaga, da se zainteresirani dejavniki v republiki, med
nje štejemo tako zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, kot
zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, skupnost zdravstvenih zavodov SR Slovenije, gospodarsko zbornico SR Slovenije, Zvezo sindikatov Slovenije, sporazumejo, kakšno konkretno politiko bomo vodili v naslednjem obdobju glede na situacijo na tem področju, kakšna pravila igre bomo upoštevali,
da bodo rezultati čim večji ob najbolj smotrni porabi denarja, ki ga bomo
namenih za razvoj te dejavnosti. Spomniti se moramo namreč na to, da smo se
pri oblikovanju republiškega zakona zavestno odločili za to, da se bomo o
razširjeni reprodukciji v zdravstveni dejavnosti posebej dogovarjali in konkretno odločali o vsaki naložbi, njenem obsegu pa tudi usklajenosti s programom zdravstvenega varstva, kakor tudi o tem, kako jo bomo financirali.
Sredstev za razvoj katerekoli zdravstvene dejavnosti, pa naj bodo to
bolnišnice, zdravstveni domovi ali zavodi za zdravstveno varstvo, avtomatsko
še nikjer ne nabiramo — tudi v zdravstvenem zavarovanju ne, čeprav je
naravno, da se s stroškom za razširitev in strokovni dvig dejavnosti mora
računati tudi v zdravstvenem zavarovanju — ne pa le s čisto elementarnim
stroškom zdravljenja, kar potem zakriva realen strošek zdravstvenega varstva,
nas pa sili k temu, da, ko pride do kritične situacije, razglasimo sanacijsko
obdobje. Jasno pa je, da ne more biti zdravstveno zavarovanje edini nosilec te
sanacije; združeni zavarovanci kot potrošniki in plačniki zdravstvenih storitev
so najbolj zainteresirani za to, da se na verificiranem pogramu dogovore z
družbeno-pohtičnimi skupnostmi, delovnimi organizacijami, pa tudi neposredno
z občani, kako ga reahzirati. Po zelo grobi oceni bi bilo potrebno samo za
sanacijo bolnišnic v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici ter Murski
Soboti okoli 90 milijard — torej toliko kot v enem letu porabimo za celotno
zdravstveno zavarovanje. Zato bo za realizacijo takega programa potreben ne
le skupen dogovor vseh zainteresiranih, potrebno bo vzpostaviti določen prioritetni red in terjati tudi strokovno in družbeno disciplino. K temu naj bi
prispeval tudi družbeni dogovor. Seveda pa se še z družbenim dogovorom ne
obvezujemo za konkretne bolnišnice, temveč želimo z njim dejavno poseči
v usmerjanje razvoja bolnišnic v nacionalnem prostoru, konkretizacija odnosa
do posamezne bolnišnice se bo pokazala skozi sporazum oziroma pogodbo po
96. členu zakona o zdravstvu med partnerji, za republiko pa skozi posebno
odločitev z zakonom ali odlokom.
Z družbenim dogovorom o izgradnji bolnišnic za obdobje, ki je pred nami
in ko še nimamo izdelanega nacionalnega programa zdravstvenega varstva,
premagujemo to vrzel s tem, da se odločamo za rešitev najbolj kritičnih točk
na tem področju, vendar usklajeno z vidika enotnega zdravstvenega območja,
strokovne organiziranosti in racionalnosti naložb. Zlasti tam, kjer naj bi širša,
družbena skupnost sodelovala, je vprašanje programske zasnove najpomembnejše in je le na potrjeni programski osnovi mogoče računati z deležem drugih;
• kolikšen bo ta delež pa bomo morali vedno znova ugotavljati glede na pomen
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posameznega objekta in naše gmotne možnosti. Družbeni dogovor naj bi postal
akcijski program zainteresiranih dejavnikov za saniranje bolnišnic v Sloveniji,
za dvig ravni bolnišničnega zdravstvenega varstva in ambulantno spec. zdravljenja, garant za to, da bodo naložbe družbeno in strokovno upravičene.
Vzporedno z izhodišči za družbeni dogovor pa vam predlagamo v razpravo
in sprejem še osnutek zakona o prispevku SR Slovenije in o programu za
izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani, in to predvsem iz naslednjih razlogov:
1. ker je njegova programska osnova izoblikovana, in ni več dilem okrog
funkcije in namembnosti, in je tudi projektno dokončana;
2. ker bodo sredstva za izgradnjo vsak hip porabljena in je gradnja v taki
lazi, da bi z ustavitvijo dela (investitor ima že odločbo o ustavitvi!) nastala
ogromna škoda, da o nadaljnji podražitvi zaradi naraščanja gradbenih stroškov
in aranžmajev za opremo z inozemskimi partnerji ne govorimo in
3. ker iz popisa bolnišnic nedvomno izhaja, da so prav klinične bolnice v
Ljubljani in onkološki inštitut v najbolj kritičnem položaju'; istočasno pa
obravnavata najtežjo patologijo iz vse Slovenije in opravljata učno in raziskovalno funkcijo za medicinsko fakulteto.
Ta dejstva je ocenil izvršni svet kot zadostna, da pride pred vas z zakonskim osnutkom za delež republike pri kliničnem centru, pri čemer je jasno, da
bodo ta sredstva lahko aktivirana šele takrat, ko se bodo ostali partnerji po
96. členu zakona o zdravstvu dogovorili o financiranju in zagotovili pokritje
svojih obveznosti.
Klinični center sestavljajo vse tiste zdravstvene institucije, ki v neposredni
strokovni povezavi z medicinsko fakulteto v Ljubljani opravljajo raziskovalno
delo na področju medicine, so učna baza za šolanje visokih in višjih medicinskih
kadrov, ter hkrati opravljajo naloge s področja zdravstvenega varstva, ki
zajema kurativne, preventivne in rehabilitacijske oblike zdravstvenega dela.
Hrbtišče-kliničnega centra tvorijo klinične bolnice v Ljubljani, s katerimi se
je združila klinična bolnišnica za porodništvo in ženske bolezni, inštitut za
TBC Golnik in inštitut za načrtovanje družine ter bolnica dr. Petra Deržaja.
V sestavu kliničnih bolnic je sedaj 11 klinik, 6 inštitutov in 6 drugih medicinskih
in servisnih enot, Kot samostojne delovne organizacije v okviru kliničnega
centra delujejo še klinična bolnišnica za psihiatrijo in klinična bolnišnica za
pediatrijo ter onkološki inštitut.
Institucije kliničnega centra opravljajo hkrati funkcijo »učeče« in »regionalne« bolnišnice ter zdravijo najtežje bolnike iz vse Slovenije. Leta 1970 je
bilo zdravljenih 45% bolnikov izven območja ljubljanske skupnosti zdrav,
zavarovanja. Tak koncept kliničnega centra se je uveljavil v vseh razvitejših
državah kot strokovno utemeljen, prav tako pa tudi z ekonomskega vidika
upravičen.
Kot učna baza medicinske fakultete ter drugih zdravstvenih šol omogočajo
institucije kliničnega centra šolanje medicincev iz kliničnih predmetov, šolanje
višjih zdravstvenih delavcev za intenzivno nego in delo v laboratorijih, praktični
pouk srednje-medicinskega kadra in podiplomsko izpopolnjevanje zdravnikov
in zdravnikov-specialistov ter tehničnih in drugih strokovnjakov v bolnišnični
službi.
Koncentracija strokovno najbolj usposobljenega kadra, sodobno opremljeni
laboratoriji in druga najsodobnejša medicinska oprema ter številna in strokovno
zanimiva kazuistika v teh institucijah so baza za strokovno in raziskovalno
medicinsko dejavnost.
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Skratka klinični center lahko opredelimo kot:
1. strokovno medicinski vrh zdravstvene službe v Sloveniji;
2. usmerjevalca razvoja posameznih vej zdravstvene službe;
3. bazo za šolanje in nadaljnje strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje
zdravstvenih delavcev;
4. bazo za fundamentalne medicinske raziskave in aplikacijo dognanj medicinskih ved v prakso zdravstvene službe.
Novi objekti prve etape izgradnje kliničnega centra, posteljni objekt,
diagnostično-terapevtski objekt, servisni objekt, k temu priključujemo zaradi
izredno kritične situacije še del druge etape, onkološki inštitut bodo zaradi
sodobne funkcionalne zasnove in organiziranosti omogočali in pospeševali
kohezijo institucij kliničnega centra in visoko raven medicinskega dela.
Priznati je treba, da v času, ko smo se odločali za to gradnjo, koncept ni bil
do kraja izoblikovan in so se med pripravljalnimi deli in gradnjo često pojavljala najrazličnejša vprašanja v zvezi s programsko osnovo, tehnično dokumentacijo in predračunsko vrednostjo, zlasti so se ta vprašanja zaostrila ob
sanaciji kličnih bolnic v 1969. letu. Klinične bolnice so s sodelovanjem pristojnih republiških dejavnikov začele analizirati in preverjati potek investicije.
Pri tem se je ugotovilo, da je bil prvotni program iz leta 1963 v medicinskem
pogledu nepopoln in neskladen z reformnimi in racionalizacijskimi prizadevanji,
ki so zahtevala tudi za področje zdravstva smotrnejše odločitve o investicijah,
glede na napredek znanosti in tehnike, ki omogočata medicini izredno hiter
in kvaliteten vzpon in terjata nove metode medicinskega dela in opremo pa
tudi nesodoben.
Ob sprejetju zakona so bili namreč na voljo le arhitekturni načrti za
posteljni objekt in še te so morali kasneje spreminjati; instalacijski načrti za
posteljni objekt pa so bili izdelani mnogo pozneje. Za najpomembnejši, programsko in finančno najzahtevnejši del kliničnega centra, za diagnostične,
terapevtske in servisne dejavnosti (objekt DTS) so začeli izdelovati programsko
projektno nalogo šele v letu 1967, to je eno leto po sprejemu zakona. Zaradi
nepopolnega programa in nedokončanih projektov tudi dokumenti o financiranju niso bili realni. Na podlagi takratne tehnične dokumentacije so leta
1965 izračunali investicijsko vrednost na 250 milijonov, ob sprejemu zakona pa
je bila znižana na 191 000 000 dinarjev. V investicijski vsoti, zagotovljeni z
zakonom, je bila uvozna oprema obračunana še po tečaju 7,50 din za dolar. Po
1967. letu so tudi nenehoma naraščale cene gradbenega materiala in vseh
storitev, zadnja leta poprečno po 20 ®/o. Upoštevajoč vse te okoliščine so klinične
bolnice izdelale novo programsko osnovo in jo v začetku 1970 predložile investitorju, storile vrsto ukrepov za racionalnejšo gradnjo kliničnega centra in
izračunale novo predračunsko vrednost. Kljub sprva pomanjkljivi zasnovi,
večkratnemu spreminjanju projektov in še drugim težavam bo po oceni skupne
komisije republiških sekretariatov za zdravstvo in socialno varstvo, urbanizem
in finance, strokovne komisije, republiškega gradbenega centra ter številnih
domačih in tujih strokovnjakov, med njimi tudi svetovne zdravstvene organizacije, klinični center sodoben, funkcionalen in racionalno grajen zdravstveni
objekt. Ko bo klinični center izpopolnjen še z nujno potrebnimi dejavnostmi
in novimi objekti medicinske fakultete (patomorfološka služba, sodna medicina
in drugimi inštituti), bo za daljšo dobo zagotavljal kvalitetno zdravljenje najtežjih bolnikov in visoko raven pedagoškega in raziskovalnega dela v celotni
medicinski stroki, ne pa le v posameznih vejah. Po novem programu bo v njem
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8 klinik in 4 inštituti. Za pouk bomo pridobili 16 seminarjev in 3 predavalnice
ter druge funkcionalne prostore; nova odločitev glede namembe zagotavlja
v okviru kliničnega centra skladen razvoj tudi tistim dejavnostim, ki so po
opremljenosti in prostorih prav tako zaostale in jim v prihodnjih letih ne bo
mogoče zagotoviti novih lastnih prostorov in opreme, kakor so računali ob
začetku gradnje. Z intenzifikacijo in razširitvijo možnosti za zdravljenje bodo
tudi obsežne inštitutske, laboratorijske in druge medicinske funkcionalne dejavnosti v kliničnem centru, strokovno in ekonomsko racionalnejše izkoriščene.
Nova programska zasnova z razširjeno namembnostjo kliničnega centra
je strokovno verificirana od medicinske fakultete in republiškega medicinskega sveta in z njo soglaša tudi izvršni svet Skupščine SRS.
Hkrati s programsko osnovo pa se je tudi razčiščevalo, ali je gradnja
usklajena z novim programom in kakšne so realne materialne možnosti pa tudi
naša operativna usposobljenost za izpeljavo take investicije. To je gradnjo
nekoliko zavrlo, istočasno pa omogočilo njeno racionalizacijo. Dejstvo je, da je
predstavljala ta investicija trd oreh za našo gradbeno operativo, saj 'se v svetu
takšni načrti izvajajo na osnovi mednarodnih natečajev. Kljub temu je komisija strokovnjakov ugotovila, da je kvaliteta in način posameznih izvedb
pravilen in racionalen, ker omogoča funkcionalnost in ceneno vzdrževanje in
da investitor s svojo projektantsko in nadzorno skupino še vedno sproti in
načrtno išče cenejše izvedbe, skuša uvožene materiale in naprave nadomestiti
z domačimi in bolj skromnimi rešitvami in tako še poceniti gradnjo. H kvaliteti
gradbeno tehničnih detajlov in celotnega objekta komisija ni imela pripomb,
sodila je, da se gradi kvalitetno. Novi objekti imajo res približno za desetino
(7.677 m2) večjo površino kot je bilo predvideno v načrtih iz leta 1963, vendar
tehnični strokovnjaki menijo, da je bilo povečanje iz gradbeno-tehničnih razlogov nujno (samo instalacijske površine so se na kasnejšo zahtevo izvajalcev
morale povečati za 2.725 m2). Kot primer racionalizacije pa lahko navedemo
povečanje števila postelj od 951 na 1072, tako da pride na eno posteljo 38,5 m2
bruto etažnih površin, ne pa 42,52 m, kar je predvideval prvotni projekt.
Kljub vsemu bo zgrajen posteljni objekt skoraj v roku, kot je določeno
v zakonu. Konec leta 1970 se je že začelo postopno vseljevanje v ta objekt,
diagnostično-terapevtski objekt pa kasni zaradi strokovnega razčiščevanja zasnove, bo pa zato rešen sodobno in racionalno in bi bil po dosedanjem tempu
graditve lahko gotov v letu 1973, vendar pod pogojem, da bi gradnjo kontinuirano nadaljevali.
Tako se je ob koncu vseh naporov za oblikovanje nove strokovne in ekonomsko utemeljene osnove znašel investitor pred finančno nepokrito investicijo,
saj nova predračunska vrednost znaša po cenah z 31.
1971 (upoštevana je
nova vrednost dinarja 1 USA dolar = 15 din) 429,482.000 dinarjev. Kar 60 °/o
razlike med prvotno in novo predračunsko vrednostjo pogojujejo povišane cene
za preddela, gradnjo objektov, toplovodno omrežje in za opremo od leta 1963/65
do 1971. Dopolnitev programa zaradi razvoja medicine, medicinske tehnike in
tehnologije medicinskega dela v zadnjih letih in razširitev namembe, terja okrog
19 »/o, za kadre je potrebno okrog 5 *>/», preostalih 16 '%> pa za minimalna obratna
sredstva in za stroke,, na katere klinične bolnice niso mogle vplivati. Investitor
je predložil financerjem temeljito dokumentacijo o investiciji, tako so že
od junija 1970 razčiščevali strokovni eksperti vsa vprašanja, o katerih sem
prej govorila, dokler ni bila vsa dokumentacija preverjena v toliki meri, da
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je služila predlagatelju kot osnova za oblikovanje in predlaganje zakona, ki je
danes v obravnavi.
Z zakonom želimo urediti obveznosti SR Slovenije do nadaljevanja že
sprejetega programa prve etape izgradnje kliničnega centra v Ljubljani, pa tudi
dopolnjenega programa, kot se je izoblikoval v dolgotrajnih konfrontacijah strokovnih in družbenih dejavnikov. V zakon je vključen tudi onkološki inštitut
kot integralni del kliničnega centra.
Z zakonom okvirno potrjujemo nov investicijski program, predračunsko
vrednost novega objekta kliničnih bolnic in na tej osnovi konkretiziramo tudi
obveznost SR Slovenije, ki naj bi še nadalje prispevala 40 % investicijskih
sredstev — opredeljuje dinamiko zagotavljanja sredstev po letih. Investitorja
zavezujemo, da obvešča izvršni svet o eventualni spremembi predračunskih cen,
da gre do 2 a/o ta rizik na njegovo breme in da mora biti novi objekt zgrajen
najpozneje v 30 mesecih po tem, ko bodo zagotovljena celotna predračunska
sredstva za njegovo izgradnjo. Nadalje v 8. členu zelo jasno določamo in s tem
zavezujemo klinične bolnice, da morajo prenesti v upravljanje onkološkemu
inštitutu nekatere objekte in zemljišča in še zlasti, da morajo omogočiti onkološkemu inštitutu tudi souporabo novih diagnostično-terapevtskih in komunalno
servisnih dejavnosti novega objekta kliničnih bolnic.
Glede na to, da je onkološki inštitut integralni del kliničnega centra in
deluje v funkcionalno in higiensko neustreznih prostorih ter da je njegova
sanacija nujno potrebna, predlagamo, da mu že v tej etapi omogočimo več
kot le pridobitev novih, standardnih postelj in sicer z izgradnjo TRT objekta,
ki bo omogočil sodobno ugotavljanje in zdravljenje rakastih obolenj in nujne
adaptacije ostalih funkcionalnih prostorov. Zato mu morajo klinične bolnice
prepustiti v upravljanje del objektov in zemljišč in jim omogočiti integracijo
v zemljiški kompleks kliničnega centra na Zaloški cesti. Program onkološkega
inšitituta glede na te predpostavke še ni izdelan, zato še ni mogoče opredeliti
višine potrebnih finančnih sredstev in bo zato potreben poseben odlok..
V končnih določbah pa zakon pooblašča izvršni svet, da v imenu SR Slovenije sklene sporazuma po 96. členu zakona o zdravstvu o nadaljnji izgradnji
novega objekta kliničnih bolnic in onkološkega inštituta v Ljubljani, zavezuje
republiški sekretariat za finance ter republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo za nadzorstvo nad potekom izgradnje in porabo sredstev
SR Slovenije in za sklenitev pogodbe, v kateri se mora podrobneje urediti medsebojna razmerja.
Čeprav formalno danes ni predmet naše obravnave, je vendarle zelo
aktualno vprašanje šolanje zdravstvenih delavcev, zlasti zdravnikov, saj terja
tako sanacija bolnišnične službe, razvoj ambulantno-specialističnega zdravljenja
pa tudi osnovne zdravstvene službe novih strokovnih moči, prav medicinska
fakulteta pa predstavlja ozko grlo. Čeprav bo medicinska fakulteta pridobila
nove možnosti za klinični del v novih objektih kliničnega centra, so pretesni
in funkcionalno neustrezni predklinični inštituti velika ovira za pedagoško in
znanstveno delo in zaradi njih omejujemo iz leta v leto vpis na medicinsko
fakulteto, čeprav nam primanjkuje zdravnikov. S to situacijo je bil soočen že
v preteklem letu izvršni svet, ki je za to odobril že v letošnjem letu denar
za izdelavo projektov za izgradnjo tega dela medicinske fakultete v Ljubljani,
v prepričanju, da bo medicinska fakulteta upoštevala naše napore in predlagala
vsaj delno povečanje omejenega vpisa in bo tudi znotraj fakultete storila
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potrebne organizacijske ukrepe za nemoten študij, dokler se tudi za predkliniko ne ustvarijo boljši pogoji dela.
Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci!
Izvršni svet je seznanjen z dosedanjimi razpravami v okviru skupščine,
ki so imele namen osvetliti to problematiko iz najrazličnejših zornih kotov in
prispevajo k razčiščevanju nekaterih zelo delikatnih vprašanj, kakor tudi
k izbiri ukrepov za uspešno strokovno in družbeno akcijo. Zato pričakuje vašo
oceno pobude, da začne postopek za sklenitev družbenega dogovora o izgradnji
bolnišnic v SR Sloveniji na izhodiščih, ki jih je predložil.; pričakuje pa tudi,
da ga boste podprli v prizadevanju, da se gradnja kliničnega centra v Ljubljani
ne ustavi, temveč se dokonča, prav tako pa reši tudi kritično stanje onkološkega
inštituta, kolikor nam naša gospodarska moč dopušča. S tem bo dala republika
dober zgled ostalim financerjem, da izpolnijo svoje obveznosti in da ne povzročimo družbene škode, ki bi jo le težko popravili. Zato izvršni svet predlaga, da sprejmete zakon o prispevku republike za izgradnjo kliničnega centra
v Ljubljani, po skrajšanem postopku rokov kot zakonski predlog v smislu
določil 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SRS. Predlagatelj sprejema
amandmaje zakonodajno-pravne komisije in matičnih odborov, kakor so oblikovani v prečiščenem tekstu zakona.
Predlagatelj sprejema amandmaje matičnih odborov in zakonodajno-pravne
komisije, kakor so oblikovani v prečiščenem tekstu zakona, opozarja pa na
pomoto na tretji strani v prvi alinei. Tekst se praviloma glasi »za leto 1971
25 milijonov« in ne 21. Hvala lepa za pozornost.
Predsednik Miran Goslar: Hvala! Prosim, Drago Bencina ima besedo.
Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Dodatno k pismenemu poročilu obeh odborov, to je odbora za finance in proračun in odbora za socialno politiko in za zdravstvo, ki so ga poslanci prejeli,
želim informirati zbor še o nekaterih najpomembnejših stališčih, ki so se
izoblikovala v razpravi, in o nekaterih kritičnih pripombah poslancev, danih
v načelni razpravi o predloženem zakonu. Razprava se namreč ni omejila
izključno na predloženi tekst zakona, ampak je posegla na širša področja problematike zdravstvene službe. Postavljeno je bilo tudi več vprašanj in zahtev
po podrobnejših obrazložitvah o stanju v bolnišnični zdravstveni službi ter
o funkciji in pomenu kliničnega centra kot vrhunske zdravstvene organizacije
v Sloveniji. Več poslancev je bilo mnenja, da bi bilo potrebno probleme financiranja bolnišnične mreže obravnavati kompleksno. Tako mnenje sta odbora
sicer podprla, vendar pa so bili poslanci kljub temu soglasni, da zaradi še
nedokončanih konceptov o razvoju tako imenovanih regionalnih in ostalih bolnišnic, za katere še ni izdelana vsa potrebna gradbena dokumentacija, ni mogoče
odlagati problema dokončne izgradnje kliničnega centra. Soglasno je bilo sprejeto stališče, da je potrebno dati kliničnemu centru prednost pred vsemi drugimi
investicijami v zdravstvu in to ne samo zaradi nevzdržnih razmer, v kakršnih
so klinične bolnišnice kot hospitali, v katerih se zdravijo bolniki s celotnega
območja Slovenije in ki potrebujejo najzahtevnejše medicinske usluge, ampak
tudi kot učna baza medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol, za katere
je splošno znano, v kakšnih pogojih delujejo in kakšno funkcijo opravljajo.
Finančno konstrukcijo za potrebe kliničnega centra je treba torej rešiti
takoj, financiranje drugih bolnišnic pa v naslednjem srednjeročnem obdobju.
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V tem času se mora opraviti tudi verifikacija bolnišnic, tako kot je predpisano
z republiškim zakonom o zdravstvu. Poudarjena je bila tudi zahteva po usklajevanju investicijskih programov, tako da ne bi prišlo do neupravičenega dupliranja kapacitet in organizacije oddelkov in služb, ki ne bi bile v skladu z
realnimi možnostmi, .potrebami in razvojem patologije na posameznem območju
in v republiki kot celoti. Pri tem je bila dana podpora policentrični organizaciji
zdravstva s stališčem, da je SR Slovenijo obravnavati kot enotno zdravstveno
regijo, v kateri je treba medicinsko najzahtevnejše dejavnosti organizirati in
združiti v klinični center.
Ne gre tudi prezreti obveznosti, ki jih ima klinični center s tem, da se
V kliničnih bolnicah zdravi že nad 40 *>/o pacientov izven ljubljanske regije,
v enotah onkološkega inštituta pa celo več kot 70 °/o in da je klinični center
odgovoren za določene strokovne in organizacijske naloge, brez katerih si ni
. mogoče zamisliti uspešnega dela zdravstvene službe kot celote. Dokler ne bo
opravljena družbena verifikacija razvojnih programov bolnišnic, pri katerih
morajo imeti posebno pomembno mesto samoupravne skupnosti zdravstvenega
zavarovanja, bi bilo preuranjeno sprejemati konkretne obveznosti republike za
izgradnjo posamezne bolnišnice, zlasti ne v odstotkih od investicijske vsote, ker
bi imeli lahko taki sklepi za posledico težnje po neupravičeno visokih investicijah, ki niso v skladu z realnimi možnostmi in potrebami. Prav zaradi tega ni
mogoče že sedaj zavzemati dokončnega stališča o tem, katerim bolnišnicam je
treba dajati prednost v srednjeročnem programu. Sicer pa bo o tem republiški
zbor razpravljal na eni prihodnjih sej, ko bo imel na dnevnem redu poročilo
o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v SR Sloveniji, ki ga je
skupščini predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo.
Ob ocenjevanju dosedanjega poteka izgradnje kliničnega centra so poslanci
kritično ocenili dejstvo, da leta 1966 ob sprejemanju zakona o izgradnji kliničnega centra niso bili izdelani vsi potrebni načrti oziroma kompletna dokumentacija, kar je imelo za posledico zavlačevanje izgradnje in kar je tudi glavni
razlog za tako občutno povečanje potrebnih sredstev. Tako kot že tolikokrat
doslej, se tudi ob tem primeru postavlja vprašanje odgovornosti. Zato so bile
postavljene zahteve po odgovornosti investitorja za predloženi novi investicijski
program in za njegovo realizacijo. Predstavniki investitorj'a so izjavili, da
v tem smislu sprejemamo polno odgovornost. Odbora sta razpravljala tudi
o pismu, ki ga je onkološki inštitut poslal odboru za socialno politiko in zdravstvo, s katerim mu je posredoval svoja stališča in pripombe k osnutku zakona.
Ob tem sta bila odbora soočena z dejstvom, da je onkološki inštitut kot klinična
ustanova integralni del kliničnega Centra. Ta integracija se ne kaže samo
v funkcionalni povezanosti s kliničnimi bolnišnicami, ampak sta oba zavoda
najtesneje povezana tudi v materialni obliki, s tem, da uporabljata skupne
prostore, nekatere naprave in druga sredstva. Ta povezanost pa se bo s sprejetjem predloženega zakona in nadaljnjim razvojem kliničnega centra še povečala. Poslanci so bili ob vsem tem presenečeni, da inštitut še vedno posluje
kot samostojna delovna organizacija.
Upoštevajoč, da so v klinični bolnišnici integrirane skoraj vse klinične ustanove, torej 11 klinik in inštitutov in med njimi tudi inštitut TBC z Golnika, odbora predlagata zboru, da priporoči vsem trem kliničnim ustanovam, to je psihiatrični in pediatrični kliniki ter onkološkemu inštitutu, da pristopijo k integraciji
s kliničnimi bolnišnicami. Odbora sta prepričana, da bi dobro izpeljana inte-
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gracija vseh kliničnih ustanov prispevala k vsestransko racionalnejšemu in
uspešnejšemu poslovanju kliničnega centra kot celote. Pri tem pa je treba
upoštevati, da ima zdravstvena služba poseben družbeni pomen in da je zaradi
teg.§. dolžnost družbe, da še posebej spodbuja integracijske procese tudi na
tem področju. Nekateri poslanci so bili celo mnenja, da bi bilo treba združitev
onkološkega inštituta in ostalih dveh klinik postaviti kot pogoj za odobritev
republiških sredstev za potrebe onkološkega inštituta.
Glede predloga onkološkega inštituta, po katerem naj bi republika namesto
40 o/o potrebnih sredstev, kot je določeno v 11. členu zakona, zagotovila vsa
sredstva, torej 100 %, je bilo sprejeto soglasno mnenje, da taka odločitev ne
bi bila umestna, zaradi že ugotovljenih dejstev, da je onkološki inštitut sestavni
del kliničnega centra in da ga je kot takega potrebno v vseh pogledih obravnavati enakopravno z drugimi enotami kliničnega centra.
Zaradi tako dogovorjenih in sprejetih stališč sta odbora podprla sprejem
zakona v besedilu, kot ga predlaga izvršni svet z amandmaji, za katere se
zavzemamo v pismenem poročilu, ki so ga poslanci prejeli, in predlagamo zboru,
da jih sprejme.
Predsednik Miran Gosi ar: Rado Pušenjak ima besedo.
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dosedanje stanje večine bolnišnic v Sloveniji je za našo republiko prava sramota. Ne bi se smeh izgovarjati, da za te potrebe nismo mogli najti potrebnih sredstev. Samo v lanskem letu je prav majhen del občanov v Sloveniji prejel iz
raznih dodatnih virov vsaj 100 milijard starih dinarjev čistih dohodkov, ki niso
bili obremenjeni niti z davki niti z drugimi prispevki.
Podpiram predlog zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega
centra v Ljubljani. Kljub temu, da se zavedam, da predstavlja znesek 9 milijard
starih dinarjev tako pomembno obremenitev republiškega proračuna tudi za
bodoča leta, da bodo to obremenitev čutila tudi nerazvita področja v naši
republiki. Zahtevam po modernizaciji cest, izboljšanju stanja v kmetijstvu,
izboljšanju življenjskega nivoja socialno" šibkemu delu prebivalstva, bo mnogokrat sledil celo upravičeni izgovor, da ni sredstev. Kljub temu pa je treba dati
prednost zdravju človeka.
Ob polemiki v zvezi z zbiranjem sredstev za izgradnjo kliničnega centra
pa bi bilo treba vendarle še posebej podčrtati to, da bo ta, delovna organizacija
prinašala mestu Ljubljana zelo velike direktne kakor tudi indirektne gospodarske koristi. Področja izven ljubljanske regije pa bodo močno razočarana,
ker istočasno ne rešujemo tudi drugih bolnišničnih objektov. Kakor nisem
za odlaganje izgradnje kliničnega centra, prav tako sem proti vsakemu zavlačevanju pričetka modernizacije ostalih bolnišnic Slovenije.
Bolnišnica v Murski Soboti ima npr. pripravljeno vso dokumentacijo, odlaganje modernizacije pa je zvišalo njeno proračunsko vrednost za nekaj novih
milijonov dinarjev, tako da bodo znašali stroški sedaj ca. 20 milijonov novih
dinarjev. Sredstva se zbirajo, vsako podjetje daje dogovorjeni prispevek, tudi
vsaka kmečka družina, vsaka družina delavca in upokojenca v vseh štirih
pomurskih občinah pomembno prispeva k rešitvi tega vprašanja.
Dobili smo podporo prebivalstva na vseh zborih volivcev. Ob vseh teh
naporih pa se vrednost vseh zbranih sredstev zmanjšuje zaradi inflacije.
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Bolnišnici manjkajo le 4 milijoni novih dinarjev, to je 20 °/o od proračunske
vrednosti, katere pričakujejo od republike. Menim, da to ni pretirana zahteva.
Na tem mestu apeliram na odgovorne dejavnike, da pospešijo vsa dela v zvezi
z družbenim dogovorom, da bi čimprej prišlo do realizacije programa modernizacije vseh tistih bolnišnic izven Ljubljane, katerih programi so usklajeni
s programom razvoja zdravstva v Sloveniji.
Opozarjam, da bo nastopilo težko politično vzdušje, če ne bomo uspeli
s pomočjo republike v najkrajšem času usposobiti tudi ostalih bolnišnic v Sloveniji. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Avgust Majerič želi besedo.
Avgust Majerič: Tovariš predsednik. Imam proceduralno vprašanje!
Ali so na dnevnem redu izhodišča za družbeni dogovor ali ne in ali bomo o njih
glasovali?
Predsednik Miran Goslar: Da pojasnim stvari! Mi ne moremo glasovati o družbenem dogovoru, ki ga sklepa izvršni svet in v katerem skupščina
ni partner. Zaradi tega bom predlagal sklep, da podpiramo sklenitev družbenega dogovora, da pa bomo o obveznostih, ki bodo iz dogovora za republiko
izhajale, odločali na podlagi konkretnih predlogov.
Avgust Majerič: Ali bomo danes razpravljali tudi o stališčih in
sklepih?
Predsednik Miran Goslar: To bo na dnevnem redu takrat, ko bomo
razpravljali o celotni bolnišnični mreži.
Avgust Majerič: Moti me, da hočemo sprejeti zakon po hitrem
postopku, ostale dokumente, ki zagotavljajo razvoj tudi ostalim bolnišnicam,
pa zaviramo. S tem mislim, da izražam mnenje vseh tistih poslancev iz Primorske, Pomurja in Štajerske, ki so takrat, ko so vsestransko podprli zakon
o izgradnji kliničnih bolnišnic, zahtevah, da se sprejme tudi ta dokument, ki v
tem trenutku republike ne zavezuje niti za dinar, temveč govori o srednjeročni
orientaciji. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Majerič, mislim, da nimaš kaj
protestirati. O postopku smo glasovali, o ostalih vprašanjih pa je govoril tovariš
Benčina. Če se z njegovo obrazložitvijo ne strinjaš, je seveda možno, da o tem
diskutiraš in navajaš argumente za in proti. Ce pa kdo misli, da je v vsem tem
kakršenkoli manever, ki bi skušal katerokoli bolnico izločiti, moram slovesno
izjaviti, da tega manevra ni. Poanta je v tem, da bo naš zbor lahko sprejel
ustrezne obveznosti, ki se nanašajo na ostale bolnišnice šele takrat, ko bo
predložen točen program in ko se bo videlo, kaj predstavljajo določeni odstotki
v konkretnih zneskih. Izvršni svet, ki je že pokrenil iniciativo za sklenitev
družbenega dogovora, ima torej v vsakem trenutku možnost, da predloži
ustrezne predloge zakonov. Z današnjo razpravo z ničemer ne prejudiciramo
stališča republiškega zbora do drugih vprašanj. Mi s tem, ko danes razpravljamo
in odločamo o izgradnji kliničnega centra oziroma o njegovem financiranju,
samo pospešujemo to izgradnjo oziroma preprečujemo njeno ustavitev, z ničemer
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pa ne preprečujemo, da ne bi republika sodelovala tudi pri drugih bolnicah.
Prosim, da benevolentno to vzameš na znanje in da brez kakršnegakoli razburjenja in nezaupanja razpravljaš o tej zadevi.
Avgust Majerič: Tovariš predsednik, moram reči, da mi zelo pog6sto
govorimo, obljubljamo in da se kasneje stvari drugače sučejo. Zato nam ne
smete zameriti to skrb in bojazen, da tudi v tem primeru ne bo tako in če to
vežemo tudi s sprejetjem stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji bolnišnic
v SR Sloveniji, ker gre za eno in isto problematiko. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Razumem, vendar mislim, da ni treba
imeti nobenega strahu, da o stališčih, o izgradnji in sanaciji bolnišnic v Sloveniji ne bomo razpravljali, obenem s celotno problematiko bolnišnične mreže
v Sloveniji. Ob sprejemanju dnevnega reda me je tovariš Lešnik opozoril, vsaj
tako sem razumel, na izhodišča za družbeni dogovor. Takrat sem posebej opozoril, da so predmet današnje razprave, vendar v informativnem smislu, ker
gre v bistvu za to, da damo izvršnemu Svetu zeleno luč, da še naprej dela na
realizaciji tega družbenega dogovora. Mislim, da bo intencija tistih poslancev,
ki žele, da se zagotovijo sredstva republike za sodelovanje pri ostalih bolnicah,
kar je po mojem pravilno, zadovoljena s tem, če izvršni svet pri njegovem delu
podpremo. Za to gre. Sami pa sedaj pri tem družbenem dogovoru ne sodelujemo,
pač pa bomo sodelovali takrat, ko bo treba sprejeti konkretne obveznosti, ki
bodo izšle iz tega družbenega dogovora. Ravno tako kot danes odločamo z zakonom o financiranju oziroma sofinanciranju kliničnega centra, bomo odločali
z zakonom tudi o drugih vprašanjih, kadar nam bodo takšni konkretni predlogi predloženi. Vi veste, da vedno, kadar sprejemamo določene obveznosti
za gospodarske ah negospodarske investicije, pri katerih republika sodeluje,
to urejamo z zakonom.
Prosim, besedo ima tovariš Lešnik.
Zoran Lešnik: Čeprav je nehvaležno zavlačevati razpravo, se moram
oglasiti. Ne vem namreč, ali gre za administrativno napako ali za kaj drugega.
Iz dnevnega reda ni razvidno, da bomo razpravljali o teh izhodiščih, za katera
sem predlagal dopolnitev dnevnega reda, so pa predložena kot material k tej
točki dnevnega reda. Naj mi bo oproščeno, če kritično rečem, da se mi zdi to
zavajanje. Poudaril sem že, da osebno nimam ničesar proti temu, da se zakon
o financiranju izgradnje kliničnega centra v Ljubljani sprejme, ker je ta klinični
center potreben, vendar pa mislim, da je naša slabost v tem, da rešujemo stvari
tako iz rok v usta. Verjetno bi bilo prav, da bi taka vprašanja reševali kompleksno. Glede same seje pa bi rad omenil, da se mi ne zdi pravilno, da dobimo
tri dni pred zasedanjem tako debelo kuverto materiala, da ga ni mogoče preštudirati, zlasti ne ob takem načinu poslanskega dela, kot je v naši skupščini.
Mislim, da bi se morali enkrat pogovoriti tudi o »enakopravnosti poslancev«.
Vem, da sedaj ni primeren trenutek za to, hotel pa sem že predlagati, da bi
o tem razpravljali v okviru posebne točke dnevnega reda.
Predsednik Miran Goslar: Ponovno poudarjam, da v tem primeru
ne gre za nobeno zavajanje. O materialu, ki ste ga dobili, bomo razpravljali
na prvi prihodnji seji, poslali pa smo ga že sedaj zato, da se boste lahko na sejo
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pravočasno pripravili, obenem pa lahko služi ta material tudi kot dopolnilo
k današnji razpravi. Besedo ima tovariš Drago Bencina.
Drago Bencina: Tovariši in tovarišice! Rad bi pojasnil celotno situacijo zlasti v zvezi s proceduro. Strinjam se s tovarišem Lešnikom, da smo
stališča dobili šele v zadnjem trenutku kot predlog odbora socialno-zdravstvenega zbora. Na našem odboru smo se dogovorili, da je treba stališča obravnavati
v smislu predloga socialno-zdravstvenega zbora, ki se glasi: »Odbor socialnozdravstvenega zbora predlaga, da o omenjenih stališčih in sklepih razpravljata
in sklepata republiški zbor in socialno-zdravstveni zbor ob obravnavi poročila
o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v SR Sloveniji.« To točko
pa imamo na programu na prvi priho'dnji seji zbora. Menim, da s takim načinom
obravnave stališč ničesar ne izgubimo, nasprotno, imeli bomo možnost, da. jih
skupaj z ostalim materialom temeljito proučimo in s premislekom sprejmemo.
Hvala lepa.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Dalje. Besedo ima Zdravko Dolinšek.
Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Tovariš
Benčina je sicer situacijo razložil, vendar mi še vedno ni jasno, zakaj danes ne
moremo sprejeti stališča in sklepov.
Predsednik Miran Goslar: Ponovno poudarjam, da ni nobenih drugih
razlogov za to, da o stališčih ne sklepamo, kot so ti, ki sem jih navedel že sam
in ki jih je navedel že tudi tovariš Benčina. Prosim, da to vzamete na znanje.
Štefan Sambt ima besedo.
Štefan Sambt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da je bistvo v tem, da nekateri nimamo zaupanja, da bo res vse tako,
kot danes pravimo.
Bojim se, da potem, ko bomo sprejeli zakon o gradnji kliničnega centra,
ne bo sredstev za ostale bolnišnice. Navedel bom primer bolnišnice iz Murske
Sobote. Za to bolnišnico je bilo porabljenih že ena in pol milijarde dinarjev.
Ta sredstva smo zbrali od državljanov in gospodarskih organizacij. Potrebujemo
še 400 milijonov, ki naj bi jih prispevala republika. Menim, da na ta sredstva
ne moremo čakati pet let. Bolje je, če se vzame sredstva pri kliničnem centru
in se z njimi zgradi bolnišnica v Murski Soboti, ker s tem nudimo človeku
osnovno varstvo, poleg tega pa se kliničnemu centru ne bo poznalo, če bo dobil
400 milijonov manj. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Dalje. Franc Svetelj ima besedo.
Franc Svetelj: Tovarišice in tovariši! Menim, da si v tem trenutku
ne moremo privoščiti, da ne bi sprejeli predlaganega zakona o prispevku SR
Slovenije za izgradnjo bolnišničnega centra v Ljubljani in da ne bi s tem rešili
tega tako pomembnega in perečega problema, v slovenski zdravstveni službi.
Napravili bi zelo veliko napako, če zaradi določenih regionalnih teženj in problemov, ki prav gotovo so, ne bi pomagali rešiti našega osrednjega slovenskega
problema na področju zdravstva. Zelje, da bi čimprej rešili probleme bolnic tudi
v ostalih predelih Slovenije, nas pri odločanju o tem zakonu ne smejo raz-
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dvajati. Zavedati se moramo, da je izgradnja ljubljanskega bolnišničnega centra
enako stvar vseh Slovencev in ne samo ljubljanskih občin in njene okolice,
kot je stvar celotne Slovenije izgradnja celotne zdravstvene mreže v naši republiki. Ob tem pa se seveda vsi zavedamo, da moramo problematiko izgradnje
bolnišničnih kapacitet v Sloveniji reševati kompleksno in da ne moremo vsega
rešiti naenkrat, pač pa postopoma. Pripominjam tudi, da je skupščina, občine
Kamnik soglasno sprejela oziroma podprla predlog o sofinanciranju gradnje
kliničnega centra s povečanjem prispevka od osebnega dohodka zaposlenih,
ker se zavedamo, da je to v sedanjem položaju edina možna rešitev. Zato
v celoti podpiram predloženi osnutek zakona. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Gregor Klančnik.
Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Sam sem bil med tistimi, ki so glasovali proti predlogu, da bi osnutek zakona
o prispevku za gradnjo kliničnega centra v Ljubljani obravnavali po skrajšanem
postopku kot predlog zakona, sem pa pogorel pri glasovanju, ker je zbor ta
predlog z večino glasov sprejel. Bil sem proti skrajšanemu postopku zaradi
tega, ker sem prepričan, da bi bil lahko ta predlog zakona skupščini že mnogo
prej predložen, saj akutnost gradnje obstaja že dalj časa in tudi podražitve
so nastale že mnog prej. Torej bi že prej lahko sprejeli po normalnem postopku.
S tem pa seveda ne podpiram predloga, da je treba po skrajšanem postopku
obravnavati tudi sklepe in stališča o izgradnji Ln sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971. do 1976. leta. Menim, da je bil k 14. točki dnevnega reda
ta material predložen prav zaradi tega, da bi poslanci imeli večje zaupanje, da
se bo problem bolnic v Sloveniji kompleksno reševal. Ker pa je gradnja kliničnega centra praktično pred zaključkom, nima pomena, da bi odložili sprejetje
zakona zato, da bi istočasno rešili financiranje tudi drugih bolnic. Zato podpiram predlog zakona, seveda pa tudi vse tiste poslance, ki zahtevajo, da se
obravnava tudi problematika izgradnje in sanacije bolnišnic. Omenjene sklepe
in stališča naj bi zbor obravnaval na prihodnji seji.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Miloš Polič;
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice ifi tovariši poslanci! Menim, če bi predlog stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji bolnišnic, ki so
tudi nujni, danes sprejeli, ne da bi proučili poročilo o organizaciji in strokovni
usposobljenosti bolnišnic v Sloveniji, ter zaključke, ki so v tem materialu
in opozarjanju na nujnost formiranja medicinskih centrov v Sloveniji in na
njihovo medsebojno povezanost, in se pošteno dogovorili, bi napravili večjo napako, kot če ga ne sprejmemo. Zato je tudi odbor socialno^zdravstvenega zbora
v drugem odstavku, kot je Benčina že rekel, pravilno postopal. Strinjam, se pa
s tem, kar je rekel tovariš Klančnik. Poudarjam, če bomo odlašali z dokončanjem gradnje kliničnega centra v Ljubljani oziroma drugih bolnišnic, bomo
morali kasneje zagotoviti znatno večja sredstva in se sprašujem od kod. Pred
kratkim sem govoril o dveh »spomenikih«, v Mariboru in Novi Gorici, ki stojita
že predolgo in v našo sramoto. Zato prosim tovariša predsednika, da na eni
prihodnjih sej zborov temeljito analiziramo problem izgradnje naših bolnišnic.
Predsednik Miran Goslar: Mirko Žlender ima besedo.
19
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Mirko Zlender : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci L
Verjetno ni nikogar v tem zboru, ki ne bi bil prepričan, da je izgradnja kliničnega centra v Ljubljani potrebna. Preseneča me obrazložitev predstavnika izvršnega sveta, ker je bila usmerjena v prepričevanje poslancev, da je izgradnja
kliničnega centra v Ljubljani potrebna. Tako obrazložitev smo že slišali v
letu 1966, ko je bil zakon o izgradnji kliničnega centra sprejet. Strinjam se
z mnenjem tovariša Klančnika. Glasoval sem proti predlogu za skrajšani postopek, ker gre za sprejemanje obveznosti v višini 9 milijard dinarjev in je
popolnoma odprto vprašanje, ali bo dosežen sporazum glede ostalih 60 % sredstev, ki so potrebna, da se lahko ta klinični center dokonča. Zadevni predlog
izvršni svet skupščini oziroma našemu zboru sploh ni predložil. Bom glasoval
za zakon, vendar mi dovolite, da postavim nekaj vprašanj.
Leta 1966, ko smo sklepah o predlogu zakona za izgradnjo kliničnega centra,
je predlagatelj poslancem zagotovil, da je razčiščena tako strokovna kot
finančna plat zakona. Dalje, da je celotna dokumentacija v redu, da so celoten
program preštudirale vse strokovne institucije in da priporočajo vsi republiški
organi, vključno z izvršnim svetom, katerega član sem bil takrat, da je treba ta
zakon sprejeti. Vprašanjem, kje je odgovornost tistih strokovnih institucij,
ki skupščini — najvišjemu predstavniškemu organu — dajejo tako nepopolno
dokumentacijo, kar je danes v imenu izvršnega sveta povedala tovarišica Tomičeva, pa tudi iz pismenega poročila izhaja, da so bih nekateri projekti naročeni šele v letu 1969, torej 3 leta potem, ko smo ta zakon sprejeli. 10. člen
zakona — kolikor se ne motim — določa, da mora izvršni svet vsako leto poročati skupščini, kako poteka izgradnja kliničnega centra in kakšni problemi so
v zvezi s tem nastali. Na nekaj sejah republiškega zbora nisem bil navzoč,
vendar lahko ugotovim, da v minulih 4 letih problem kliničnega centra ni bil
postavljen na dnevni red seje zbora.
Menim, da je treba proti taki metodi in praksi strokovnih institucij, ki
vodijo tako investicijo, protestirati tudi s tega mesta kljub temu, da najbrž vsi
hočemo, da bi bil klinični center čimprej zgrajen.
Kot pravnik, bi opozoril na določbo 8. člena, ki obravnava onkološki
inštitut. Ob dobri volji se 8. člen da realizirati. Če ne bo sporazuma ali dobre
volje kliničnega centra, se 8. člen ne bo mogel realizirati. Vsi vemo, da je
delovna organizacija samo upravi j alec tistega premoženja, s katerim razpolaga
in ji tega premoženja ne more vzeti noben zakon in tudi noben zakon ne more
delovni organizaciji naložiti, kako naj razpolaga s svojim premoženjem. Vprašujem zakonodajno-pravno komisijo, če je ta pravna formulacija sprejemljiva
in če je možno pričakovati ob najslabši varianti, da se bo lahko 8. člen
realiziral.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Bart.
Franc Bart: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Zelo zanimivo je,
da o eni najbolj humanih ustanov Slovenije v tem zboru odločamo, kako naj se
financira, vendar je razprava interesantna, oziroma nevsakdanja. Poudarjam,
da z zadevo nisem preveč seznanjen. Vendar, ko sem poslušal nekatere zdravnike
v slovenjgraški bolnici, se mi je zastavilo vprašanje, kako to, da slovenski
zdravniki prek svoje stanovske organizacije niso sprejeli enotnega stališča,
na podlagi katerega bi se tudi mi lažje odločili. Vsi smo prepričani, najbolj pa
zdravniki sami, ki ste hkrati psihologi, da je človek v pogledu svojega zdravja
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in pomoči psihološko najbolj občutljiv. Ce Je temu tako, potem bi morali v slovenskem merilu reševati vprašanje, kako bomo zdravili občana v Portorožu,
Murski Soboti, Crni, oziroma v drugih območjih naše republike. Če bo to
vprašanje nerazčiščeno, mora biti tistim, ki se največ ukvarjate s temi problemi,
jasno, da bo prišlo do reakcije na terenu. Podpiram izgradnjo1 kliničnega centra, ki ga podpirajo tudi vsi Slovenci. Pacienti, ki so se zdravili v teh klinikah,
so zelo nezadovoljni in izjavljajo, da so razmere v klinikah neznosne. Zaradi
tega uživa ta gradnja podporo vsega slovenskega naroda. Sedaj pa se vprašujemo, ali bi glasovali za zakon ali ne, ker ni dovolj denarja. Kot laik bi postavil
vprašanje, ali je najbolj pametna rešitev, da je slovenski zdravstveni vrh
združen s splošnimi bolnicami v Ljubljani.
Torej pacienti s terena bodo vedno šli na zdravljenje na kliniko, z ljubljanskega območja pa v navadne bolnice. Imeli bomo tri centre, kliniko in splošne
bolnišnice Murska Sobota, Koper, Gorica itd. To psihološko vpliva na človeka
in se sprašuješ, ali je tako prav ali ne. Postavlja se vprašanje, do kje sega
dejavnost splošne bolnišnice v Ljubljani, od kje pa klinični center. Tudi nekateri
zdravniki pravijo, da ne vedo, ali je to vprašanje razčiščeno. Upam, da je,
vendar so nekatera vprašanja, meni in verjetno še komu drugemu, nejasna.
Prav bi bilo, da bi strokovnjaki ta vprašanja razčistili in zavzeli jasna stališča
glede bodočega razvoja slovenj graške, murskosoboške, goriške in drugih bolnišnic.
Taktično je zgrešeno, da nismo dobili koncepta reševanja te celotne problematike v Sloveniji, ker bi probleme laže reševali. Glede na konstruktivno razpravo številnih poslancev predlagam, da sprejmemo sklep, da bi tudi v prihodnje, ko bomo v slovenskem merilu reševali probleme, vsi poslanci aktivno sodelovali pri njihovem reševanju. Poudarjam, da sedaj, ko se bomo otresli zveznega
etatizma, centralizma itd., da nam že vnaprej obljubljajo republiški centralizem.
Naj bo ta primer za zgled, da bo v bodoče prisotno vsestransko sodelovanje
vse Slovenije, potem bomo pa laže reševali vse probleme, najprej pa seveda
zdavstvene, ki so zelo pereči. Sicer pa podpiram izgradnjo kliničnega centra
v Ljubljani.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Milo Vižintin.
Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke!
Nisem nameraval razpravljati, ker sem bil zelo oster v odboru za socialno politiko in zdravstvo in sem se zadovoljil z odgovori, ki sem jih dobil od članov
izvršnega sveta in sekretarja za zdravstvo in socialno politiko, o čemer je
danes govoril tovariš predsednik Benčina. Toda današnja razprava me je
izzvala, da še sam razpravljam.
Na seji omenjenega zbora sem poudaril, da se strinjam z izgradnjo kliničnega centra, ker je zelo potreben, sem pa prosil za odgovor, ali bo republika
po istem principu podpirala gradnjo tudi ostalih regionalnih bolnišnic. Menim,
da je nujno, da tudi republiški zbor na eni prihodnjih sej obravnava predlog
stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji bolnišnic v Sloveniji in s tem določimo,
da je republika soodgovorna za dograditev regionalnih bolnišnic — Maribor,
Murska Sobota, Gorica, Koper itd. Poudarjam, da smo na Goriškem podvzeli
maksimalne napore, da bi štiri občine same zagotovile čimveč sredstev za dograditev bolnišnice in smo zato blokirali vso ostalo dejavnost za pet let; gospodarske organizacije na tem območju plačujejo 1 %> od bruto dohodka namensko
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za dograditev te bolnišnice. Poleg tega smo dosegli plebiscit med prebivalci teh
občin, da po svojih močeh dajejo sredstva za dograditev te bolnišnice. Toda
primorska javnost pričakuje, da bo republika — mi bomo predvidoma zbrali
70% sredstev — prispevala manjkajoča sredstva za dograditev objekta. Treba
je upoštevati, da so naši pradedje in dedje že gradili bolnišnice v Trstu in
Gorici in da smo spričo take meje vse to izgubili. Menim, da naša Primorska ne
bo razočarana ob tem primeru in upa, da bo slovenska skupnost tudi za to
izgubo nekaj prispevala.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Miloš Kobal, predsednik
republiškega medicinskega sveta.
Dr. Miloš Kobal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Bom zelo kratek. Ker sem že v socialno-zdravstvenem zboru slišal podobne
pripombe oziroma bojazen, kot so jo izrekli v razpravi poslanci iz Slovenj
Gradca, mi dovolite samo dve oziroma tri pripombe:
To funkcijo opravljam že od leta 1967. To seveda ne pomeni, da sem indiferenten do napak in slabosti, ki so bile storjene pred tem obdobjem. Lahko
vam pa zagotovim, da je od leta 1967 republiški zdravstveni center, katerega
predsednik sem bil dolgo časa, skupaj z drugimi dejavniki zelo temeljito
razpravljal o koncepciji kliničnega centra in da je na našo pobudo prišlo do
spremembe koncepta. Gre za bolj sodoben koncept. Končni rezultat vseh teh
razprav v republiškem medicinskem svetu je dokument o funkciji in namembnosti kliničnega centra v Ljubljani. V vseh dosedanjih razpravah je bilo
poudarjeno, da je treba upoštevati celotni slovenski zdravstveni prostor in
v naša prizadevanja vključiti vse bolnišnice. V republiškem medicinskem
svetu je neprestano prisotna misel, da je treba razbiti pregrajo med centrom
v Ljubljani in tako imenovano periferijo1. Ne bi mogel trditi, da smo brez napak
in da so vsa vprašanja v zvezi s konceptom kliničnega centra nesporna, lahko
vam pa zagotovim, da je s strokovnega vidika koncept kliničnega centra
resnično kompleksno obdelan.
V preteklosti je bilo marsikaj storjenega, kar ljudi po vsej Sloveniji vznemirja in povzroča, da so negotovi in da dvomijo, kar še posebej velja za nas
zdravnike. Če se bosta dva zdravnika našla čez nekaj let, bosta o isti stvari,
čeprav sta skupaj študirala, trdila povsem nasprotno.
Prav tako sem prepričan, da kljub temu, da so koncept kliničnega centra
podprli tako strokovna kot drugi dejavniki, še vedno imamo ljudi, ki razmišljajo, ah je koncept pravilen ah ni, oziroma zakaj ima klinični center trojen
status: status republiške institucije, regionalne bolnišnice in učeče bolnišnice.
Dolgo časa smo razpravljali o tem, ali naj bi v Ljubljani imeli dve ali celo tri
vrste bolnišnic — mestno in klinično bolnišnico. Na podlagi vseh razprav smo
prišli do zaključka, da v Ljubljani ni mogoče organizirati dvoje bolnišnic, ampak
le eno. Pokazalo se je, da je to dobra rešitev, kajti tudi klinične bolnišnice
v bistvu opravljajo za svoje paciente iste naloge kot splošne bolnišnice. Pred
dvema dnevoma sem bil v kliničnih bolnišnicah v Zagrebu. Prepričan sem, da je
klientela, ki je tam bila, prav takšna, kot v njihovi mestni bolnišnici — Vinogradski bolnišnici ali v bolnišnici dr. Mladena Stojanovića. Menim, da ima taka
rešitev celo določene prednosti. Prednosti v tem, da se lahko študent seznani
z enostavnimi stvarmi, ki jih potrebuje za vsakdanjo prakso, kot tudi z bolj
zahtevnimi in zapletenimi. Naj povem samo še to, da sem kot direktor speciali-
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zirane, psihiatrične bolnišnice, z več kot 700 posteljami, ta leta na nek način
preizkušal trojen status bolnišnice — kot regionalne, klinične in učeče bolnišnice. Trdno sem prepričan, da je mogoče ob dobri organizaciji vse te principe združiti v trdno celoto.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanka dr. Majda Benedik.
Dr. Majda Benedik: Sedaj bom teže diskutirala, ker je že tovariš
dr. Kobal povedal to, kar sem hotela sama povedati v zvezi z razpravo nekaterih
naših poslancev. Menim, da prvič po dolgih letih pravilno rešujemo vprašanje
zdravstva v Sloveniji, ko zdravstveno službo v Sloveniji obravnavamo kot
enotno službo, ker je res enotna. Dosedanji koncepti o reševanju zdravstva
v Sloveniji namreč niso bili vedno najboljši tin smo imeli najrazličnejša obdobja. V zadnjem obdobju ugotavljamo zapiranje v regije, zaradi česar je bilo
večkrat zelo težko reševati nekatere zdravstvene probleme v okviru Slovenije.
Ce smo hoteli nek problem v zdravstvu reševati v merilu republike, smo takoj
naleteli na zapreke s strani zdravstvenih regij, predvsem zaradi tega, ker so
se zaradi financiranja zapirale v svoje meje. Izgradnja kliničnega centra je
sedaj naš preizkusen kamen v pogledu reševanja problemov na področju zdravstva. Sicer pa so vsi poslanci izjavili, da soglašajo s tem zakonom, da imajo
samo nekatere pomisleke, da je predlog zakona dokaz, da smo začeli pravilno
reševati zdravstvo v Sloveniji in da se bomo z vsemi nadaljnjimi problemi
srečavali še tudi v skupščini. Hkrati so opozorili, da zgubimo že 1. junija dokaj
denarja, če ne bomo zakona sprejeli po skrajšanem postopku.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Franc Celešnik, predstavnik kliničnih bolnišnic.
.
Dr. Franc Celešnik: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši
poslanci! Rad bi odgovoril tovarišu Zlendru na njegovo vprašanje glede realizacije 8. člena predloženega zakona. Gre za dve stvari. Eno je vprašanje obveznosti, ki izhajajo iz zakona iz leta 1966 in sicer da dobi onkološki inštitut
v novem kliničnem centru dvesto postelj. Ker bi onkološki inštitut imel
določene funkcionalne težave, sta se klinična bolnica in onkološki inštitut
dogovorila, da odstopijo klinične bolnice onkološkemu inštitutu celotno poslopje
interne klinike s 173 posteljami. To je pismena obligacija kliničnih bolnic in
pismen pristanek onkološkega inštituta. Mimogrede vam lahko povem, da se je
preselitev interne klinike pričela danes, da pa bo trajala približno 6 tednov.
Adaptirane prostore interne klinike bo dobil onkološki inštitut.
Klinične bolnice so ponudile onkološkemu inštitutu za primer, da se odreče
zidavi teleradioterapevtskega in drugih objektov na desnem bregu Ljubljanice
zemljišče na levi strani Ljubljanice. Klinični center je namreč že sedaj presekan
z zelo prometno žilo, to je Zaloška cesta, in bi pomenila zidava na drugi strani
Ljubljanice presek z dvema prometnima žilama, ki bi jih težko premestili,
oziroma bi bila taka investicija finančno zelo zahtevna. Gradnja omenjenih
objektov na desni strani Ljubljanice bi tudi otežkočala organizacijo skupnih
služb, ki nam pocenjujejo poslovanje in omogočajo z znatno manjšimi sredstvi
modernizacijo poslovanja, ki je v kliničnih bolnicah zastarelo in bo treba ta
problem v najkrajšem času rešiti, kar bo omogočeno v novem objektu in z
organizacijo teh skupnih služb.
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Z namenom, da bi bil klinični center, ki bo integriral vse klinične ustanove,
zgrajen na čim manjšem prostoru, smo ponudili onkološkemu inštitutu zemljišče na levi strani Ljubljanice. Mimogrede bi prosil, da korigirate v tem členu
tiskovno napako; ne gre za C oddelek klinike za otorinolaringologijo, ampak
za B oddelek, to je oddelek, ki se drži kuhinje. C oddelek je pa otroški
oddelek otološke klinike, ki je nad rentgenološkim inštitutom. Samoupravni
organi kliničnih bolnic so dali pismeno ponudbo in sicer da odstopijo to zemljišče v šestih mesecih po preselitvi kuhinje in pralnice v novi objekt. Torej
ima onkološki inštitut pismeno zagotovilo s strani kliničnih bolnic glede zemljišča. Seveda, kdaj bo to dobil, je odvisno od vas in od vaše odločitve. Hvala
lepa.
Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Današnja razprava je zame
osebno neke vrste zadoščenje, ker ugotavljamo, da nimamo sredstev na pretek.
Ce bi jih imeli, bi ne gradili kliničnih bolnišnic že 50 let. Predstavnik izvršnega
sveta dr. Petrič je danes odgovoril na poslanski vprašanji dr. Vojana Rusa in
tovariša Remca v zvezi z demonstracijami na Aškerčevi cesti. Lahko vam
povem, da je bilo za klinične bolnišnice nešteto demonstracij že pred vojno.
Vsi vodilni ljudje, ki še danes o marsičem odločajo pri nas, so se teh demonstracij udeležili, toda še do danes nismo uspeli zgraditi take klinične bolnice,
kakor bi slovenski državnosti ustrezala.
Tovariši, vedno sem v tej skupščini zagovarjal stališče, da se zgradi v Sloveniji še drugi univerzitetni center v Mariboru. Zagovarjal sem reorganizacijo
višje komercialne šole v visoko komercialno šolo in verifikacijo višje šole za
organizacijo dela v Kranju, ki je v sklopu skupnosti višješolskih ustanov
v Mariboru. Potegoval se bom za to, kar se sedaj že pripravlja, da višja pravna
šola dobi status visoke šole, pedagoška akademija pa status filozofske fakultete.
Upoštevajoč, da so klinične bolnice sestavni del medicinske fakultete in s tem
univerze, podpiram ta zakon, ker bi se drugače izneveril 50-letni tradiciji
borbe za popolno univerzo v Sloveniji in za drugi univerzitetni center v Mariboru. Menim, da bomo, glede na zagotovila — ki so jih dali predsednik republiškega zbora, predstavnik izvršnega sveta Zora Tomič in Drago Benčina, ki je
govoril v imenu dveh odborov — že na prvi naslednji seji lahko razpravljal o
izgradnji oziroma sanaciji drugih naših bolnišnic. Za izgradnjo bolnišnice v
Murski Soboti namreč manjka 400 milijonov, koliko v Mariboru in v Novi
Gorici, ne vem. Vendar ne verjamem, da bi bilo potrebno za vse te bolnice
skupaj s kliničnim centrom kar 90 milijard. To se mi zdi res visoka številka,
naj bo realna ali ne, o tem bomo še razpravljali v skupščini.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Franko.
Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Najprej se opravičujem, ker ne vem, ali bom v diskusiji ponovil že izrečene misli,
ker nisem bil ves čas prisoten. Bil sem namreč na nekem sestanku zakonodajnopravne komisije. Vendar menim, da je .potrebno, da povem svoje mnenje. Zame
ni dileme ali graditi ali ne graditi, oziroma ali takoj graditi ali pozneje. Sem
za predlagani zakon oziroma za takojšnje nadaljevanje gradnje kliničnega centra, ker se je slovenska javnost izrekla za to gradnjo. Zadnje čase je bila slo-
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venska javnost zelo dobro obveščena o sedanjem stanju gradnje kliničnega centra, medtem ko na žalost prej ni bila. Postavlja pa se mi Vprašanje, kako graditi. Menim, da. smo dolžni v skupščini jasno povedati, da tako, kot smo doslej
gradili — v mislih imam primere, kjer je republika investitor — v prihodnje
ne smemo več delati. To smo dolžni povedati zaradi tega, ker moramo biti za
zgled drugim in ker vedno delimo nauke in nasvete delovnim in drugim
organizacijam, kako naj investirajo, sami se pa obnašamo popolnoma drugače.
Menim, da je prav primer kliničnega centra eden od teh primerov. Leta 1966
smo sprejeli zakon o gradnji prve etape kliničnega centra v Ljubljani in določili investicijsko vsoto v višini 19 milijard 160 milijonov dinarjev. Sedaj ugotavljamo, da takrat nismo imeli programov za terapevtsko-diagnostični center
in da tudi investicijski programi za klinični center niso bili popolni, da ne
govorim o ostalih objektih. Postavlja se vprašanje, ali smo ravnali v skladu z
zakonom o gradnji investicijskih objektov, ali smo imeli zagotovljena sredstva
ali ne. Izgleda da ne. Torej mi, ki stalno zahtevamo od drugih, da se obnašajo
v skladu s predpisi, katere sprejema ta dom ali pa zvezna skupščina, se prvi
■obnašamo drugače. Že ob razpravi o prekoračitvah pri gradnji kulturnih in
znanstvenih objektov v Ljubljani smo ugotovili, da je nenormalna situacija, da
je investitor hkrati uporabnik. — Nenormalna zaradi tega, ker investitor ne
gradi z lastnim, temveč z .republiškim denarjem, in to objekt, ki je republiki
neobhodno potreben. Takšno situacijo imamo tudi v primeru kliničnih bolnišnic,
le da gre za neprimerno večje vsote, Obveščen sem, da je v času gradnje, ko so
že bili napravljeni investicijski programi in investicijski projekti, prišlo do
okrog 20 raznih sprememb. Razumem, da pride do podražitev zaradi porasta
cen gradbenega materiala. Pristal bi celo na to, da se že vnaprej računa na
neznaten procent podražitve zaradi spremembe projektov. Toda takšna podražitev, kot je nastala glede na spremembe v tem primeru, je nesprejemljiva in
kaže na neresen in neodgovoren pristop k investicijski gradnji.
Zakon, ki ga je republiška skupščina sprejela 1966. leta, zavezuje izvršni
svet, da enkrat letno poroča o stanju investicijske gradnje. Meni kot poslancu
od 1967. leta ni znano, da bi o tem redno poročal. Omenil sem že, da smo
razpravljali o prekoračitvah pri gradnji kulturnih in znanstvenih objektov v
Ljubljani, ki jih financira SR Slovenija. O tem je bila precej žolčna razprava in
je ta problem obravnavala tudi komisija za družbeno nadzorstvo, ki je podala
svoje poročilo. Ugotovitve v tem poročilu bi po mojem mnenju lahko aplicirali
tudi na ta problem. Žal tedaj skupščina o tem poročilu ni razpravljala. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Kdo želi še besedo? Besedo ima poslanec
Martin Košir.
Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nisem proti sprejetju tega zakona. Toda moram poudariti, da že takrat, ko se je
pristopalo k izgradnji kliničnega centra, smo precej ostro opozarjali na pomanjkljivosti dokumentacije predračuna in tudi nadzor nad izvajanjem investicijskih del. Že takrat smo bili več ali manj prepričani, da predlagana predračunska vsota ni točna. Nisem prepričan, da je ta predračunska vsota, ki je
napisana v predloženem zakonu, točna. 7. člen omogoča, da investitor lahko
prekorači to vsoto, izvršni svet pa se hkrati obvezuje, da bo poravnal 40 %
prekoračitev. Ne vem, če je sprejemljiva taka rešitev, da se že vnaprej obvezu-
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jemo za plačilo prekoračitve investicijske vsote — investitor mora predložiti le
dokumentacijo —- ne glede na to, ali je do prekoračitve prišlo iz objektivnih
ali subjektivnih vzrokov. Ker naj bi danes sprejeli že predlog zakona, se
sprašujem, kdo bo odgovoren j če bi prišlo do sprememb v času same gradnje
ali do sprememb programa. Glede na navedeno postavljam vprašanje ustreznosti
rešitve v tem členu. Menim, da bi bila umestnejša rešitev, da to obveznost
prevzamejo same klinične bolnice, ker jih s tem moralno obvezujemo, da ne
sprejemajo neracionalnih ukrepov. Čeprav danes, ne razpravljamo o predlogu
stališč in sklepov, predlagam, naj bi zbor s .sklepom zadolžil izvršni svet, da
pripravi ustrezno konstrukcijo financiranja ostalih bolnišnic v Sloveniji. Sicer
bomo z družbenim dogovorom reševali vprašanje financiranja bolnišnic, toda
vsi vemo, da je mnogo različnih pogledov na ta vprašanja. Na primer Gorenjska
je mnenja, naj bi tisti del objektov, ki imajo nacionalni pomen, financirala
vsa slovenska nacija, o financiranju tistega dela, ki pa ima lokalni značaj, pa bi
sklenili družbeni dogovor. Le 40—42 % občanov z Gorenjske koristi bolnišnične
usluge v Ljubljani, gorenjske občine pa morajo z ostalimi v zakonu navedenimi
občinami zagotoviti 60% investicijske vsote. Ljubljanske občine pa morajo
zagotoviti le 30'%> investicijske vsote, čeprav se vsi Ljubljančani zdravijo v
Ljubljani, gre torej za razliko in bi bil utemeljen dogovor v tej smeri, da več
prispevajo tisti, ki več koristijo usluge ljubljanskih bolnišnic. Tudi ni prezreti,
da so nekatere občine že doslej intenzivno vlagale v nekatere zdravstvene
institucije. Zaradi tega bi omenjena konstrukcija financiranja z variantami
lahko prispevala h konstruktivni razpravi na terenu. V nasprotnem primeru, če
bo vsak zase delal računico, ne bomo prišli skupaj in tudi družbenega dogovora
ne bomo mogli uspešno izpeljati.
Predsednik Miran Gosi ar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima Janez
Zemljarič, direktor kliničnih bolnic.
Janez Zemljarič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci!. Dovolite mi, da pojasnim nekatere zadeve. Obžalujem, da se niste mogli seznaniti
z napori, ki smo jih zadnji dve leti vlagali v racionalizacijo celotne investicije.
V treh elaboratih, ki so jih lani klinične bolnice izdale v obliki majhnih knjig,
so ti napori evidentirani. Opozoril bi samo na dva oziroma tri podatke.
Konec 1969. leta smo pristopili k temeljiti študiji celotne investicije.
Ugotovili smo to, kar je bilo danes že povedano, da je bil program nerealen
oziroma da ga sploh ni bilo, pa tudi dokumentacije ni bilo. Ugotovili smo tudi
druge hibe in da je program, ki je bil izdelan po sprejetju zakona, znatno
presegel tako z zakonom določene okvire kot tudi naše materialne možnosti.
Zato smo menjali program in vanj vključili ne samo tri klinike, kot je bil
koncept ob sprejemu zakona, ampak 8 klinik in še 4 inštitute. Zavedali smo< se,
da bi sicer čez nekaj let nastal problem novogradnje za ostale klinike. Menimo,
da smo, upoštevajoč samo porast današnjih cen, s tem prihranili 10 milijard
dinarjev. V preteklem letu smo ponovno, ne glede na že izdelane načrte,
reducirali površino za 15 000 m2. To pomeni, upoštevajoč sedanje cene gradnje,
ogromen prihranek. Razen tega smo odpravili vse individualne projektne
rešitve in se odločili za standardne elemente in številne druge ukrepe v. smer i
pocenitve. Zato nam danes nihče ne more očitati, da nismo vodili računa
o ekonomiki.
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Klinične bolnice so povišanje stroškov, do katerega je prišlo po njihovi
krivdi, prevzele v svoje breme. Gre za milijardo 150 milijonov din, ker smo
razširili nekatere kapacitete in bo zaradi tega bodoče poslovanje kliničnih
bolnic mnogo racionalnejše. Načela ekonomika so bila pri tej investiciji ves
čas prisotna. Ne smete namreč pozabiti, da smo obremenjeni z 9 milijardami
anuitet za to investicijo. Zato smo se vsak dan spraševali in se še vedno
sprašujemo, kako bomo s to investicijo gospodarili, kako bomo poslovali itd.
Lahko vam zagotovim, da vodimo glede vsakega elementa, glede vsakega
komada opreme itd. natančen račun o stroških in o bodočem obratovanju.
Poudarjam, da smo cmorda v pogledu racionalizacije investicije šli v
nekaterih ozirih celo predaleč. Mnogi medicinski strokovnjaki nam očitajo, da
vse redukcije niso več upravičene. Mi se tega zavedamo, ker menimo, da bodo
morali tudi ostali objekti kliničnih bolnic, ki jih bo treba nekoliko adaptirati,
služiti svojemu namenu.
Zaskrbljuje nas dejstvo, da so podobne investicije — gradnja učečih
bolnišnic — v Evropi 2 do 3-krat dražje na posteljo kot je naša investicija,
čeprav smo pri tej primerjavi upoštevali tudi drugačne cene in nacionalni
dohodek itd. Lahko vam zagotovim, da gre prej za preveliko skromnost oziroma
za preveliko štednjo kot pa za neracionalno in nesmotrno uporabljanje sredstev.
Tudi v bodoče bomo racionalno trosili investicijska sredstva. Predlagamo vsem
financerjem te gradnje, da ustanovijo stalno komisijo za nadzor gradnje ter
zahtevajo tudi konkretno materialno odgovornost za morebitne prekoračitve in
posege, ki ne bi bili v skladu z intencijami zakona, ki določa sorazmerno veliko
participacijo republike pri dograditvi te investicije.
Podobne razprave kot smo jih danes slišali, poslušamo skoraj vsak dan
in sicer koliko morajo posamezne občine prispevati za to gradnjo. Moram reči,
da so pogosto te razprave precej enostranske in da v posameznih regijah želijo
rešiti predvsem svoje probleme. Iz popisa bolnišnic pa izhaja, da je položaj v
kliničnih bolnicah trenutno najslabši v Sloveniji. O tem imamo obilo gradiva
in nikjer se ne dogaja to, kar se dogaja sedaj pri nas, da leži 50 bolnikov v sobi.
Dalje so nemogoče razmere tudi na. onkološkem inštitutu, kjer bolniki ležijo
celo na hodnikih in na ginekološki kliniki, kjer je pred kratkim še na 20
posteljah ležalo 40 bolnic itd.
Ob takem stanju bo težko reševati vse druge želje. Opozarjamo, da bi vsi
morali voditi račun o tem. Na primer Gorenjska je že tak problem: 40%>'
sredstev, namenjenih za zdravljenje, se odteka v Ljubljano, sočasno pa sodeluje
pri financiranju kliničnega centra samo s 14,8"/». Torej očitno gre za neko
nesorazmerje, ki je podlaga za drugačno stališče, kot je bilo pred kratkim
sprejeto na Gorenjskem. Poskušali bomo z vsemi financerji te investicije doseči
sporazume. To ne bo težko, ker Ljubljana sedaj prevzema sorazmerno večje
breme, kot ga je imela v dosedanji investiciji, saj mora prispevati 57 °/o
potrebnih sredstev, za gradnjo. Vendar brez solidarnosti in razumevanja vseh
dejavnikov tega problema ne bo mogoče uspešno rešiti in bi morali gradnjo
ustaviti.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franci Kuhar!
Franci Kuhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne
želim podaljševati razprave in bom skušal biti zelo kratek.
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V današnji razpravi je bilo jasno povedano, da smo vsi za izgradnjo
slovenskega kliničnega centra. Tudi sam se pridružujem tistim, ki. menijo tako.
Vendar me pri samem zakonu o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega
centra v Ljubljani moti predvsem naslednje: s tem zakonom v bistvu dopolnjujemo in spreminjamo še veljavni zakon o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani. Ce sem prav prebral ta osnutek, potem ugotavljam,
da še vedno ostaja v veljavi člen, ki določa, da to investicijo, ki je republiškega
pomena, kar smo danes ponovno priznali, sofinancira le 26 občin bivšega
ljubljanskega okraja, dobro, da smo ga potem razglasili za regijo. Prav zaradi
tega menim, da bi bilo prav — če ugotavljamo, da gre za slovenski problem —
da spremenimo ta prvi zakon v tem smislu, in to tudi predlagam, da klinični
center v Ljubljani sofinancirajo vse občine v Sloveniji namreč, če se bomo
odločili za to, potem bomo imeli tudi pravico tako diskutirati kot smo do
sedaj. Zahtevamo, da republika prispeva določena sredstva tudi za reševanje
problemov po posameznih regijah. Z enako pravico kot so to zahtevali poslanci
z drugih regij, zahteva to tudi Dolenjska, ki je doslej vlagala lastna sredstva
v bolnišnične kapacitete.
Predsednik Miran Goslar: Seveda tega predloga ne morem šteti kot
amandma. Vendar bi opozoril, da ne bi bilo nesporazuma, da nad teh 40 %>,
s katerimi republika sodeluje, sodelujejo tudi te občine in prav gotovo bo
odstotek, s katerim bo republika sodelovala pri gradnji ostalih bolnišnic, manjši.
Tako da bo doseženo ravnotežje med prispevkom republike in vsake posamezne
občine. Zato tega predloga nisem vzel kot amandma, pa tudi po poslovniku to ni.
Franci Kuhar: Ne bi rad vodil dialoga okoli tega, vendar menim,
da je prav, da ponovno poudarim, da s tem zakonom, ki ga danes sprejemamo,
spreminjamo nekatere rešitve iz prejšnjega zakona. To je jasno razvidno iz
končnih in prehodnih določb. Menim, da nisem z ničemer prekoračil dnevnega
reda.
Poudarjam, da bodo prek republiškega proračuna prispevale sredstva za
gradnjo kliničnega centra vse občine, torej tudi teh 26 občin, ki jih zakon
iz leta 1966 še posebej obvezuje.
Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Lahko glasujemo? (Da.) Prosim, če vzamete v roke poročilo odbora za finance
in proračun, odbora za socialno politiko in zdravstvo ter poročilo zakonodajnopravne komisije in dodatno poročilo zakonođajno-pravne komisije. Najprej
glasujemo o amandmajih odborov, ki se nanašajo na 5. in na 11. člen. Amandma
k 5. členu je v sredini poročila odbora na strani 3, amandma k 11. členu pa
na vrhu strani 4.
Kdor je za ta dva amandmaja, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.)
Ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta.
Sledijo amandmaji zakonodajno-pravne komisije k naslovu zakona, ki se
bo glasil: »Zakon o prispevku SR Slovenije in o programu za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani«, k 2. odstavku 2. člena, k 4., 6., 7., 9. in 12. členu
in amandma, da se besedilo 11. in 12. člena združita v en člen z ustreznimi
popravki, ki smo jih prej sprejeli k 11. členu. Ce ni jasno, lahko citiram vsak
amandma posebej. Amandma k naslovu je jasen. K drugemu odstavku 2. člena
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— amandma je na strani 2 tega poročila, bolj na koncu — zakonodajno-pravna
komisija predlaga, da se ta odstavek spremeni tako, da se glasi: »Dopolnjeni
investicijski program iz prejšnj.ega odstavka se določi s soglasjem izvršnega
sveta in mora biti v okviru sredstev, določenih s tem zakonom.« Amandma
k 4. členu je na strani 3 poročila, prav tako amandmaji k 6., 7. in 9. členu.
Imamo še amandmaja k 11. in 12. členu. K 11. členu smo že prej sprejeli spremembe, ki jih je predlagal odbor, zdaj pa bomo glasovali le še o tem, da se
oba združita.
Je razumljivo, za kaj gre? (Da.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so tudi ti amandmaji sprejeti.
Se strinjate tudi z redakcijsko spremembo, na katero je opozoril dr. Celešnik in sicer, da se v 8. členu odpravi tiskovna napaka in črka »C« nadomesti
s črko »B«.
Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(5 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku SR Slovenije in o programu
za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani sprejet z večino glasov.
Predlagam, da sprejmemo še naslednji sklep in priporočilo.
Sklep se nanaša na tekst izhodišč za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic
v SR Sloveniji v obdobju 1971—1976 in se glasi: »Republiški zbor sprejema
na znanje in podpira predlog izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da začne
postopek za sklenitev družbenega dogovora o izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971—1976. O višini sredstev, ki jih bo republika prispevala
za to izgradnjo, bo republiški zbor sklepal, ko bo izdelan ustrezni program,
razčiščena namembnost in funkcija posameznih bolnišnic ter predloženi ustrezni zakoni.
Ima kdo kakšen predlog za dopolnitev ali spremembo besedila? Kdor je za,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je ta sklep sprejet.
Predlagam, kar izhaja iz razprave tovariša Benčine, pa tudi nekaterih
drugih govornikov, da priporoči klinični bolnišnici za psihiatrijo, klinični bolnišnici za pediatrijo in onkološkemu inštitutu, da se združijo s kliničnimi bolnišnicami v Ljubljani ter s tem zagotove racionalno izkoriščanje vseh kapacitet
kliničnih bolnišnic in njihovo organizacijsko in delovno enotnost. Kdor je za ta
sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi to priporočilo soglasno sprejeto.
Odrejam 10 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 16.40 in se je nadaljevala ob 16.55.)
Predsednik Miran Goslar: Sledi 15. točka dnevnega reda,
to je osnutek zakona o republiških priznavalninah.
Ta zakon je izdelan na podlagi sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije
za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce
NOV. Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala odbor za
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socialno politiko in zdravstvo in zakonodajno-pravna komisija. Odbor predlaga
v svojem poročilu, da obravnavamo predloženi osnutek zakona po skrajšanem
postopku kot zakonski predlog, ker je skupščina že 27. marca 1968 sprejela
sklepe in priporočila za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne
revolucionarje in borce NOV in je med temi sklepi tudi sklep, da bo skupščina
še v letu 1968 sprejela zakon o republiških priznavalninah. Ali kdo ugovarja
skrajšanemu postopku?
Drago B en čin a (iz klopi): Umikamo predlog za skrajšanje postopka.
Predsednik Miran Goslar : Zakaj, saj je socialno zdravstveni zbor
že sprejel ta zakon? Besedo ima poslanec Drago Benčina.
Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ko je odbor obravnaval osnutek zakona o republiških priznavalninah, je bil
prepričan, da je zakon več ali manj usklajen s stališči organizacij zveze borcev
in občinskih skupščin. Kot je razvidno iz stališč delegatov občin na zadnjem
zasedanju delegatov občin 28. 5., pa so delegati občin z večino glasov sprejeli
predlog, naj bi zakon enotno urejal vse priznavalnine v republiki in ne le
vprašanja republiških priznavalnin. Predloženi osnutek je po mnenju delegatov
občin treba zato dopolniti oziroma odložiti razpravo in odločanje o tem osnutku
na sejah pristojnih zborov, dokler se he dopolni v tem smislu. Zaradi takega
stališča delegatov občin sem se posvetoval s člani našega odbora in v imenu
odbora umikam predlog za skrajšan postopek, hkrati pa predlagam, da se
pospeši sprejem zakona in da bi ga po možnosti že na prihodnji seji obravnavali.
V tem času pa naj predlagatelj prouči, kateri predlogi delegatov občin so sprejemljivi in eventualno dopolni oziroma spremeni osnutek zakona.
Predsednik Miran Goslar: Sedaj nimamo več predlagatelja za skrajšani postopek. Zeli kdo predlagati skrajšani postopek? Besedo ima poslanec
Magda Mihelič.
Magda Mihelič: Tovariš predsednik! Želim samo povedati, da je komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije sprejela predlog za
skrajšani postopek.
Predsednik Miran Goslar: Ali v imenu komisije predlagaš skrajšani
postopek?
Magda Mihelič: Ker predsednika komisije ni, naj ponovim, da je
komisija že na zadnji seji sprejela predlog ža skrajšani postopek. V drugem
odstavku poročila komisije je rečeno: »Komisija je sklenila predla'gati, da se
sprejme osnutek zakona po skrajšanem postopku kot predlog zakona. Imamo
predlagatelja.
Predsednik Miran Goslar: Ker je tovariš Benčina v imenu odbora
umaknil predlog za skrajšani postopek, menim, da bi bilo v skladu s proceduro,
če glasujemo o tem predlogu. Kdor je za to, da osnutek zakona obravnavamo
po skrajšanem postopku kot predlog zakona, naj prosim dvigne roko? (12 poslancev dvigne roko.)

23. seja

301

Ugotavljam, da predlog ni sprejet. Obravnavamo osnutek zakona. Predstavnik republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV in predstavnik republiške konference SZDL Slovenije sta bila vabljena na sejo zbora. Pričenjam
razpravo. Besedo ima Zora Tomič, član izvršnega sveta.
Zora Tomič: Že pred sklepom Skupščine SR Slovenije, ki je bil sprejet marca 1968, o izpopolnitvi sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV, ki je določil, da bo skupščina sprejela republiški zakon
o priznavalninah, so številni družbeni, politični in upravni organi zahtevali
zakonsko ureditev priznavalnin oziroma materialnih družbenih pomoči. V razpravah je bilo ugotovljeno, da bo zakon o priznavalninah prispeval k enotnejši
praksi pri podeljevanju priznavalnin v SR Sloveniji. Sklep Skupščine SR
Slovenije iz marca 1968 je pristojnim organom naložil izdelavo takšnega zakona,
ki bo izoblikoval ne le način podeljevanja, ustrezne cenzuse in kategorije
zaslužnih občanov, ampak tudi načela, ki naj veljajo za občinske skupščine,
ko podeljujejo občinske priznavalnine. Republiški sekretariat za zdravstvo
in socialno varstvo SR Slovenije je kot pristojni upravni organ takoj po sklepu
skupščine v letih 1968, 1969 in 1970 pripravil več osnutkov, o katerih so razpravljali pristojni družbeni in politični organi. Osnutki so doživeli precej sprememb, preden je bil napisan zakon, ki je pred vami.
Razprave so ugotovile, da enotnih načel, ki naj veljajo tudi za podeljevanje
občinskih priznavalnin, z republiškim zakonom ni moč predpisati. Občinske
skupščine imajo namreč že ustaljeno prakso pri podeljevanju svojih priznavalnin, ki je tesno povezana z ekonomsko močjo občine in številom borcev,
ki so potrebni pomoči. Četudi bi sprejeli enotna načela za podeljevanje občinskih priznavalnin, bi bila realizacija sprejetih zakonskih določb močno dvomljiva, saj so razmere na območju posameznih občin tako različne, da jih ni moč
spraviti na skupni imenovalec. Enotni kriteriji pri podeljevanju občinskih priznavalnin, ki naj bi veljali v vsej SR Sloveniji, bi zahtevali enotno financiranje,
kar pomeni tudi enotno podeljevanje priznavalnin v vseh občinah. V razpravah
je bilo ugotovljeno, da bi po »kalupu« podeljevane priznavalnine povzročile
še večjo neenakopravnost borcev po posameznih občinah, ker glede ekonomske
moči in nivoja življenjskega standarda občine niso enakopravne in bi priznavalnina, podeljena iz centra, v posameznih občinah pomenila različno vrednost.
Ne nazadnje pa je treba ugotoviti, da bi centralno reševanje občinskih priznavalnin omrtvilo sedanjo veliko zavzetost občinskih skupščin pri reševanju
materialnih vprašanj borcev NOV.
Drugi vzrok za zakasnitev pri realizaciji skupščinskega sklepa so različna
mnenja glede vsebine te pomoči. Nekateri so bili mnenja, da gre za zakon
o republiški materialni družbeni pomoči, drugi pa so zagovarjali stališče, da gre
za zakon o republiških priznavalninah. Večina se je po treh letih razprav,
v različnih telesih in na različnih nivojih, strinjala s predlogom, da je treba
sprejeti zakon o republiških priznavalninah. Čeprav je res, da je priznavalnina
v precejšnjem obsegu denarna pomoč, je vendarle osnovni pogoj zaslužnost
občana, zaradi česar to obliko opravičeno imenujemo priznavalnina. Med pomembne vzroke, zakaj zakon že prej ni bil predložen republiški skupščini,
moramo vsekakor šteti različna mnenja glede kategorizacije občanov, ki naj
zaradi zaslug in zaradi neustreznega materialnega in socialnega položaja pridobe republiško priznavalnino. Ker naj bi se republiška priznavalnina vendarle
nekoliko razlikovala od občinskih priznavalnin, je bilo glede na sedaj veljavne
občinske odloke težko določiti kategorije zaslužnih občanov, ki naj bi jim
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republika podelila priznavalnino. V vsej razpravi, prav do konca, ni bilo moč
sprejeti jasnega, enotnega mnenja, ali naj zakon obravnava priznavalnino kot
pravico ali kot obliko priznanja, o katerem naj odloča izvršni svet. Med morebitno formulacijo, ki bi zagotavljala pravico in med sedanjo formulacijo, ki
omogoča prosto presojo, ni bistvene razlike. Čim zaslužni borec izpolnjuje pogoje
zakona, že pridobi priznavalnino in sicer kot permanentno pravico, seveda dokler
izpolnjuje pogoje. Izvršni svet ima na podlagi sedanje formulacije več možnosti,
da ugotovi, kdo je zaslužni občan, ne more pa odkloniti priznavalnine, čim zaslužni občan izpolni pogoje v zakonu.
Večina je ob koncu razprave soglašala, naj zakon določi prosto presojo pri
odločanju, vendar naj pravilnik za izvrševanje zakona natančno opredeli pravico
organa, ki je pristojen za podeljevanje priznavalnin. Ker bodo pri sprejemanju
pravilnika sodelovali predstavniki družbenih in političnih organizacij z namenom, da popolnoma zaščitijo pravice zaslužnih občanov, je zagotovljeno pravično reševanje in odločanje v konkretnih primerih.
Republiška priznavalnina je v osnutku opredeljena kot socialna kategorija,
ker zagovarjamo stališče, da s priznavalnino ne plačujemo zaslug, ampak zaslužnemu občanu pomagamo dostojnejše živeti. Zato tudi osnutek zakona preprečuje
podeljevanje priznavalnin materialno dobro stoječim zaslužnim občanom in
je izjema v 6. členu omejena le na tiste zaslužne občane, ki žive v zamejstvu
in njihov življenjski standard ni na ravni njihovega okolja oziroma ne ustreza
njihovim zaslugam.
Dosedanje republiške priznavalnine je administrativna komisija izvršnega
sveta občasno usklajevala, pri čemer je upoštevala gibanje življenjskih stroškov.
V zakonu določamo, da je treba zgornjo in spodnjo mejo stalne republiške
priznavalnine vsako leto uskladiti z gibanjem poprečnih življenjskih stroškov.
Ta določba zagotavlja vzdrževanje vrednosti podeljene republiške priznavalnine.
S tem se bomo izognili sedanjim očitkom, da je republiška priznavalnina vsako
leto manjša in da izgublja svoj pomen.
Izvršni svet torej predlaga zakon predvsem zato, da dopolnimo vrzel
v sistemu varstva borcev NOV, kajti dosedanje republiške priznavalnine podeljujemo na podlagi sklepov izvršnega sveta iz leta 1969. Čeprav zakonski
predlog ne vsebuje smernic za podeljevanje občinskih priznavalnin, po mnenju
izvršnega sveta vendarle daje možnost, da občinske skupščine, če ocenijo, da
je to potrebno, uporabijo njegova določila.
Izvršni svet sprejema amandmaje, ki jih je sprejel odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora, ker bistveno ne spreminjajo zakonskega
predloga. Prav tako soglaša s predlogi zakonodajno-pravne komisije, ki nimajo
drugega namena kot izboljšati besedilo predloženega zakona. Naj še povem,
da je izvršni svet soglašal s predlogom, da se osnutek zakona sprejme po
skrajšanem postopku kot predlog zakona, čeprav so delegati občin menili,
da ni treba hiteti ter terjati enotno ureditev vseh priznavalnin in enotno
centralno financiranje v vsej Sloveniji, torej povratek na tisto točko, kjer
smo bili 1968. leta.
Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo! Če sprejmemo obrazložitev, ki jo je dal predstavnik izvršnega sveta, potem ni vsebinskih razlogov, da smo se odločili za normalen postopek sprejemanja zakona. Zeli še
kdo besedo? (Ne.) Če ne, bom pač predlagal običajni sklep, ki pride na vrsto
v drugi fazi in sicer:
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1. Osnutek zakona o republiških priznavalninah se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona in predloži obrazložen predlog zakona.
4. Izvršni svet naj predlog zakona pripravi do 5. junija.
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je osnutek zakona sprejet.
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red
in mir.
Predlagatelj je republiški sekretariat za notranje, zadeve, ki predlaga skrajšani postopek in sicer, da obravnavamo ta predlog za izdajo kot osnutek zakona.
Se kdo protivi skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej smo za to, da obravnavamo predlog za izdajo zakona kot osnutek zakona.
Odbor za družbeno-politični sistem in notrajo politiko ter zakonodajnopravna komisija sta obravnavala ta predlog za izdajo zakona in osnutek. Tudi
delegati občin so ga obravnavali in smo dobili njihova mnenja, stališča in
predloge. V smislu 156. člena poslovnika je bilo gradivo poslano tudi izvršnemu svetu.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne, predlagam naslednji
sklep;
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper
javni red in mir se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi odbor za družbeno-politični sistem in notranjo
politiko republiškega zbora.
3. Pri pripravi predloga zakona naj odbor prouči vse pripombe in predloge, dane k osnutku zakona in predloži skupščini obrazloženi predlog
zakona.
4. Odbor naj predlog zakona pripravi do 30. junija 1971.
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
zoper javni red in mir sprejet.
Sledi 17. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o dopolnitvah
zakona o prispevkih in davkih občanov.
Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da ga obravnavamo po hitrem
postopku, in sicer zato, ker gre za realizacijo stališča iz sklepov in priporočil
za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter preprečevanje raznih družbeno
škodljivih pojavov. Predlog zakona ste danes prejeli na klop. Se kdo protivi
hitremu postopku? Besedo ima dr. Branko Furlan.
Dr. Branko Furlan: Med sejo našega zbora so se na zahtevo predsednika gospodarskega zbora sestali nekateri člani zakonodajno-pravne komisije
— zaradi odsotnosti večine članov nismo mogli imeti seje — da se izreče
o predlogu za hitri postopek. Ugotovili smo, da niso podani razlogi, zaradi katerih bi lahko zakon sprejeli po hitrem postopku. Zato v imenu komisije predlagam, da se zakon sprejema po rednem postopku, s čimer se je strinjal tudi
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prisotni predstavnik predlagatelja. Kolikor mi je znano, je gospodarski zbor,
ne glede na ta predlog, sprejel ta zakon kot osnutek zakona.
Predsednik Miran Goslar: Še kakšen drug predlog? Besedo ima
Mirko Zlender!
Mirko Zlender (iz klopi): Ne vidim nobenega razloga, da bi tak zakon
obravnavali v dveh ali treh fazah.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Magda Mihelič!
Magda M i h e 1 ič (iz klopi): Odbor za finance in proračun se je sestal
med sejo republiškega zbora in se strinjal, da se zakon obravnava po hitrem
postopku. Odbor je predlog zakona sprejel brez pripomb.
Predsednik Miran Goslar: Imamo predlagatelja za hitri postopek.
Izvršni svet na ta predlog ni reagiral oziroma ni umaknil svojega predloga,
kot je rekel tovariš Furlan.
Glasujemo. Kdor je za hitri postopek, naj prosim dvigne roko. (Večina
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (5 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (6
poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog, da se zakon obravnava po hitrem postopku,
sprejet.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in proračun ter zakonodajno-pravna komisija. Ker nismo prejeli poročil, prosim, da predstavnika
odbora oziroma komisije seznanita zbor z mnenjem teh teles. Besedo ima
Magda Mihelič.
Magda Mihelič: Odbor je sprejel zakon brez pripomb.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Branko Furlan.
Dr. Branko Furlan: Moram povedati, da so bili člani komisije
proti predlogu za hitri postopek zaradi tega, ker je predlog zakona v nasprotju
z zveznim zakonom. Člani komisije se niso spuščali v samo vsebino zakona.
Komisija je na eni zadnjih sej že obravnavala predlog družbeno-politične organizacije iz Kopra v zvezi s 189. členom republiškega zakona o prispevkih in
davkih občanov, ki je popolnoma v skladu s 147. členom temeljnega zakona.
Kolikor bomo sprejeli predloženi zakon, je evidentno, da bo v nasprotju z zveznim zakonom. Moram povedati tudi to, da se komisija ni mogla sestati in ker
nismo bili sklepčni, tudi nismo obravnavali tega vprašanja. Vendar je predstavnik predlagatelja na omenjenem sestanku priznal, da je predlog zakona
v nasprotju z zveznim zakonom.
Predsednik Miran Goslar: Prosim, da izvršni svet zavzame stališče
o tem vprašanju. Dobro, da bodo kmalu sprejeti ustavni amandmaji in da
našim pravnikom ne bo treba več toliko razmišljati o tem, kaj je v nasprotju
z zveznim zakonom, ampak bomo v lastni pristojnosti in suverenosti predlagali
in sprejemali rešitve. Zeli še kdo besedo? Magda Mihelič ima besedo.
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Magda 'Mihelič Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Vsi člani odbora so se soglasno izrekli za hitri postopek in nismo imeli k zakonu,
kot je bil predložen, nobenih pripomb zaradi tega, ker smo v sklepih in priporočilih za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za preprečevanje raznih
družbeno škodljivih pojavov pod točko I, v 7. alinei — že takrat, ko smo sprejeli osnutek dokumenta — predlagali uveljavitev načela javnosti davčnih napovedi. Ker je bil ta dokument osvojen in s tem tudi predlog o javnosti davčnih
napovedi, so se vsi člani odbora brez pripomb strinjali s sprejetjem zakona
po hitrem postopku.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Mirko Zlender.
Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši poslanci! Jaz sem glasoval
za hitri postopek, ker se mi materija ni zdela komplicirana. Ce pa predstavnik
zakonodajno-pravne komisije trdi, da je to določilo v nasprotju z zveznim
zakonom, izjavljam, da bom glasoval proti temu zakonu. Menim, da skupščina
res ne bi smela sprejeti zakona, ki je očitno v nasprotju z zveznim zakonom.
Lahko pa damo iniciativo za spremembo zveznega zakona, kolikor je to tolmačenje zakonodajno-pravne komisije točno.
Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? Lahko glasujemo?
Slišali smo mnenje oziroma opozorjeni smo bili na neskladnost. Ker predlog
zakona ni umaknjen, moramo o njem glasovati. Tovariš Furlan se še enkrat
javlja k besedi.
Dr. Branko Furlan: Tovariš predsednik! Če dovoliš, bi prečital
del zapisnika s seje zakonodajno-pravne komisije, ki se nanaša prav na to
vprašanje. Sindikalna organizacija je zaprosila za mnenje zakonodajno-pravno
komisijo, ki je dala naslednji odgovor:
»Komisija je ugotovila, da je določba 189. člena republiškega zakona o
prispevkih in davkih občanov vsebinsko popolnoma enaka določbi 147. člena
temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov. To določbo je razumeti tako-,
da so podatki, ki jih zvedo uradne osebe občinske davčne uprave pri odmeri
davka, uradna tajnost in jih ne smejo dati na razpolago nikomur. Omenjeni
republiški zakon pozna samo eno izjemo, ki jo določa 187. člen zakona. Enakega
mnenja je sekretariat za zakonodajo izvršnega sveta.
Komisija je poudarila, da bo treba načelo tajnosti podatkov zagotoviti
tudi v novem davčnem sistemu, ki bo predvidoma v naši republiki sprejet še
letos. To načelo je uveljavljeno v vseh modernih pravnih sistemih. Tisti, ki
hoče pridobiti podatke, mora izkazati pravni, družbeni ali znanstveni interes.
Glede na pomembno in odgovorno vlogo sindikata na področju usmerjanja
-delitve dohodka in osebnih dohodkov, ki mu jo daje republiški zakon, bo treba
v okviru novega davčnega sistema skrbno proučiti, ali in katere izjeme od
načela tajnosti podatkov so utemeljene.«
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Razdevšek.
Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ta zakon smo predlagali predvsem zaradi tega, ker se je že večkrat,
prav teh klopeh, načenjalo vprašanje javnosti teh podatkov. Menili smo, da
20
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je pač politično oportuno, da predlagamo tak zakon. Zakonodajno-pravna komisija je o tem razpravljala. Moram vas obvestiti, da je pred isto dilemo, pred
kakršno je sedaj ta zbor, bil tudi gospodarski zbor in da se je odločil za sprejetje zakona po normalnem postopku. V imenu predlagatelja izjavljam, da
tudi mi nimamo nič proti, da se zakon sprejme po normalnem postopku, če
se tudi ta zbor s tem strinja.
Predsednik Miran Goslar: Naš zbor se je že odločil za hiter postopek.
Lahko se pa še premislimo, če ste za to, da zakon sprejemamo po normalnem
postopku, glede na predlog tovariša Razdevška, čeprav je to malo nenormalno.
Predlagam, da odložimo sklepanje o predlogu zakona in da razčistimo vprašanje
zakonitosti. Ste za tak predlog? (Da.)
Sledi 18. točka dnevnega reda, to je usklajevanje besedila predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini.
V zvezi s tem vas obveščam, da je gospodarski zbor na današnji seji obravnaval naše amandmaje k predlogu zakonov o pogojih za prodajo stanovanjskih
hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Gospodarski zbor je sprejel vse amandmaje k 3., 4. in 6. členu, razen amandmaja k 1. členu. Če se spominjate te razprave, je amandma k 1. členu predlagala tovarišica Ela Ulrih. V prvotnem
tekstu je bilo določeno, da se zagotovi enakopraven položaj občanov itd. Na
predlog tovarišice Ulrihove smo sprejeli besedilo, da se zagotovi enakopraven
položaj in nezmanjšana vrednost družbenega stanovanjskega fonda itd. Tegš.
amandmaja gospodarski zbor ni sprejel. Pričenjam razpravo. Besedo ima Ela
Ulrih.
Ela Ulrih: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in tovarišice poslanke!
Pričakovala sem, da bom kot predlagatelj tega amandmaja apostrofirana, pa
sem si poskušala svoje misli nekoliko urediti in prosim za nekaj minut pozornosti.
Pri predlaganju amandmaja sem zastavila vprašanje, kaj je osnovni
smoter tega zakona. Ali ta, da bodo pri nakupu stanovanj vsi občani enaki, ali
ta, da bo tržna menjava na tem področju dosledno upoštevala načelo sleherne
družbe, namreč da se zamenjuje enaka količina dela v eni obliki za enako
količino dela v drugi obliki. Prvi členi večine naših zakonov so po svoji naravi
takšni, da v obliki deklaracije pojasnjujejo, kaj je smoter zakona oziroma kaj
zakon ureja. Ce podrobno pregledamo vse člene zadevnega zakona od 2. pa do
zadnjega, ugotovimo, da ni namen zakona zagotoviti samo enakopraven položaj — to ureja samo določba o dražbi, ki v formalnem pogledu, kot nekateri
dokazujejo, že sedaj ni bila sporna — marveč s številnimi klavzulami zagotoviti
predvsem ekvivalentno menjavo, poudarjam menjavo, ki je bila doslej v mnogih
primerih prekršena v tolikšni meri, da jo je bilo treba znova podrobno urediti.
V bistvu naš amandma pomeni konkretizacijo 4. točke 15. člena zvezne ustave,
»da je delovna organizacija dolžna ohraniti nezmanjšano vrednost družbenih
sredstev, kd jih upravlja« in določbe temeljnega zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, ki vsebuje načelo, da mora organizacija
za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami ohraniti nezmanjšano vrednost sklada
stanovanjskih hiš. V bistvu naš zakon le bolj podrobno predpisuje postopek
za dosledno realizacijo tega 2. člena temeljnega zakona o gospodarjenju s sta-
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novanjskimi hišami v družbeni lastnini in ga zato kaže na začetku ponoviti.
Tehnika in metodologija izračunavanja pa prej ko slej tudi v tem primeru ni
stvar zakona. Ce je gospodarski zbor samo iz formalnih razlogov zavrnil
amandma, češ da ni potrebno ponavljati nečesa, kar je že predpisano, potem
je umik amandmaja upravičen in to iz razloga, da ne bi zavlačevali sprejema
zakona z nadaljnjim usklajevalnim postopkom. Bojim pa se, da je taka odločitev, v teh zelo konfuznih razmerah na področju stanovanjskega gospodarstva,
ko so prisotne zelo močne težnje za popolno razprodajo družbenega stanovanjskega fonda, pogojena z drugimi interesi. Potrebno je, da se naša skupščina
jasno izrazi, ali se odpoveduje družbenemu najemnemu stanovanjskemu fondu,
ali pa ga je potrebno veliko bolj krepiti kot doslej in sieer kot posebno dolgoročno obliko socialne zaščite, ki jo pozna večina evropskih dežel. V teh deželah
podjetja krepijo svoj stanovanjski fond kot enega od osnovnih pogojev za
izvedbo dolgoročne poslovne politike.
Čeprav je v teh državah stanovanje dosledno deklarirano kot blago in sodi
v področje blagovnega gospodarstva, obstaja tudi javni stanovanjski fond
za tiste kategorije delavcev, ki si sami ne morejo oskrbeti stanovanja z nakupom, so pa zmožni plačevati ekonomsko najemnino. Ob tem pa celo kapitalistične dežele še posebej skrbijo za gradnjo stanovanj za socialno ogroženo
prebivalstvo. S sedanjim sistemom gospodarjenja s stanovanji smo zašli v težko
stanovanjsko stisko. S prevelikim poudarkom na reševanju stanovanjske stiske
s krediti smo prišli v situacijo1, ko mnogi mladi delavci za dalj časa ostajajo brez
perspektive glede stanovanja. Od njih se zahteva, da v kratkem času zberejo velika sredstva za soudeležbo pri nakupu stanovanja in to v življenjskem obdobju,
ko še malo zaslužijo, potrebe pa imajo največje. Ce niso sposobni, da bi zbrali
sredstva za nakup stanovanja, pa to še ne pomeni, da niso sposobni plačevati
ekonomske stanarine za skromno začetno stanovanje.
Ekonomske stanarine bi bistveno prerazporedile sedaj nepravično porazdeljena bremena. Rezultat neustrezne sedanje politike je tudi ta, da mnogi
mladi delavci odhajajo v tujino predvsem z namenom, da bi si prislužili zadostna
sredstva za nakup stanovanj. Po ugotovitvi ankete- centra za raziskovanje javnega mnenja pri republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije je pridobitev
stanovanja kot vzrok odhoda v tujino navedlo nad 60 °/o anketirancev. Kakšne
ekonomske in socialne posledice ima beg kvalificirane delovne sile, so pokazale
že mnoge analize in razprave, med ostalimi tudi v našem zboru. Hkrati pa so
na stanovanjskem področju velike špekulacije, izkoriščanje podnajemnikov od
najemnikov družbenih stanovanj in razprodaja stanovanj, kar vse prispeva
k še večji socialni diferenciaciji. Situacija je takšna, da do uvedbe ekonomskih
najemnin ne bi bilo smotrno podpirati prodajo stanovanj v družbeni lastnini.
To pa je bil tudi eden od namenov mojega amandmaja.
Glede na prej navedene okoliščine menim, da bi zbor lahko umaknil
amandma, čimprej pa bi morali sprejeti koncepcijo naše stanovanjske politike
v prihodnje.
Pod črto bi rada povedala samo še tale podatek. Popis prebivalstva v
Beogradu je pokazal, da ima Beograd 270.000 gospodinjstev in le 230.000 stanovanjskih enot; negativna razlika je 40.000. Srednjeročni plan razvoja Beograda
pa predvideva izgradnjo 45 000 stanovanjskih enot.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Lojzka Stropnik.
20*
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Lojzka Stropnik: Odboru za urbanizem so bili znani predlogi odbora gospodarskega zbora in je na seji 26. maja predlagal zboru, da umakne ta
amandma.
Predsednik Miran Goslar: 2eli še kdo besedo? (Nihče.) Lahko glasujemo? (Da.) Glasujemo o tem, ali smo za to, da se približamo stališču gospodarskega zbora in da uskladimo besedilo zakona na ta način, da prvotno sprejeti
amandma k 1. členu umaknemo in se sprijaznimo z dikcijo, kakršna je bila
prvotno v predlogu zakona. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
S tem je besedilo zakona usklajeno in zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini je dokončno sprejet.
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je volitve in imenovanja.
Imamo predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja
za delo. Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Pozitivno mnenje
je dal gospodarski zbor. Izvršni svet se strinja s predlogom. Zeli kdo besedo?
(Nihče.)
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog odloka in za namestnika
republiškega sekretarja za delo imenoval Boruta Snuderla.
Ostale predloge odlokov, ki ste jih prejeli za to točko dnevnega reda, bomo
obravnavali na prihodnji seji zbora.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 26. sejo republiškega
zbora.
(Seja je bila zaključena ob 17.30.)

22. seja
(7. aprila 1971)
Predsedoval: Tone Bole
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
22. sejo gospodarskega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Alojz Antončič, Vinko
Božič, Jože Eržen, Dimitrij Furlan, Drago Justin, Franc Lamut, Franc Puterle,
Peter Vujčič, Ivan Zupan in Mara Žlebnik. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam zboru naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 21. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki;
4. zaposlovanje delavcev v tujini;
5. problematika izvajanja davčne politike in analiza izvajanja zakona
o davčni službi;
6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku
za uporabo mestnega zemljišča;
7. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in
oddajanju stavbnega zemljišča;
8. osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini;
9. zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij
za preteklo leto in zaključni račun odstopljenega republiškega prispevka iz
osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev;
10. sklep skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev
SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje za leto 1971.
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ker
ni pripomb, menim, da je dnevni red sprejet.
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Na današnjo sejo sem poleg predstavnikov izvršnega sveta in predlagateljev
zakonov ter pristojnih upravnih organov povabil še predstavnike gospodarske
zbornice SR Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, vrhovnega sodišča, višjega
gospodarskega sodišča SR Slovenije, republiškega senata za prekrške, javnega
tožilstva SR Slovenije, službe družbenega knjigovodstva, centrale za Slovenijo,
zavoda za zaposlovanje delavcev SR Slovenije in predstavnika republiške
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije. Vse predstavnike
pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika
21. seje zbora.
Tovarišice in tovariši poslanci, ima kdo kako pripombo k zapisniku zadnje
seje? (Ne.)
Ugotavljam, da pripomb ni, in da je zapisnik 21. seje gospodarskega zbora
sprejet.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je poslanska vprašanja.
Poslancu Francu Petauerju bo na poslansko vprašanje, ki ga je zastavil
republiškemu sekretarju za prosveto in kulturo, odgovoril tovariš Ludvik Zaje.
Prosim, tovariš Zaje.
Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Franc Petauer, poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije sprašuje,
katera institucija mora neposredno skrbeti za ustrezen razvoj trgovskega šolstva
v Sloveniji oziroma planirati, financirati in realizirati objekte, ki so potrebni
za izobraževanje trgovskih delavcev.
Odgovor: za planiranje in financiranje gradnje objektov za trgovske šole
je po sedanji zakonodaji zavezan ustanovitelj takih šol. Temeljni zakon o zavodih določa, da zagotovi srednji šoli sredstva za ustanovitev in za začetek dela
ustanovitelj. Po zakonu o srednjem šolstvu je ustanovitelj dolžan ukreniti vse,
kar je potrebno, da se pomanjkljivosti glede prostorov, učnih sredstev in opreme, ki jih ugotovi nadzorni organ, v določenem roku odpravijo.
Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja
v Socialistični republiki Sloveniji določa tudi, da izobraževalne skupnosti skupaj
z družbeno-političnimi skupnostmi skrbijo za gradnjo, opremo in večja popravila objektov izobraževalnih zavodov, vendar izobraževalna skupnost SR Slovenije ne razpolaga s sredstvi za sofinanciranje razen sredstev, ki se združujejo
iz dela amortizacije. Citirani zakon tudi določa, da zbirajo izobraževalne skupnosti in družbeno-politične skupnosti tudi sredstva delovnih in drugih organizacij in občanov, ki jih ti dajejo prostovoljno ali kot samoprispevek. Zato
menimo, da bi ob primerni zavzetosti gospodarske zbornice SR Slovenije morale
v ta namen prispevati zlasti trgovske hiše in delovne organizacije te stroke, za
katere trgovsko šolstvo vzgaja kadre.
Trgovina vlaga zadnje čase znatna sredstva v izgradnjo modernih trgovskih hiš in prodajaln, izredno malo pa v izgradnjo šolskega prostora, kjer bi se
šolali kadri za vedno večjo in- zahtevnejšo trgovsko dejavnost. Večkrat je bilo
predlagano zakonsko določilo, ki bi investitorja zavezovalo, da bi ločil ustrezen
delež investicijskih sredstev za izgradnjo šolskih prostorov, in da bi tako skrbel
za zadovoljiv pritok kadrov, ki jih sedaj ne moremo šolati v ustreznih šolah,
zaradi premajhnih prostorskih kapacitet.
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Drugo vprašanje pa se glasi: katera institucija je, oziroma bo nosilec'akcije
za izgradnjo ustreznih šolskih objektov zlasti v tistih regijah, kjer postaja
situacija kritična?
Odgovor: Ustanovitelj šolstva so nosilci akcij za izgradnjo ustreznih šolskih prostorov tudi v tistih krajih, kjer postaja situacija kritična, ker šole
zaradi pomanjkanja prostorov ne morejo vpisati vseh učencev.
Izobraževalna skupnost Socialistične republike Slovenije sofinancira izgradnjo šolskega prostora z enotretjinsko udeležbo iz sredstev združene amortizacije. Tako je bila v zadnjem času začeta gradnja, oziroma razširitev blagovnega centra v Novi Gorici,, pripravlja se pa tudi v Mariboru.
Vendar je teh sredstev, zlasti za izgradnjo ustreznega prostora srednjih
šol, odločno premalo. V letu 1971 je na razpolago iz združenih sredstev amortizacije v celoti 3,468.000 din za vse srednje šole na Slovenskem. Od tega dobe
šole 25 °/o, 75fl/o ali 2,601.000 N dinarjev pa združuje republiška izobraževalna
skupnost.
Očitno je torej, da bo republika morala v bodoče dajati za investicije v
srednje šolstvo znatno večja sredstva, sicer se bo kritična situacija, zlasti
v nekaterih panogah gospodarstva in v družbenih službah že v prihodnjih dveh
ali treh letih poslabšala do nevzdržnosti.
Tretje vprašanje pa je, katera institucija je odgovorna za modernizacijo
pouka v strokovnem šolstvu in ali se v tem pogledu predvidevajo kakšne
spremembe?
Odgovor: o sistemskih vprašanjih vzgoje in izobraževanja odloča Skupščina
SR Slovenije. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, zavod za šolstvo
in izobraževalna skupnost Socialistične republike Slovenije pripravljajo predlog za izdajo skupščinskega dokumenta o nadaljnjem razvoju vzgoje in izobraževanja v republiki. Ta naj bi usmerjal razvoj vzgoje in izobraževanja v naši
republiki v skladu z družbenimi potrebami. Za modernizacijo vzgoje in izobraževalnega procesa v strokovnih šolah morajo skrbeti tako republiški sekretariat
za prosveto in kulturo, zavod za šolstvo, izobraževalna skupnost, pa tudi strokovne šole in celo delovne organizacije, v katerih se organizira praktični pouk
učencev.
Zavod za šolstvo pristopa v okviru svojih projektov modernizacije vzgojno
izobraževalnega dela tudi k modernizaciji pouka v strokovnih šolah. V tem
smislu so zlasti pomembni projekti o izobraževalni ekologiji, to je urejenosti,
povezanosti in opremljenosti šolskih prostorov, o inovacijah v organizaciji
šolstva, odnosih in metodah vzgojno-izobraževalnega dela. Prav tako je važen
projekt o kompletiranju in uvajanju novih učnih sredstev in pripomočkov. Najvažnejši projekt v okviru modernizacije tehniškega in poklicnega šolstva pa je
projekt o didaktično-metodičnih praktikumih, ki bodo v letu 1971 ustanovljeni
v štirih osnovnih šolah.
Zavod za šolstvo SR Slovenije je tudi pričel analizirati predmetnike in
učne načrte srednjih šol z namenom, da bi sorodna predmetna področja tesneje
povezovali in omogočili prehod z ene vrste šol na druge. Omeniti moram še,
da so za modernizacijo pouka v našem samoupravnem sistemu odgovorne tudi
šole same in da si zlasti nekatere izredno prizadevajo v tej smeri.
Predsednik Tone Bole: Hvala lepa. Tovariš Petauer, ali ste z odgovorom zadovoljni?
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Franc Petauer (iz klopi): Da, prosim pa tudi za pismen odgovor.

Predsednik Tone Bole: Poslancu tovarišu Ivanu Atelšku bo na poslansko vprašanje, ki ga je postavil na zadnji seji izvršnemu svetu, odgovoril tovariš Ivo Klemenčič, namestnik sekretarja za gospodarstvo. Prosim. Tovariš Klemenčič.
Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanke!
Na vprašnji poslanca gospodarskega zbora Ivana Atelška dajem naslednji
odgovor:
1. Na območju Slovenije so bile januarja in februarja letos štiri večje prekinitve dobave električne energije pretežnemu delu odjemalcev. Izpad električne energije je znašal v celoti okoli 1,200.000 kWh. Cenimo, da od tega odpade
na gospodarstvo okoli 0,9 milijona kWh, samo na industrijo okoli 0,8 milijona,
na gospodinjstva in druge odjemalce široke potrošnje pa okoli 0,3 milijona kWh.
Skoda, povzročena zaradi izpada eletrične energije, ni individualno ocenjena. Predvsem moramo ugotoviti, da je izpad električne energije tak družbeni problem, ki se ga ne da v celoti okvantificirati. Tudi za ugotavljanje tistega
dela škode, ki se bo pokazal v bilancah našega gospodarstva, se moramo poslužiti posebne metodologije. To pa je posledica obstoječih poslovnih odnosov med
proizvajalci in potrošniki električne energije, oziroma dejstva, da se tudi po
sprejetju temeljnega zakona o elektrogospodarstvu stvari niso bistveno premaknile naprej.
Iz razpoložljivih podatkov lahko ugotovimo, da so na osnovi ene kWh bili
ustvarjeni v industriji v letu 1970 v poprečju trije dinarji družbenega proizvoda. Izpad 0,8 milijona kWh pomeni torej izpad 2,4 milijona dinarjev družbenega proizvoda. Podatek je seveda orientacijski, treba pa je upoštevati
tudi možnosti, da bo izgubljena proizvodnja nadomeščena. V direktno gospodarsko škodo pa moramo šteti predvsem osebne dohodke in druge stalne stroške,
ki so bili izplačani v času prekinitve dobave električne energije, niso pa kriti
s proizvodnjo, ter druge stroške in osebne dohodke, ki so nastali pri odpravljanju
posledic prekinitev dobave električne energije. Tako izplačane osebne dohodke
lahko ocenimo na okoli 0,7 milijona dinarjev. Za ocenitev ostale škode pa
nimamo realne osnove. Izhajajoč iz predpostavke, da ne bo večja od izplačanih
osebnih dohodkov, bi nam ocena direktne gospodarske škode v višini 1,5 milijona dinarjev dala nič več kot samo neko nepopolno predstavo.
2. Do prekinitve dobave električne energije je prišlo zaradi okvar izven
naše republike. V času prekinitev smo namreč uvažali večje količine električne
energije iz Bosne in Hercegovine. Maksimalna odgovornost za dobavitelje energije je po pogodbi le plačilo razlike v ceni za nadomestno energijo, če pride
do prekinitve in če ta ni posledica višje sile.
V Jugoslaviji je bilo v času izpada elektroenergetskega sistema oziroma v
času prekinitev dobave na razpolago dovolj elektroenergetskih proizvodnih
kapacitet za kritje potreb celotne potrošnje. Teh kapacitet pa v danih situacijah
ni mogoče izkoristiti, ponekod zaradi prešibkih, drugod pa tehnično pomanjkljivih prenosnih kapacitet na področjih, od koder oziroma prek katerih dobivamo električno energijo v Slovenijo.
Za povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo v naši republiki in
v celotni Jugoslaviji smo zgradili do konca leta 1970 »Zudel« zanko, ki povezuje
220 kW omrežje Slovenije z avstrijskim in italijanskim. Ta zanka je bila
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zgrajena zaradi možnosti paralelnega obratovanja jugoslovanskega in zahodnoevropskega elektroenergetskega sistema. Za tako obratovanje so izpolnjeni
v glavnem vsi tehnični pogoji. Do takega obratovanja, ki bi lahko bistveno
omililo našo energetsko situacijo v času izpadov, pa ni prišlo, ker smo zakasnili
s sklenitvijo interesnih meddržavnih pogodb.
Hkrati pa je treba ugotoviti, da se je čas trajanja izpadov v Sloveniji
januarja in februarja podaljšal zaradi slabe orgniziranosti in delovanja ustreznih
služb proizvodnih in prenosnih elektrogospodarskih organizacij Slovenije ter
koordinacijske-dispečerske službe pri poslovnem združenju energetike Slovenije. Iz poročil se vidi, da dežurni stikalni delavci v elektrogospodarskih objektih slovenskega prenosnega omrežja niso dosledno izvajali stikalnih manipulacij v smislu veljavnih navodil. Pomanjkljivo je bilo tudi sodelovanje med
koordinacijsko-dispečersko službo na zaključnem elektroenergetskem omrežju.
S ponovno hitro sestavo mreže v Sloveniji bi bila omogočena normalna oskrba
z električno energijo tolikšnemu delu potrošnje, kakršen bi ustrezal domačim
elektroenergetskim proizvodnim kapacitetam.
Zaradi nediscipline in samovolje pri ponovni graditvi sistema so bili časi
prekinitev dobave električne energije daljši, kot bi to bilo nujno. Na posameznih področjih Slovenije so prišle do izraza težnje po čim hitrejši zagotovitvi
rednega napajanja predvsem lastnega področja z električno energijo. To je
povzročilo ponovne porušitve omrežja prav tedaj, ko je bilo to v fazi sestavljanja. Kljub temu, da v naših proizvodnih in prenosnih elektroenergetskih
napravah obstajajo tehnične pomanjkljivosti, ki jih bo treba čim prej odstraniti,
pa moramo ugotoviti, da elektrogospodarske proizvodne in prenosne organizacije niso storile vsega, da bi odpravile posledice, ki jih lahko povzroče taki
neurejeni odnosi znotraj elektrogospodarskega sistema, ker bi sicer zagotovile
disciplinirano ponašanje vseh dejavnikov, ki so odgovorni za optimalno delovanje.
Naj dodam, da jih tudi obstoječi sistem k temu ne sili, saj bodo škodo,
ki je nastala s prekinitvijo, krile te organizacije le tedaj, če je to predvideno
v pogodbah med dobavitelji in odjemalci električne energije. Te pogodbe pa
danes še ne vsebujejo vseh ekonomskih elementov. Dejstvo je, da obstoječi
gospodarski sistem ne ureja te materije vsestransko zadovoljivo, drži pa tudi, da
se potrošniki ne poslužujejo vedno pravic, ki jim jih daje. Vsekakor pa postavlja
potrošnika zaradi monopolnega položaja elektrogospodarstva v podrejen položaj,
kljub temu, da se v vse večji meri z njegovimi sredstvi gradijo nove elektroenergetske zmogljivosti. Zato je potrebno čim prej urediti te odnose, kar bo
mogoče doseči s sklenitvijo družbenega dogovora. Intencije njegovega osnutka
slonijo prav na teh principih.
Glede obravnavanih prekinitev oziroma izpadov električnega sistema pa
mora republiški elektroenergetski inšpektorat zbrati potrebno gradivo in ga
predati javnemu tožilstvu v nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Atelšek, ali si z odgovorom zadovoljen?
Ivan Atelšek (iz klopi): Prosim tudi za pismeni odgovor.
Predsednik Tone Bole: Poslancu Janezu Steru bo na poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem telesne vzgoje in športa odgovoril tovariš Sugman.
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Ra j ko Sugman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Janez Ster, poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je postavil
izvršnemu svetu naslednje vprašanje: ali ima izvršni svet Skupščine SR Slovenije v načrtu predlagati v letošnjem letu naši skupščini, da sprejme zakon,
s katerim bi sistemsko uredili financiranje telesne vzgoje in športa. Kolikor
le-tega ni v načrtu za letošnje leto, me zanima, kaj misli izvršni svet Skupščine
SR Slovenije na tem področju ukreniti, da reši navedeni problem.
Odgovor: Komite izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za telesno kulturo je na eni izmed svojih sej ob koncu lanskega leta razpravljal o tem, da bi
se pereča vprašanja telesne vzgoje, športa in rekreacije uredila z zakonom.
Komite izvršnega sveta za telesno kulturo je posebej poudaril, da je potrebno
z zakonom urediti samoupravo vseh nosilcev telesne kulture v temeljnih in
v republiški telesno-kulturni skupnosti ter hkrati zagotoviti sistem financiranja.
Glede na razpravo in sklepe komiteja izvršnega sveta za telesno kulturo
je republiški sekretariat za prosveto in kulturo izdelal predlog za izdajo zakona
o telesno-kulturnih skupnostih in financiranju telesno-kulturne dejavnosti. Prvi
osnutki predloga za. izdajo zakona so bili izdelani že pred meseci. Zaradi nekaterih odprtih vprašanj glede bodoče vloge federacije na področju telesne kulture, financiranja skupnega mednarodnega programa Jugoslavije in podobno
smo prvotne predloge zadržali. Nov predlog za izdajo zakona bo republiški
sekretariat za prosveto in kulturo predložil v nadaljnji postopek v tem mesecu.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Ster, ali si z odgovorom zadovoljen? (Da.)
Tovariš Ster je postavil tudi poslansko vprašanje v zvezi s spremembami
stopenj prometnega davka na žagan les. Na vprašanje bo odgovorila tovarišica
Deklevova, namestnik sekretarja za finance.
Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Skupščina SR Slovenije je poslala julija 1970 zvezni skupščini predlog,
da se stopnja zveznega davka od prometa žaganega in tesanega lesa zniža od
20 «/o na 6 °/o. V zvezi s tem predlogom je tovariš Ster postavil naslednja
vprašanja:
1. kaj je z usodo priporočila naše skupščine zvezni skupščini o zmanjšanju
zvezne stopnje prometnega davka na žagan les in kaj je naš izvršni svet pokrenil, da bi se zadeva ugodno rešila;
2. ali meni izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da bi bilo iz narodnogospodarskega vidika smotrno, da se ukine tudi republiški prometni davek na
žagan les in priporoči skupščinam občin, da ga ukinejo tudi one;
3. poslanec meni, da se plača zelo malo prometnega davka na žagan les,
ker se pretežna večina prometa z žaganim lesom opravlja ilegalno in prosi,
da mu sporočimo podatke, koliko prometnega davka na žagan les je naša
republika dobila v preteklem letu.
Odgovor na prvo vprašanje: Predlog Skupščine SR Slovenije za znižanje
stopnje zveznega davka od prometa žaganega in tesanega lesa od 20 '°/o na 6 °/o
so obravnavali pristojni odbori zvezne skupščine, kakor tudi gospodarski zbor
in zbor narodov ter ga osvojili. Ni pa še bil predložen zvezni skupščini predlog
za spremembo zakona o tarifi zveznega prometnega davka oziroma tarife, ker
so bile dane pripombe, da je treba poprej dobiti mnenja še drugih republik.
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Sporno je tudi vprašanje višine stopnje, ker bi bila po mnenju bolj realna
stopnja v višini 12,5 kot pa v višini 6 °/o. Po informacijah zveznega sekretariata
za finance pa bo še v tem mesecu poslan zveznemu izvršnemu svetu predlog za
znižanje stopnje zveznega davka od prometa žaganega in tesanega lesa oziroma
predlog za spremembo tarifne številke 15 tarife zveznega prometnega davka,
kar naj bi zvezni izvršni svet sprejel v okviru ukrepov za izvajanje gospodarske
stabilizacije.
Odgovor na drugo vprašanje pa se glasi: Za oprostitev plačila republiškega
in občinskega davka od prometa žaganega in tesanega lesa ter hlodovine ni
dovolj utemeljenih razlogov. Ugotovitev, da se promet z žaganim lesom opravlja
v glavnem ilegalno, prav gotovo ne bi mogel biti zadosten razlog za oprostitev.
Republiški davek od prometa blaga na drobno se namreč plačuje po enotni
stopnji 5 %>, razen od prometa alkoholnih pijač; oprostitev pa je SR Slovenija
predpisala le za promet s kmetijsko opremo, razen ročnega orodja, otroško konfekcijo in perilo ter otroško obutev. Proizvodi, ki so osnovni za življenjski
standard občanov in še nekateri drugi, pa so že tako oproščeni plačila republiškega in občinskega davka od prometa blaga na drobno po določbah temeljnega zakona o prometnem davku.
Pripominjamo, da se ilegalna prodaja lesa ni tako razširila le zaradi previsokega prometnega davka, temveč predvsem zaradi prenizkih cen, po katerih
odkupujejo hlodovino od lastnikov gozdov gozdna gospodarstva in lesno-predelovalna podjetja. Za en kubični meter hlodovine je na primer prejel lastnik gozda
v 1970. letu 173 din, maloprodajna cena žaganega lesa pa je bila okrog 1050 din.
V ceni 1050 din je prometnega davka 236 din, po stopnji 29 ■%>, ostalo razliko pa
predstavlja biološka amortizacija, stroški upravljanja in gospodarjenja, prevozni stroški, marža in dobiček predelovalca in prodajalca.
Odgovor na tretje vprašanje se glasi: Predpisi o prometnem davku ne predpisujejo posebne evidence za promet žaganega in tesanega lesa, zato podatkov
o plačanem prometnem davku ni mogoče dobiti. Za prodajo lesa med zasebniki
in za plačilo prometnega davka tudi občine nimajo posebne evidence. Pripominjamo pa, da so inšpekcijski organi občin že v veliko primerih odkrili ilegalne
prodaje lesa in zahtevali plačilo prometnega davka. Učinkovitost davčne službe,
ki je odvisna od številčnega in strokovnega sestava po posameznih občinah, pa
še ni tolikšna, da bi lahko s sistematično kontrolo ugotovila ves promet lesa med
zasebniki. Pri inšpekcijskih pregledih poslovnih knjig, samostojnih obrtnikov
kot na primer mizarjev ali tesarjev, pa se lahko ugotavlja, če je bil ob nakupu
lesa plačan prometni davek.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Ster, ali se zadovoljujete z odgovorom
tovarišice Deklevove? Prosim.
Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zanima
me, kje ste dobili podatke o cenah žaganega lesa, ki jih navajate? Slučajno
to tematiko dobro poznam in vem, da razpolagate s popolnoma napačnimi številkami. To lahko dokažem na osnovi cenika zveznega zavoda za cene. Govorili
ste o cenah žaganega lesa, ki da so bile nekaj čez 1000 dinarjev, zamrznjene
pa so na najvišji ravni 750 dinarjev; mislim, da si sekretariat ne bi smel dovoliti
tega, da nam posreduje napačne podatke.
V zvezi s to tematiko pa postavljam še dodatno vprašanje. Sam sem bil
pri zveznem sekretarju za finance in ob obisku mi je med drugim povedal,
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da so predstavniki iz Slovenije — ni mi rekel kdo — zagovarjali ne stopnjo
6 %, kot Smo v skupščini sklenili, ampak stopnjo 12 lo/o.
Prosim, da ugotovite in poveste, kdo je Slovenijo predstavljal in katero
stopnjo prometnega davka je zagovarjal: 6 ali 12"/#. V zadnjem poročilu, ki je
bilo poslano na zvezni sekretariat za finance, je zvezna gospodarska zbornica
predlagala zvezno stopnjo 6 °/o s tem, da bi se občine in republike dogovorile
tudi za stopnjo 6:%, tako da bi bila skupna stopnja 12 !°/». Dejstvo pa je, da je
že zdaj zvezna stopnja 6 °/o za iverice, vezane plošče in lesonit, ki jih posameznik
ne more proizvajati, za žagan les, ki ga pa občan lahko proizvaja, je zdaj stopnja
20 »/o. V tem je velika nelogika.
Glede ilegalne trgovine pa bi rekel to, da je o' inšpekciji, pa če je to
zaupnica ali nezaupnica, neumno govoriti. Nimate podatkov, koliko se tega
davka plača, mislim, da se ga skoraj nič, in vi ne morete dokazati nasprotno.
Zato se mi zdi, da ni utemeljeno vaše stališče, naj se še naprej občinska in
republiška stopnja ne znižata. To se pravi, da menite, da je bolje vztrajati na
visoki stopnji, pa čeprav se nič ne plača. Mislim, da s tem, ko sprejmemo nek
predpis in na njem vztrajamo — nihče pa ne zagotovi, da bi se izvajal — samo
kršimo avtoriteto oblasti, čeprav je samoupravna. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Ster, vi ste postavili novo vprašanje
in predlagam, da se vam odgovori na prihodnji seji. Se strinjate, tovarišica
Deklevova?
Dragica Dekleva: Da!
Predsednik Tone Bole: Prosim torej, da odgovorite na novo poslansko
vprašanje tovariša Stera na 23. seji našega zbora.
S tem odgovorom so bili posredovani vsi odgovori na poslanska vprašanja.
Prosim, kdo želi postaviti novo poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Vrbančič!
Jože Vrbančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci 1
Izvršnemu svetu postavljam dve vprašanji:
1. Ob sprejemanju zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970 je bil sprejet na
našem zboru sklep, da se ob reševanju vprašanja likvidacije državnega kapitala
predlaga usmeritev sredstev iz tega naslova tudi za investicije v turizem in
turistično infrastrukturo. Kako je z realizacijo tega sklepa?
2. Turistično gospodarstvo se je po prenehanju zakona o beneficiranih in
anticipativnih obrestih znašlo v slepi ulici glede nadaljnjih vlaganj v razširjeno
reprodukcijo. Banke so zamrznile turistične kredite in čakajo, da bo zadeva
glede beneficiranih obresti urejena. Vprašujem, kakšno je stališče izvršnega
sveta do vprašanja beneficiranih in anticipativnih obresti v turizmu? Ali
izvršni svet išče rešitve za ureditev sistema beneficiranih obresti in prevzema
obveznosti iz naslova anticipativnih obresti na nivoju republike? Kdaj se predvideva rešitev tega vprašanja?
Predsednik Tone Bole: Ah predstavnik izvršnega sveta lahko odgovori
že na današnji, ali želi odgovoriti na prihodnji seji? (Na prihodnji seji.)
Odgovor bo posredovan na prihodnji seji!
Poslansko vprašanje želi postaviti tovariš Ster. Prosim!
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Janez Šter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prosim, da mi predstavnik izvršnega sveta po možnosti še danes odgovori, zakaj ni
na dnevnem redu današnje seje gospodarskega zbora poročilo izvršnega sveta
o sklenitvi družbenega dogovora v elektrogospodarstvu, oziroma o vzrokih,
zakaj do sklenitve le-tega ni prišlo. To je bil sklep zadnje seje gospodarskega
zbora.
Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Tribušon.
Tone Tribušon: Na vprašanje poslanca Štera odgovarjam naslednje:
Izvršni svet si je zelo prizadeval, da bi bil točno do 27. 3. 1971 kot smo
obljubili, podpisan družbeni dogovor. V teku dogovarjanja so spet nastale
težave zaradi različnih mnenj med tremi partnerji, to se pravi med izvršnim
svetom, sindikati in gospodarsko zbornico. Vendar smo to uskladili in že pred
enim tednom poslali skupen predlog v nadaljnji postopek gospodarskemu
zboru.
Predsednik Tone Bole: Poslansko vprašanje bo postavil tovariš Lutar!
Karel Lutar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavljam naslednje poslansko
vprašanje:
a) Ali je izvršni svet seznanjen s sklepom izvršnega odbora republiške
izobraževalne skupnosti, da naj se ukine kmetijska srednja šola v Rakičanu pri
Murski Soboti? S kakšno utemeljitvijo izvršni odbor opravičuje ta svoj sklep?
b) Ali meni izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da je tako stališče republiške izobraževalne skupnosti v skladu s sprejetimi stališči o izobraževanju
kmetovalcev ter s potrebami hitrejšega razvoja kmetijskega šolstva? Ah je
tako stališče v skladu z izhodišči in sprejetimi stališči na 2. konferenci Zveze
komunistov Slovenije?
Obrazložitev: Republiška izobraževalna skupnost je imenovala delovno
skupino, sestavljeno iz kmetijskih strokovnjakov, ki bi naj pripravila predlog
mreže kmetijskih šol v Sloveniji. V tem gradivu je predvideno preformiranje
obstoječih kmetijskih šol v kmetijske šolske centre. Ti centri bi imeli možnost
izobraževati različne profile kmetijskih poklicev. Po trenutnih in dolgoročnih
potrebah bi odpirali ali ukinjali posamezne oddelke. Tako je v tem predlogu
predviden v Rakičanu kmetijski šolski center, ki bi naj izobraževal kmetijske
tehnike poljedelsko-živinorejske smeri in kmetovalce ter kmečke gospodinje.
Izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti te študije kmetijskih strokovnjakov v celoti ni osvojil, predvsem ni osvojil predloga o bodoči šolski mreži
kmetijskih šol in o novoustanovljenih kmetijskih šolskih centrih, ampak je
osvojil glede bodoče mreže kmetijskih šol in novoustanovljenih kmetijskih
šolskih centrov predlog, ki ga je izdelal njen strokovni uslužbenec, ki pa ni
kmetijski strokovnjak.
Po tem predlogu naj bi v okviru kmetijskega šolskega centra v Rakičanu
delovala obstoječa šola za kmetovalce in gospodinje, medtem ko naj bi se na
novo ustanovila poklicna kmetijska šola, ki bi izobraževala kvalificirane delavce
poljedelsko-živinorejske smeri. Ukinila pa naj bi se obstoječa srednja kmetijska šola.
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S tem sklepom se ne moremo strinjati predvsem zaradi tega, ker vemo,
da ne bo zanimanja za šolanje v poklicni šoli, saj kmetijske delovne organizacije
priučujejo svoje delavce na ozke profile na delovnem mestu. Nekatere šole
te vrste so bile v zadnjem času zaradi premajhnega vpisa v Sloveniji tudi že
ukinjene. Potemtakem bi v Rakičanu ostala samo šola za kmetovalce in kmečke
gospodinje, v katerih pa je pouk le periodičen in traja samo pet zimskih mesecev. Na osnovi tega bi šolski prostori ostali prazni, neizkoriščeni, predavateljski
kader pa nezaposlen. V prostore kmetijske šole naj bi se vselila medicinska
šola, predavateljski kader bi odšel, kar pa bi pomenilo praktično tudi konec
kmetijskega šolstva v našem agrarnem področju.
Na drugi strani pa lahko rečemo, da ima prav srednja kmetijska šola v
Rakičanu med vsemi srednjimi kmetijskimi šolami v Sloveniji najboljše pogoje
za izobraževanje kmetijskih tehnikov poljedelsko-živinorejske smeri, ker leži
na kmetijsko najizrazitejšem področju Slovenije, ima dovolj primernih prostorov, dovolj kvalificiranega predavateljskega kadra ter možnost nemotenega
opravljanja prakse za dijake, v kmetijsko-industrijskem kombinatu Pomurka.
To je tudi potrdila republiška komisija za verifikacijo šole, ki je pred kratkim
opravila preglede novoustanovljenega kmetijskega šolskega centra v Rakičanu,
v katerem trenutno deluje srednja kmetijska šola in šola za kmetovalce z oddelkom za gospodinje.
Za predlog, da v okviru kmetijskega šolskega centra v Rakičanu ostane
še nadalje srednja kmetijska šola s šolo za kmetovalce in oddelkom za gospodinje, so se odločili tudi naslednji forumi: občinska Skupščina Murska Sobota,
vsi občinski politični forumi, občinska konferenca Zveze mladine Slovenije,
Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov, skupnost kmetijskih šol Slovenije,
plenum zveze kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije, svet za kmetijsko
in živilsko predelovalno industrijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije, odbor
za zadružništvo in kooperacijo pri gospodarski zbornici SRS.
Po našem mnenju bi torej republiška izobraževalna skupnost morala upoštevati mnenje zbora in naštetih forumov. Kolikor velja sklep izvršnega
odbora republiške izobraževalne skupnosti, da naj se srednja kmetijska šola
v okviru kmetijskega šolskega centra ukine, se praktično hkrati ukine tudi
šola za kmetovalce in tako celoten kmetijski center, ker vpis v poklicno kmetijsko šolo poljedelsko-živinorejske smeri ne bo zadostoval.
Prosim, da se na postavljeno vprašanje da pismeni odgovor do prihodnje seje.
Predsednik Tone Bole:
Knez.

Poslansko vprašanje želi postaviti tovariš

Jože Knez: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pred kakšnim
mesecem so nas poslance iz Dolenjske kmetje prosili, da postavimo v skupščini
vprašanje, kako je lahko prišlo do naslednje situacije. Ob zamrznjenih cenah
mesa dobavitelji močnih krmil in koruze cen sicer niso dvignili, toda posebej
je treba za vsak kilogram koruze še nekaj doplačati. S tem so se zadruge znašl§
v drugačni situaciji, imajo izgubo in tako je bil v zelo kratkem času anuliran
učinek in prizadevanja, da se kmetijstvo postavi na noge. To je uvod v moje
vprašanje.
Sprašujem namreč izvršni svet, zakaj ni informiral zbora o dogajanjih
v državi.
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Morda je umestno še nadalje vprašanje, če lahko izvršni svet pojasni,
kaj se dogaja v državi na področju cen in ali meni, da je tako dogajanje
logično. Z družbenimi dogovori se povišujejo cene od 20 do 30 %>.
Zakaj so prekoračeni vsi roki, v katerih naj bi bile predložene dopolnitve
k stabilizacijskemu programu in zakaj poslanci o tem niso informirani? Želim
namreč, da tudi novinarji zvedo, da poslanci gospodarskega zbora o tem nimamo
informacij, da ne bomo poslušali, da smo v zvezi z dogajanji v gospodarstvu
čisto pasivni.
Zakaj so bili potrebni tako brutalni ukrepi, kot je zamrznjenje cen in devalvacija in zakaj so nadaljnji sistemski ukrepi tako zelo odvisni od spremembe
ustave, da jih sedaj čakamo in da jih bomo še čakali. Medtem pa gospodarstvu
dopuščamo, da se razvija popolnoma brez orientacije. Prosim za odgovor na
današnji seji!
Predsednik Tone Bole: Tovariš Tribušon, ali lahko odgovorite? Prosim!
Tone Tribušon: Izvršni svet namerava Skupščino SR Slovenije informirati o vprašanjih, ki jih je sprožil poslanec. V ta namen je sekretariat za
gospodarstvo pripravil analizo, izvršni svet pa svoja stališča do reševanja
nekaterih vprašanj, ki so v domeni federacije. Poslanci bodo o tem v doglednem
času informirani.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Knez, ali ste z odgovorom zadovoljni?
Jože Knez (iz klopi): Da.
Predsednik
Atelšek.

Tone

Bole:

Poslansko vprašanje bo postavil tovariš

Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Zvezni izvršni
svet je razpravljal o zaposlovanju delavcev izven Jugoslavije, ki jih je v vseh
deželah okoli 1 milijon in o možnostih, da bi se -čimprej vrnili domov. Med
drugim je predvidel tudi ukrep, da bi lahko naši delavci uvažah blago do vrednosti 10 000 din brez carine.
Izvršnemu svetu Slovenije postavljam vprašanje: kaj meni o predvidenem
ukrepu in ali si je prizadeval, da se takšen ukrep ne sprejme, ker vemo, da bi
bile posledice ravno nasprotne od tistega, kar se pričakuje?
Ce se sprejme ta olajšava, zahtevam, da to velja za vse jugoslovanske
proizvajalce in sicer:
1. da se prodajne cene za devize formirajo v proizvodnji, ne pa da se
diktirajo kot dosedaj. To se pravi, naj se da možnost adekvatne prodaje v inozemstvu pri katerikoli firmi;
2. da se taka prodaja smatra kot normalen izvoz z vsemi benefikacijami
za tistega, ki takšno blago prodaja. Menim, da smo dolžni v tej situaciji napraviti vse, da bi zagotovili čimvečji priliv deviz v Jugoslavijo, ne pa nasprotno.
Menim tudi, da so naši delavci glede na predviden ukrep zapostavljeni,
kajti če bi veljala oprostitev carine za uvoz do 10 000 din za vsakega delavca, ki
naj bi bil enakopraven našemu delavcu v Jugoslaviji, potem naj bi se tudi
potrošniški krediti doma dvignili na 10 000 din.
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Menim, da mora republiški izvršni svet narediti vse, da se ta ukrep ne bi
sprejel, ker bi nam zelo škodoval in verjetno še pospešil zaposlovanje v inozemstvu.
Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Korelc!
Franc Korelc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Novembra 1970
je bil pri podpredsedniku izvršnega sveta, tovarišu Hafnerju, razgovor o predčasnem upokojevanju rudarjev, ker je ob koncu leta nehal veljati zakon o
predčasnem upokojevanju rudarjev. Dogovorjeno je bilo, da bo nov zakon v
letu 1971 in da bo v novem zakonu dana možnost predčasne upokojitve rudarjev v letu 1972.
Postavljam vprašanje, v kakšni fazi je priprava novega pokojninskega
zakona in kolikor bo stopil v veljavo leta 1972, ali bo možno hkrati z začetkom
veljave novega zakona tudi že predčasno upokojevati rudarje?
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje?
Prosim, tovariš Miklavc!
Janez Miklavc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V zadnjem
času je bilo veliko člankov in publikacij, ki govorijo oziroma obravnavajo nezadovoljivo stanje ozračja in voda zaradi naraščanja škodljivih vplivov — plinov, hrupa, nečistoče itd. Življenjsko okolje je vedno bolj kontaminirano in če
ne bomo na tem področju nič naredili, se bo z razvojem industrije in naselij
stanje še poslabšalo, tako da bo ogroženo človeško življenje.
Zato vprašujem, kdaj in kako bodo pristojni organi oziroma izvršni svet
ukrepali, da bi zaščitili življenjsko okolje in da bi se škodljivi vplivi omejili.
Hvala!
Predsednik Tone Bole: Ali predstavnik izvršnega sveta lahko že danes
odgovori! Prosim, tovariš Boris Mikoš.
Boris Mikoš: Pred letom dni je bila formirana posebna koordinacijska komisija za probleme, ki so povezani z onečišćenjem zraka. Ta komisija je
delala vse leto in je predložila izvršnemu svetu posebno poročilo o sedanjem
stanju na Slovenskem. To poročilo zajema tudi predloge ukrepov, ki bi jih bilo
treba podvzeti, da se stanje popravi. Hkrati s tem je bil izdelan predlog projekta in študij ter bil predložen upravnemu odboru sklada Borisa Kidriča za
financiranje v letih do 1975. leta. Mislim, da bo to poročilo komisije v kratkem
predloženo tudi v obravnavo skupščini in če se bo gospodarski zbor odločil, da
ga bo obravnaval, bo verjetno poročilo s tem doseglo širši namen, kot je bilo
v začetku zamišljeno. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Miklavc, ali ste z odgovorom zadovoljni?
Janez Miklavc (iz klopi): Da. Želim pa, da se poleg študija tudi
ukrepa.
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Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Ster, prosim!
Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice poslanci! Poleg poslanske
funkcije delam v gospodarstvu, kot večina vas, poleg tega pa še predvsem
v zvezni gospodarski zbornici in v združenju. Zato sem zelo skeptičen glede nadaljnjih ukrepov za stabilizacijo. Zanima me, če predsedstvo naše skupščine ve,
kakšnega mnenja smo glede tega slovenski poslanci. Da bi se to razjasnilo, predlagam, da vsaj v našem zboru napravimo o tem anketo in o rezultatu obvestimo
predsedstvo skupščine.
Predsednik Tone Bole: Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.)
Predlog tovariša Stera bom posredoval predsedstvu skupščine; ki naj o
tem odloči. S tem smo 2. točko dnevnega reda izčrpali.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo tez
za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki, ki jih je pripravila
komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije.
O tezah je razpravljal enotni zbor delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije na svoji 9. seji 10. februarja letos. Enotni zbor je na podlagi razprave
ugotovil, da so teze primerna podlaga za razpravo o vsebini, vlogi in pomenu
kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji.
V javni razpravi je o tezah za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki razpravljal odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora.
Odbor je kot dodatno gradivo obravnaval tudi informacijo o nekaterih problemih kadrovske politike v gospodarstvu Socialistične republike Slovenije.
Odbor je pripravil poročilo o razpravi o problemih kadrovske politike v gospodarstvu Socialistične republike Slovenije in vprašam poročevalca tovariša
Zimška, če želi mogoče še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.)
O tezah za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki so na
svojem 11. zasedanju dne 3. 3. 1971 razpravljali delegati občin Socialistične republike Slovenije. Zasedanje delegatov občin je predložilo svoja mnenja, stališča
in predloge k tezam za pripravo dokumenta o kadrovski politiki.
Ali predstavnik komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije
mogoče želi še ustno dopolniti izvajanja, ki jih je imel predstavnik komisije
na enotnem zboru delovnih skupnosti?
Besedo ima poslanec Karel Lutar.
Karel Lutar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da poleg gradiva, ki so vam ga za današnjo sejo dostavili k tezam za
pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki, v imenu komisije za
volitve in imenovanja, podam nekaj misli iz predloženih dokumentov. Pri tem
bom upošteval predvsem referat podpredsednika Skupščine SR Slovenije, ki
nam ga je podal kot uvod v današnjo razpravo že na skupni seji zborov Skupščine SR Slovenije.
Komisijo za volitve in imenovanja sta pri predložitvi teh dokumentov in tez
vodila dva razloga:
1. 191. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije komisijo zavezuje, da v
mejah nalog s področja splošnih vprašanj kadrovske politike skrbi, da se izvajajo ustavna načela in družbene norme, ki se nanašajo na kadrovsko politiko in
21
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da predlaga ukrepe za njihov napredek ter da spodbuja dejavnost vseh organov in organizacij v zvezi z reševanjem vprašanj o stanju kadrov in potrebah
v njih. Predlagane teze naj predstavljajo sestavni del procesa uresničevanja
teh nalog in že večkrat izražene želje, da Skupščina SR Slovenije o tem razpravlja. To je formalni razlog.
2. Vsebinski razlog je po oceni komisije v trenutnem stanju izobrazbene,
oziroma kvalifikacijske strukture zaposlenih v Socialistični republiki Sloveniji,
v njenem zaostajanju glede na družbeni, znanstveni in tehnološki razvoj doma
in v svetu. Strokovni, znanstveni in družbeni kadrovski potencial dobiva pomen
in posebne razsežnosti v okviru dolgoročnih razvojnih programov in ciljev.
Kadri, sposobni oblikovati orginalne znanstvene, tehnološke in organizacijske
ter poslovne rešitve na socialističnih družbenoekonomskih osnovah, postajajo
odločilni faktor reafirmacije gospodarske reforme. Uresničevanje tekočih stabilizacijskih programov in nadaljnjega razvoja samoupravnih odnosov narekuje
potrebo po celovitejši razpravi o objektivnih in subjektivnih vzrokih za zaostajanje v razvoju kadrovske strukture gospodarstva in družbenih služb ter o posledicah tega zaostajanja za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj. Komisija
meni, da morajo biti storjeni glede tega hitrejši premiki in sprejet skupščinski
dokument z ustreznimi stališči, ukrepi in sklepi, ki bodo trajnejšega in dolgoročnega pomena.
Osnovni smisel in namen predloženih tez je opredelitev temeljnih problemov, ki izhajajo iz sedanje kadrovske strukture, ki so pomembni za bodočo
politiko in aktivnost delovnih ljudi ter njihovih družbeno-političnih in delovnih
skupnosti ter sprejem zasnov celovitejšega sistema samoupravne kadrovske
politike.
Spodbuditi o teh vprašanjih v skupščini in najširši javnosti razpravo, ki
naj pripelje do ustreznih sklepov in ukrepov na vseh ravneh, od delovnih in
interesnih skupnosti, do pristojnih republiških organov.
3. Nakazati osnovne smeri reševanja kadrovskih problemov in glavne
nosilce nalog, ki izhajajo iz potrebe in nujnosti kadrovske preosnove družbe,
na stopnji prehoda v novo fazo tehonološke revolucije in družbenih odnosov.
4. Dati osnovo za sprejem skupščinskega dokumenta, ki naj bi vseboval
ustrezne sklepe ter priporočila o potrebnih ukrepih, ki naj jih obravnavajo in
sprejmejo vsi nosilci samoupravnega odločanja o kadrovski politiki. Dosedanje
razprave v pristojnih odborih skupščine, predvsem pa v odboru našega zbora,
katerih povzetke imate v predloženih gradivih, so pokazale, da so se razprav1 j alci preveč osredotočili na priloženo dokumentacijo, ki jo je komisija zbrala in
priložila kot pripomoček k nadaljnjemu razglabljanju o vsebini dokumenta, ki
naj ga skupščina sprejme. Vse te analize in materiali, ki ste jih dobili, so si med
seboj v marsičem nasprotujoči. Niso dokončna resnica in imajo svoj izvor v
stališčih tistih institucij, kjer so bili oblikovani. Prav iz tega je možno in
nujno zaključiti, da nimamo enotne in celovite ocene kadrovske politike. Menim,
da ni potrebno posebej poudarjati, da pod kadri ne moremo in ne bi smeli
razumeti samo direktorja in še nekaterih kategorij vodilnih ljudi, ampak vse
kadre, ki prispevajo k našemu hitrejšemu nadaljnjemu razvoju.
Zato bi naša današnja razprava in pozneje široka javna razprava morale
pokazati, kakšni ukrepi naj sledijo. Skratka, razprava bi morala kvantificirati vse nosilce kadrovske politike. Le tako bomo prišli do realne ocene na tem
področju, ki bo analiza današnjega stanja. Po mojem bi resolucija morala dati
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izhodišče in stališča za družbeni dogovor, ki bo urejal splet vseh vprašanj s
področja kadrovske politike.
Na koncu bi rad opozoril tovariše poslance še posebej na dve področji, ki
sta si v predloženih materialih v marsičem kontradiktorni, se tudi prepletata
in do katerih bi po mojem mnenju bilo potrebno zavzeti določena stališča.
Prvo tako področje je ustavna institucija reelekcije direktorjev in vodilnega
kadra nasploh. Analizo problemov in stališč o tej problematiki so izdelali sindikati. Imamo stališča tudi iz ankete z mladimi. Komisija se pri tem zaveda, da
ima na rezultate vsaka anketa velik vpliv, kdo jo izvaja in v kateri sredini se
anketa dela. Zato menim, da bo moral dokument, ki ga pripravljamo, vsebovati
jasno stališče do tega vprašanja.
Drugo področje pa se nanaša na revizijo učnih programov na fakultetah,
ki je v teku in kjer v mnogih razpravah in dokumentih ugotavlja, da ti programi niso prilagojeni današnjim potrebam gospodarstva. Zato bi bilo prav in
nujno, da bi se sedaj vključili v te razprave in prispevali s svojimi stališči,
da pridemo do takšnih učnih programov na naših višjih in visokih šolah, ki
bodo ustrezali današnjim potrebam gospodarstva.
Predlagam zboru, da s poglobljeno /razpravo dopolni predložene teze za
dokument o kadrovski politiki in da se vsi poslanci aktivno vključimo v javno
razpravo ter s tem pripomoremo, da sprejeti dokument ne bo le ena resolucija
več, ampak da bo predstavljal resno izhodišče naše politike o kadrovski problematiki. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Prosim, pričenjam razpravo, kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec Tone Polajnar.
Tone Polajnar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Iz predloženega
gradiva je razvidno, da je Skupščina Socialistične republike Slovenije že v letu
1961 sprejela priporočilo o nalogah strokovnega izobraževanja.
Ne bom omenjal vseh teh priporočil, ampak le tisto, ki se nanaša na zahtevo, da se izobraževanje strokovnih kadrov prilagodi potrebam gospodarstva
ter družbenih služb.
Iz informacije, ki jo je pripravil republiški sekretariat za delo, pa je razvidno na prvi pogled, kolikor ne primerjamo to problematiko tudi s poslovnimi
rezultati našega gospodarstva, da je na tem področju ostalo le pri priporočilih.
Gospodarstvo in druge družbene službe kadrovsko vprašanje še vedno rešujejo
nenačrtno in neperspektivno. Izobraževalne institucije so se prav v preteklih
letih namesto za izpopolnjen učni program ali za njegove selekcije morale, bolj
kot kdajkoli prej, boriti predvsem za sredstva ali za tako imenovano sanacijo
šolstva. Prav sedaj smo slišali, da fakultete po desetih letih le pripravljajo
revizijo svojih programov.
Mnenja sem, da je nujno potrebno ugotoviti, ali je sanacija šolstva že zaključena oziroma kdaj in s kakšnimi sredstvi bo končana. Zdi se mi, da o posebni povezanosti gospodarstva, z izobraževalnimi ustanovami skorajda ni mogoče govoriti. Za tako stanje ne bi mogli dolžiti le gospodarstvo in izobraževalne ustanove. Odgovornost si bomo morali pač družno dehti. Prav tako bi
bilo brez pomena razpravljati o tem, kdo je dolžan prvi navezovati medsebojne
stike. Mnenja sem, da nas na poti za dosego istega cilja ne bi smelo ovirati
ničesar.
21*
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Lahko se vprašamo, tovariši poslanci, ali res ne bi bilo smotrno, če bi o taki
problematiki tekla skupna razprava vsaj v našem in kulturno-prosvetnem
zboru? Prepričan sem, da bi bili sklepi takšne razprave koristni in seveda
obvezni za vse. Široka zasnovana razprava, ki bi zajela hkrati tudi gospodarsko
zbornico kakor tudi republiško izobraževalno skupnost, vsako temeljno izobraževalno skupnost in gospodarstvenike posameznih občin, bi brez dvoma dale pozitivne rezultate in prispevala k hitrejšemu strokovnemu usposabljanju delavcev, višji produktivnosti in ne nazadnje tudi zagotoviti potrebnih sredstev za
izobraževanj e.
Vsakoletne razprave in sklepanje o tem, kakšna sredstva naj gospodarstvo
odvaja izobraževanju, bi bile po mojem mnenju manj boleče, predvsem bi bile
razprave obrnjene. Dejstvo, da socialno-zdravstveni, kulturno-prosvetni in naš
zbor ločeno razpravljajo o kadrovski problematiki, le vsak za svoje ožje področje, dovolj jasno kaže tudi na razmere, kakšne pravzaprav imamo. Posledica
tega je lahko tudi ta, da bomo sprejeli vsak svoj dokument, v 'katerem bomo,
če ne zelo odkrito, pa vsaj prikrito ugotovili, da prosvetni delavci niso opravili
svoje družbene naloge. Kulturno-prosvetni zbor pa bo ugotavljal, da jim gospodarstvo ni zagotovilo dovolj sredstev. Po nekaj letih bi poslanci teh zborov lahko
ponovno ugotavljali podobno stanje, o kakršnem danes razpravljamo.
Zbor bi želel opozoriti še na en problem. Zdi se mi, da obstoja določena
zveza, mogoče tudi nesorazmerje, v kvaliteti in prilagodljivosti dela, med izobraževalnimi institucijami, ki prejemajo sredstva na podlagi sklepov republiške
ali občinskih skupščin, ter med tistimi, ki se financirajo same. Zanimivo je,
da se tiste izobraževalne institucije, ki se same ali v pretežni meri same financirajo, zelo prilagodijo potrebam, le-te izobraževalne institucije se borijo za
kvaliteto svojega izobraževalnega dela, za družbeno priznanje svojega dela in
za priznanje strokovnih nazivov svojih diplomantov. Lep primer za to je višja
šola za organizacijo dela v Kranju.
Zdi se mi, da kaže opozoriti še na nek drug odnos. Gre namreč za to,
kakšen odnos ima diplomant ene ali druge šole do družbe. Običajno je tako, da
je diplomant izredne šole, kateremu plača šolnino največkrat delovna organizacija, s svojim odnosom, s svojim delom bolj vezan na to svojo delovno organizacijo. Na njo je vezan tudi s pogodbo. S pogodbo se zaveže, da bo v delovni
organizaciji delal določeno število let ali pa ji povrnil stroške za svoje šolanje.
Diplomant tiste šole, katera prejema sredstva iz družbenih prispevkov, pa
razen morebitne štipendije, ki pomeni le del sredstev za preživljanje, ne pa
dela stroškov šolanja, ni dolžan šolnine prav nikomur. Zato si po vsaki končani
šoli lahko mirno privošči zaradi boljšega zaslužka odhod na delo v tujino. To
sicer spada že v naslednjo točko dnevnega reda, vendar mislim, da ne gre
dosledno razmejevati razprave kakor tudi ne problemov, ki jih obravnavamo
v obeh točkah.
V informaciji sem nekajkrat zasledil, da so kot primeri slabe kadrovske
strukture omenjene majhne delovne organizacije. Mislim, da potrebuje taka
ocena vsaj dvojni komentar in sicer:
1. Ob prebiranju podatkov, ki se nanašajo na primerjave kadrovske strukture v gospodarstvu Jugoslavije in Slovenije, smo navsezadnje prepričani, da
navidezno slaba kadrovska sestava v gospodarstvu SR Slovenije prav nič ne
ogroža jugoslovanskega gospodarstva. Mnenja sem, da navidezno slaba kadrovska struktura v manjših delovnih organizacijah, v nobenem primeru ne
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more rešiti gigantov, ki v naših slovenskih primerih in razmerah marsikdaj
povzročajo izredno velike gospodarske težave.
2. Mnenja sem. da bi republiški sekretariat za delo moral ugotavljati, ali
so strokovni delavci pripravljeni sprejeti zaposlitev v manjših delovnih organizacijah, kakor tudi, ali je resnica, da manjše delovne organizacije težko dobe
celo štipendiste? Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo želi še sodelovati v razpravi?
Ugotavljam, da nihče več ne želi sodelovati v razpravi o tej točki dnevnega
reda. Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Gospodarski zbor sprejema stališča in ugotovitve, ki jih je v svojem
pismenem poročilu podal odbor za družbenoekonomske odnose.
2. Gospodarski zbor podpira teze za pripravo skupščinskega dokumenta o
kadrovski politiki, predlaga pa, da se na podlagi stališč in ugotovitev odbora
in zbora da v tezah večji poudarek in bolj ustrezno mesto dopolnilnemu izobraževanju na delovnih mestih v gospodarstvu, ustanovitvi strokovno-znanstvene institucije, ki bi se ukvarjale s problemi kadrovske politike, predvsem v
gospodarstvu, kakor tudi bolj konkretnim nalogam za izvršni svet in upravne
organe.
3. Vsa stališča zbora bodo posredovana komisiji za volitve in imenovanja
Skupščine SR Slovenije, kakor tudi enotnemu zboru delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije s predlogom, da se upoštevajo pri oblikovanju osnutka
resolucije o kadrovski politiki v Socialistični republiki Sloveniji.
Kdor je za takšen sklep zbora, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa in prehajamo na
4. točko dnevnega reda.
Obveščam zbor, da sva se s predsednikom republiškega zbora dogovorila,
da poslušamo skupno obrazložitev k tej točki dnevnega reda. Zato prekinjam
sejo in vas prosim, da poslušamo obrazložitev ob 10.30 v veliki dvorani. Takoj
po končani obrazložitvi nadaljujemo z razpravo o 4. točki dnevnega reda v tej
dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala ob 11.45.)
Predsednik Tone Bole: Predsednik komisije za družbeno nadzorstvo je
izrazil željo, da bi sodeloval v tej razpravi ter zaradi tega predlagam, da bi
odložili razpravo o 4. točki dnevnega reda. Ravno sedaj namreč to točko obravnavajo tudi na republiškem zboru. Zato sem njegov predlog odnosno željo
upošteval in predlagam, da obravnavamo 6. točko dnevnega reda. Ko bo obravnava 4. točke v republiškem zboru končana, se bomo vrnili na 4. točko kot bi
sicer morala teči razprava po dnevnem redu. Zato predlagam, da preidemo na
6. točko, ker bo tudi po 5. točki skupna uvodna obrazložitev.
Predlagam zboru, da preidemo torej na obravnavo 6. točke dnevnega
reda, to je na obravnavo osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča.
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Pred prehodom na razpravo vas obveščam, da je predstavnik izvršnega
sveta izrazil željo, da bi k 6., 7. in 8. točki podal kratko skupno uvodno obrazložitev. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da da kratko uvodno besedo k
6., 7. in 8. točki.
Boris Mikoš: Tovariši in tovarišice! Pripravljeni so štirje zakoni, s
katerimi se posega v okviru pooblastil, ki jih ima republika, na področju zemljiške politike in na področju prometa z nepremičninami. Trije od teh zakonov,
ki imajo v določenem smislu intervencijski pomen, so predmet razprave na
današnji seji zbora. Vsi trije zakoni so predloženi na zahtevo skupščine. Skupščina je lani v razpravi o komunalnem gospodarstvu in sklepih, ki jih je na
podlagi razprave sprejela, jasno opredelila svoja hotenja glede prispevka za
uporabo mestnega zemljišča, kakor tudi glede vprašanj urejanja in oddajanja
stavbnih zemljišč. Oba zakonska osnutka urejata ta vprašanja v okviru pooblastil, ki jih republika trenutno ima, seveda z jasno usmerjenostjo, da bo to
treba tudi kompleksno urediti, takoj ko bo mogoče. Osnutek zakona o prispevku
za uporabo mestnega zemljišča pooblašča občine, da same, s svojimi akti določijo, kako mora biti neko zemljišče opremljeno, da ga lahko obravnavajo kot
stavbno.
Osnutek tudi podrobneje določa, v katerih primerih lahko občinske skupščine dodelijo v uporabo mestno zemljišče tudi brez javnega natečaja, poleg
primerov, ki so s temeljnim zakonom že določeni. To določilo je vneseno v
osnutek zakona izrecno na zahtevo te skupščine. V teh vprašanjih smo izhajali
s stališča, da mora primere, v katerih občina oddaja stavbno zemljišče brez
natečaja, določati predvsem značaj oziroma raba zemljišča. S predloženim
zakonskim osnutkom urejamo tudi vprašanja, vezana na gradbeno zemljišče
izven gradbenega okoliša in sicer tako, da pooblaščamo občinske skupščine,
da svojim razmeram primerno za različne okoliše same določijo, kaj je to
komunalno opremljeno zemljišče izven gradbenega okoliša, da urejamo plačevanje prispevka na tako imenovanih rezervatih, da dodatno urejamo plačevanje
prispevka na zemljiščih, ki jih opremljamo za stanovanjsko graditev. S tem
osnutkom tudi opredelimo uporabno površino kot podlago za obračun prispevka,
pri čemer računamo, da bo to določilo sedaj vendarle zmanjšalo veliko število
tožb in sporov. Predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča je kot tretji zakon s
področja zemljiške politike prav tako že v razpravi v skupščinskih telesih.
Z zadnjim zakonskim osnutkom iz tega kompleksa, ki ga danes obravnava
gospodarski zbor, so urejena nekatera vprašanja prometa s stanovanjskimi
hišami in stanovanji, ki doslej niso bila zadovoljivo urejena. To je povzročalo
določeno družbeno škodo in tudi nerazpoloženje državljanov. Sedaj poteka promet po predpisih in po navodilih, ki so dejansko preživela. Z vedno večjo kupno
močjo prebivalstva in z visoko stopnjo inflacije raste interes prebivalstva za
nakup dolgoročnih dobrin, pri čemer je stanovanje med njimi vse bolj važno.
Nizke najemnine, sistem točkovnega določanja osnove za najemnino in manjšajoče se možnosti delovnih organizacij, da vlagajo dodatna sredstva v sklade
skupne porabe hkrati z izredno visoko zaščito stanovalcev vpliva na bistveno
zmanjšanje možnosti in interesa delovnih organizacij, da bi vlagale sredstva
za nakup novega najemnega stanovanjskega sklada in to kljub temu, da je v
delovnih organizacijah stanovanjsko vprašanje, kot bistveni sestavni del kadrovske politike, zelo zaostreno.
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To so predvsem glavni razlogi, zaradi katerih raste število delovnih organizacij, ki objektivno širijo odprodajo družbenega najemnega stanovanjskega
sklada. Kakor povsod drugod se je seveda tudi pri prodaji družbenih stanovanj
pokazalo, da so znotraj samoupravnih struktur tudi take formacije, ki ne ukrepajo in ki ne odločajo v interesu družbe, ampak v svojem ozkem lastnem
interesu.
Ko je 1965. leta zvezna skupščina sprejela resolucijo o nadaljnjem razvoju
stanovanjskega gospodarstva, je bila jasna opredelitev za uvajanje širših ekonomskih odnosov v stanovanjsko gospodarstvo. Predvideno je bilo stalno prilagajanje stanarin realnim osebnim dohodkom prebivalstva in uvedba diferencirane družbene pomoči. Tedaj so bila ustanovljena tudi stanovanjska podjetja
itd. Ta program smo doslej le deloma uresničili. Prav sedaj ponovno razpravljamo o tem, kako naj ga uresničimo.
Gospodarjenje s stanovanjskim družbenim skladom je v preteklih letih pokazalo, da potrebujemo več sredstev kot jih ima na razpolago družbeni stanovanjski sklad. Medtem so stanarine blokirane, paradi tega se položaj v
stanovanjskem gospodarstvu močno zaostruje in so v njem resne težave. Reprodukcijska moč družbenega najemnega sklada je močno padla in lahko
govorimo, da je v tem trenutku minimalna. Anuitete, ki jih za stanovanja
vračajo delovne organizacije, so za številne stanovanjske hiše bistveno večje od
dohodka, ki jih te organizacije dobivajo iz stanarin.
Delovne organizacije so tako prisiljene, da odprodajo tisti del stanovanjskega sklada, za katerega so vzdrževalni stroški nesorazmerno visoki, in da
odprodajo tudi del dobrega stanovanjskega sklada, da bi na ta način pridobile
vsaj nekaj novih sredstev za nakup stanovanj. Moramo računati s tem, da bodo
glede na dane pogoje, ki jih objektivno ne moremo naglo spremeniti, delovne
organizacije tudi v bodoče uveljavile svojo suvereno pravico, da enako kakor
druga družbena sredstva, prodajajo tudi svoja stanovanja. Zaradi tega je treba
z zakonom predpisati nekatere pogoje in nekatera merila, pod katerimi bo v
bodoče potekal promet s stanovanjskimi hišami in stanovanji. Ne gre torej za
prekinitev prometa, ampak za ureditev pogojev za tak promet.
Predloženi zakonski osnutek se odlikuje po štirih bistvenih prvinah, in
sicer:
— prodaja sme in mora biti samo javna;
— vrednost stanovanja se mora določiti po enotni predpisani in za vsakogar
obvezni metodi;
— osnove za izračun elementov cene v bodoče določa občinska skupščina;
— z zakonom se določijo enotni obvezni pogoji, pod katerimi je prodaja
stanovanjske hiše ali stanovanja sploh mogoča.
Ponovno uvajamo družbeno evidenco in nadzor nad celotnim prometom s
stanovanjskimi hišami in s stanovanji z obveznostjo prijave javnemu pravobranilstvu. Predpisujemo obveznost prijave vseh sklenjenih pogodb za nazaj
tako, da omogočimo javnemu pravobranilstvu intervencijo na podlagi sedaj
veljavnih zakonov, pri vseh primerih, ko je taka intervencija upravičena in
potrebna ter še ni bila izvršena. Osnovna vrednost predloženega zakona je
nedvomno v tem, da zavezuje, da je treba določiti prodajno vrednost stanovanja
ali hiše na dan prodaje. Hudo zaostritev prodajne cene pri tem pomeni tudi
zahteva, da se med elementi, na podlagi katerih se oblikuje izklicna cena,
upoštevajo prometna vrednost zemljišča in ne le odškodnina zanje. Tiste pro-
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daje, ki so doslej doživele največ upravičene javne kritike, so potekale v glavnem na podlagi cene, oblikovane z revalorizacijo vrednosti stanovanj leta 1964.
Zaradi nepravilnosti, ki so botrovale v prometu s stanovanji v zadnjem
času, se pojavljajo številne zahteve, ki so dejansko takega značaja, da bi njihovo uveljavljanje povsem zavrlo normalen promet s stanovanji oziroma hišami.
Takšne zahteve so po našem mnenju nerealne in so v nasprotju s pravicami,
ki jih imajo samoupravljalci. V prometu je treba onemogočiti nerealno ceno in
nerealne pogoje, ne pa sam promet. Da bi zavarovali čimbolj družbeni interes,
v tem zakonu ne dovoljujemo nobenih izjem. Obstaja ena sama izjema: višino
osebnega pologa, ki ga mora kupec plačati ob nakupu, lahko delovna organizacija ali družbeno-politična skupnost izjemno zniža, vendar samo iz razlogov
dobrega gospodarjenja in če je že to prej uredila s samoupravnim aktom. K temu
pa je treba dobiti soglasje občinske skupščine. V tem pogledu zahtevamo celo
več, kakor sicer zahtevamo za statute delovnih organizacij, h katerim daje
občinska skupščina svoja mnenja in pripombe.
To je v zakonu, ki ga predlagamo, tudi edina možnost, da lahko delovna
organizacija izrazi svoj gospodarski interes za prodajo. Vse ostalo ji predpisujemo in to trdo ter neizprosno. Pri prodaji vseh drugih osnovnih sredstev
delovne organizacije smo liberalnejši, in to ne glede na inflacijske vplive.
Takšna diskrecijska pravica občinske skupščine je sicer povsem v skladu z
bodočo funkcijo občinske skupščine na področju stanovanjskega gospodarstva
in je bila preteklo jesen potrjena v splošni javni razpravi.
Tovarišice in tovariši poslanci! Vsi trije zakoni predstavljajo v nekem smislu družbeno intervencijo in to za čas, ko na podlagi širših pooblastil odprta
vprašanja še ne moremo urejati bolj kompleksno. Ta zahteva je v dosedanjih
razpravah o vseh treh zakonih prišla do izraza, vendar jo ni bilo mogoče uveljaviti v sedanjih pogojih. Prosim, da predložene zakone oziroma zakonske
osnutke sprejmete. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Slišali ste obrazložitev k trem točkam današnjega dnevnega reda zbora, in sicer k 6., 7. in 8. točki.
Predlagam, da gremo sedaj naprej po točkah dnevnega reda, in sicer
najprej na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet, ki ga je izdelal v skladu s sklepi
in priporočili o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v Socialistični republiki Sloveniji, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije.
K osnutku zakona ste prejeli tudi pismeni poročili odbora za finance in
zakonodajno-pravne komisije.
O osnutku zakona so razpravljali tudi delegati občin na 12. zasedanju
ter predložili pismena mnenja, stališča in predloge. Imeli so pripombe k 2. in
k 3. členu osnutka zakona.
Ali želita poročevalca odbora za finance in zakonodajno-pravne komisije
dopolniti poročilo odbora, oziroma komisije? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo k 6. točki dnevnega reda, to je k osnutku zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Besedo ima poslanec Jože Knez.
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Jože Knez (iz klopi): V obrazložitvi predstavnika izvršnega sveta smo
slišali, da je omenil tudi predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za
določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča. Na ta zakon
imam amandma. Ali je na dnevnem redu ali ne? Prosim, da to vprašanje razčistimo.
Predsednik Tone Bole: Strinjam se, da to zadevo razčistimo. Predstavnik izvršnega sveta je dal obrazložitev k 6. točki dnevnega reda, to je
k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo
mestnega zemljišča, nadalje k 7. točki današnjega dnevnega reda, to je k
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju
stavbnega zemljišča in k 8. točki dnevnega reda, to je k osnutku zakona o
pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Besedo
ima tovariš Boris Mikoš.
Boris Mikoš (iz klopi): Govoril sem o tem, da smo pripravili štiri
zakone. Trije so predmet razprave na današnji seji gospodarskega zbora, eden
pa še ni bil predložen v obravnavo skupščinskim odborom.
Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo o 6. točki dnevnega reda,
to je o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za
uporabo mestnega zemljišča. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče sodelovati v
razpravi, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona se sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet s tem, da se pri pripravi
besedila predloga zakona upoštev.a mnenja, stališča in predloge delegatov občin.
Kdor je za tako oblikovan sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep in prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepov in priporočil
Skupščine SR Slovenije o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega
gospodarstva v Socialistični republiki Sloveniji. K osnutku ste prejeli še pismeni
poročili odbora za družbenoekonomske odnose in zakonodajno-pravne komisije.
Odbor za družbenoekonomske odnose ima pripombe k 2. in 3. členu omenjenega
osnutka, zakonodajno-pravna komisija pa k 1. in 2. členu osnutka zakona. Ali
želita poročevalca odbora za družbenoekonomske odnose in zakonodajno-pravne
komisije še dopolniti svoje poročilo? (Ne.)
Prejeli ste tudi mnenja, stališča in predloge delegatov občin k osnutku
zakona. Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.)
Ker nihče ne želi sodelovati v razpravi, zaključujem razpravo in predlagam,
da zbor sprejme naslednji sklep.
1. Osnutek zakona se sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet s tem, da pri pripravi besedila
predloga zakona upošteva pripombe in predloge odbora za družbenoekonomske
odnose, zakonodajno-pravne komisije in mnenja, stališča in predloge delegatov
občin.
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Prosim, kdor je za tako oblikovan sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda. Prosim zbor za mnenje
glede nadaljnjega dela pri tej točki dnevnega reda, odbor za družbenoekonomske odnose še ni obravnaval danes predloženih amandmajev. Zaradi tega
bi moral odbor do njih zavzeti stališče. Lahko bi opoldanski odmor izrabili
za to, da prekinemo sejo in da med tem časom odbor dela. Po opoldanskem
odmoru bi normalno nadaljevali sejo. Se zbor strinja s takim programom dela
zbora? (Zbor se strinja.)
Janez Ster (iz klopi): Želel bi, da bi tisto zadevo, ki sem jo predložil
pri poslanskih vprašanjih obravnavali že sedaj.
Predsednik Tone Bole: Tisto zadevo bomo dali na dnevni red kasneje.
Želel bi namreč, da izčrpamo dnevni red in da potem damo to vprašanje k
dnevnemu redu.
Janez Ster: Tovariš predsednik, kolikor bi naredili tako kot vi
predlagate, potem bi onemogočili, da komisija danes prične z delom. Predlagam,
da to vprašanje sedaj obravnavamo pred opoldanskim odmorom. Ce bi dal to
vprašanje na dnevni red sedaj, bi med opoldanskim odmorom komisija lahko že
začela z delom.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Janez Šter mi je namreč predložil
v zvezi s svojim poslanskim vprašanjem, ki ga' je postavil v dnevnem redu med
poslanskimi vprašanji, pismeni predlog, da naj se na današnji seji imenuje
poslanska komisija, ki bi takoj pripravila vprašalnik in izvedla anketo, s katero
bi ugotovili mnenje poslancev o-tem, koliko še verujejo v sprejeti stabilizacijski
program. Zato v imenu v pismu podpisanih poslancev in v svojem imenu
predlaga, da gospodarski zbor takoj na današnji seji imenuje komisijo. V
komisijo predlaga naslednje poslance: Jožeta Kneza, kot predsednika, Ivana
Atelška kot člana in Janeza Beravsa kot člana. Predlagana komisija naj
sestavi vprašalnik in med poslanci izvede anketiranje. Rezultati ankete naj se
objavijo poslancem in posredujejo predsedstvu skupščine. Poslanec Janez Šter
je za ta predlog zbral 42 podpisov poslancev gospodarskega zbora. Prosim, če
bi poslanec Ster predlagal nadaljnji postopek.
Janez Ster: Osebno ne bi predlagal nič drugega kot to, da zbor moj
predlog postavi sedaj na dnevni red, da se imenuje komisija, ki naj se potem
sestane za čas dopoldanskega odmora in pripravi program, da bo potem lahko
po lastni presoji začela z delom.
Predsednik Tone Bole: Predlagate, da bi se komisija sedaj sestala in
pripravila vprašalnik za anketo.
Tovariš Ster, ah menite, da bi mogoče lahko razpravljali tudi o predlogu,
da ta komisija, kot je tu predložena, pripravi vprašalno polo z veliko odgovornostjo? Dvomim, namreč, da se lahko na hitro pripravi tako pomembna
vprašalna pola. Nimam nič proti samemu predlogu, opozarjam samo, da ne bi
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bili izpostavljeni nevarnosti improvizacij, kolikor bi se takšna vprašalna pola
sedaj pripravila na hitro. Dajem predlog v razpravo, s pripombo, da je ta
naloga, ki se postavlja komisiji, zelo odgovorna. Ne polemiziram s predlogom
ali z njegovo vsebino, ampak dajem v razpravo predloženi postopek. Moram
pa predlagatelja opozoriti, da se v takšni naglici ne bi smela izvesti anketa,
ki bo, ko bo obdelana in sprejeta, prav gotovo zelo pomembna. Prosim predlagatelja poslanca Janeza Stera, če moj predlog sprejme.
Dajem v razpravo sam postopek, to je predlog, ki ga je dal poslanec Ster,
da se takoj sedaj sestavi vprašalna pola, da se takoj izvede anketa in da se
takoj sedaj objavijo rezultati ankete poslancem in posredujejo tudi predsedstvu skupščine. K temu dodajam svoje mnenje, da je sestavljanje vprašalne
pole delikatna in zelo odgovorna naloga. Zaradi tega predlagam, da se vprašalna
pola ne sestavlja s tako naglico, ampak da predložena komisija svoje delo
opravi v miru in se celotna procedura ne opravi z naglico in tudi ne na
današnji seji.
Ne vem, ali se to lahko šteje za dva predloga? Ali se tovariš Ster strinja
s tem mojim predlogom? Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec
Janez Vidmar.
Janez Vidmar (iz klopi): Mislim, da je stvar komisije, kdaj bo
izdelala vprašalnik. Naša stvar je, če se strinjamo s to komisijo.
Predsednik Tone Bole: Slišali ste predlog poslanca Janeza Vidmarja.
Ne vem, zakaj bi morali glasovati? Ne bi želel, da bi dobili vtis, da sem skušal
vplivati na to, ali so predloženi člani komisije odgovorni ali ne. Dejal sem
le, da je sestavljanje vprašalnika zelo odgovorna zadeva. Moje mišljenje je bilo
dano samo glede sestavljanja vprašalnika, ne pa glede članov predlagane
komisije. To pomeni, da bi komisija v sestavi Jože Knez, predsednik, tovariš
Ivan Atelšek, član in Janez Beravs član, ki jih predlaga 42 poslancev, lahko
pričeli z delom.
Ivan Atelšek: Imam samo eno prošnjo. Koliko bo morala komisija
danes pričeti z delom, se moram že vnaprej opravičiti, ker danes ne bom
mogel sodelovati. Predlagam namesto sebe nekoga drugega.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Atelšek, ne morem se v to spuščati.
Prosil bi, da bi ves postopek izvedel sam predlagatelj. To sem dal na dnevni
red, ker je pri tem vztrajal. Tu imam podpise za predlog komisije. Vendar
prosim, da se me izključi iz tega, ker samo čakam na predlog za nadaljnji
postopek glede predložene zadeve.
Janez Ster: Mislim, da je predlog za komisijo v redu. Zdaj imenujemo
komisijo, ki se bo sestala in sama trezno presodila, kako naj bi potekalo
nadaljnje delo. Res ne gori voda in ni nujno, da bi komisija kar sedaj morala
začeti z delom.
Predsednik Tone Bole: Prosim, potem je sprejeto in je ta točka
dnevnega reda rešena. Razumel sem, da je to že sprejeto. Ne vem namreč, kako
bi bilo v skladu s poslovnikom, da dam ta predlog za imenovanje komisije na
glasovanje, če je večina poslancev že podpisana pod predlogom.

332

Gospodarski zbor

Kljub temu, da je pod predlogom podpisana večina poslancev, me je
sekretar opozoril, da se o predlogu mora glasovati. Dajem na glasovanje predlog
skupine poslancev, da se imenuje komisija v sestavi Jože Knez, kot predsednik,
Ivan Atelšek in Janez Beravs kot člana. Naloga komisije je, da pripravi vprašalnik, izvede anketiranje, da rezultate ankete objavi poslancem in jih posreduje
predsedstvu skupščine. Kakšen delovni postopek bo uporabljala in v kakšnem
času bo končala z delom, je le zadeva komisije. Dajem na glasovanje omenjeni
predlog za poslansko komisijo. Kdo je za predlog, naj prosim dvigne roko.
Ivan Gole (izklopi): Ali je anketa anonimna?
Predsednik Tone Bole: To je stvar komisije.
Ivan Gole (iz klopi): To je bistveno vprašanje ali je anketa anonimna
ali ne!
Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Janez Ster, kot predlagatelj. Se poprej pa predlagam, da gremo korak naprej. Predlagam, da
sprejmemo predlog poslanca Janeza Stera pozneje, ko bo anketa dala svoje
rezultate, bomo ponovno vključili v dnevni red vprašanje, ki je bilo postavljeno,
ali naj bo anketa anonimna, ali pa naj bo javna.
Predlagam, da nekoliko odstopimo od dnevnega reda, ker bi normalno to
vprašanje morali vključiti v dnevni red pri zadnji točki.
Predlagam, da se vrnemo sedaj nazaj na 8. točko dnevnega reda. Odbor za
družbenoekonomske odnose bi moral zavzeti stališča do amandmajev, ki jih
je na predlog zakona dal izvršni svet. Predlagam, da se odbor za družbenoekonomske odnose sestane takoj v sobi 84, in prične z delom ter da mi ta čas
dela odbora izkoristimo za večji dopoldanski odmor. Ali se zbor strinja s
takšnim odmorom? (Da.)
Odrejam odmor do 13. ure, ker je ob 13. uri skupna seja v veliki dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 12.20 in se je nadaljevala ob 14.50.)
Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam,
da nadaljujemo z delom. Izpustili smo razpravo o 4. in 5. točki dnevnega
reda in sicer o 4. zaradi tega, ker je predsednik komisije za družbeno nadzorstvo želel sodelovati tudi v razpravi na našem zboru, in 5. točko, za katero
smo sedaj poslušali uvodno obrazložitev na skupni seji republiškega in našega
zbora. Razprava o zaposlovanju v republiškem zboru še teče. Zaradi tega
predlagam, da sedaj preidemo na 5. točko dnevnega reda. K tej točki smo sedaj
poslušali obrazložitev, kolikor se zbor s tem strinja. Obenem bi se opravičil, da
smo morali malo zamenjati dnevni red. Drugače nismo mogli delati na seji tako,
da bi lahko predvideni predstavnik izvršnega sveta prisostoval pri vseh
točkah na sejah obeh zborov.
Predlagam, da sedaj preidemo na 5. točko dnevnega reda, to je
na obravnavo gradiva »Aktualna problematika izvajanja davčne politike«.
Osnovno gradivo k tej točki dnevnega reda sta predložila republiški
sekretariat za finance in javno tožilstvo SR Slovenije. Kot dodatno gradivo

22. seja

333

k tej točki dnevnega reda ste prejeli še informacijo o organizacijskih, kadrovskih
in materialnih problemih davčne službe v Socialistični republiki Sloveniji.
Gradivo »Aktualna problematika izvajanja davčne politike« je obravnaval
odbor za finance našega zbora in predložil pismeno poročilo. Ali poročevalec
odbora poslanec Albin Kuret želi še ustno dopolniti stališča odbora podana
v predloženem poročilu?
Stane Simšič: Poročevalec me je prosil, ker je moral zapustiti
sejo zbora, da naj sporočim zboru, da nima pripomb.
Predsednik Tone Bole: O nekaterih družbeno negativnih pojavih in
aktualni problematiki izvajanja davčne politike je na podlagi omenjenega
gradiva republiškega sekretariata za finance in poročila javnega tožilstva SR
Slovenije razpravljal izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ali kljub že podani
obrazložitvi že 1 i predstavnik izvršnega sveta še dodatno obrazložiti stališča
izvršnega sveta? (Ne želi.) Hvala.
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec
Janez Ster.
Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Čisto
na kratko bi se rad dotaknil dveh problemov v zvezi z davčno upravo. Predvsem
podpiram tiste dele izvajanja tovariša Štruklja, ki se nanašajo na stališča
izvršnega sveta o tem, da je potrebno zagotoviti davčni službi čim večjo
samostojnost. Res je, da smo z zakonom določili in da se je tudi v večini
občinskih skupščin organizirala davčna služba kot samostojen občinski upravni
organ, vendar je ta samostojnost še zmeraj precej deklarativna. Prepričan sem,
da bo korist davčni službi, če se ta samostojnost v bodoče poveča. Sicer nimam
konkretnih predlogov, kako naj se to stori, vendar hočem poudariti, da bi bilo
potrebno, da se še nadaljujejo napori v smeri izboljšanja organizacije davčne
službe.
Moja druga pripomba se nanaša na nagrajevanje davčnih uslužbencev,
kar je že omenil tovariš Štrukelj v svojem referatu. Sem tudi predsednik sveta
za finance občinske skupščine. Neštetokrat smo na seji sveta ugotovili, da bi bilo
potrebno za to službo dobiti kadre, ki bi bili sposobni in ki bi tudi znali
avtoritativno nastopati. Jasno nam je, da bi jih potem morali tudi primerno
plačati. Vsi vemo, da je ta služba dejansko težka. V njej prihaja vsak dan do
kočljivih in spornih situacij. Razumljivo je, da gre ne glede na zakonite
obveznosti občanom denar le nerad iz žepa. Zaradi tega zahteva ta služba
doslednost in natančnost in poznavanje določenih delovnih metod. Predvsem
se zahteva sposobnost, da se uslužbenci davčne službe lahko uprejo raznim
lokalnim vplivom. Prišli smo do tega, da je problem ustreznega nagrajevanja
uslužbencev davčne uprave zelo težaven, predvsem zaradi organiziranja samouprave v organih občinskih skupščin. Ti organi imajo enoten način delitve
osebnega dohodka. Tako se zgodi, da se pretežni del višine osebnega dohodka
določi na podlagi izobrazbe. To pomeni, če ima nekdo ustrezno izobrazbo, ki
je predvidena po sistemizaciji za njegovo delovno mesto, je s tem določeno že
skoraj 80% plače. Vsi ostali kriteriji vplivajo potem le še na manjši del
osebnega dohodka. Tako pridemo včasih do komične situacije, recimo referent
v davčni upravi nima bistveno večje plače od administratorke, ki je daleč
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od operativnih in tako kočljivih poslov davčne uprave. Zato predlagam, da se
razmišlja pri nadaljnji osamosvojitvi davčne uprave tudi v tej smeri, da bi
tudi s stimulativnejšim nagrajevanjem povečali njeno samostojnost in izboljšali njeno strukturo ter pripravljenost za opravljanje težkega dela. Hvala
lepa!
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo ima
poslanec Jože Kinez.
Jože Knez: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V referatu člana
izvršnega sveta Jožka Štruklja sem zasledil pri poslušanju tudi odstavek, ki bi
se glasil približno takole: Ker se je država odmaknila od dogajanja, se morajo
v izvajanje davčne politike vključiti tudi družbeno-politične organizacije, ker
se je na določenem širšem področju pojavilo precejšnje število primerov gospodarskega in drugega kriminila.
Ne vem, kako si tovariš Štrukelj to predstavlja. Mislim, da se moramo
o tem bolj konkretno dogovoriti. Mi namreč državo že 20 let preganjamo in ob
njeni smrtni postelji čakamo, kdaj bo umrla.
To je osrednje vprašanje, iz katerega izvira pravna in ostala nestabilnost,
o kateri je Štrukelj obširno govoril. Menim, da je treba tudi teoretikom tega
»odmiranja države« reči, da bi morala biti družba na sedanji stopnji razvoja
organizirana, pa naj se to imenuje država ali pa nekaj drugega. Vendar , pa
mora ta organizirana družba tudi delati organizirano. Tržno gospodarstvo ne
moremo izvajati s sklicevanjem na neko zavest in na prepričanja itd. To bi bilo.
zelo problematično in vprašljivo. O tem sem enkrat na 'tem mestu že govoril.
Izgradnja naše družbe mora biti logična in racionalna. V njej mora biti
vključeno tudi vse ostalo, kot na primer inšpekcije itd. Ker pa smo drugače
delali in mislili, smo z vso našo borbo proti »etatizmu« izgubili tudi kader,
ki je bil sposoben delati na davčnem področju. Zaposlen sem v gospodarstvu.
Ce bi bil zaposlen na občini, bi vedno poslušal, da sem birokrat in etatist in bi
mi najbrž tudi bilo dovolj. Skratka, v referatu tovariša Štruklja manjkajo te
ocene. Ne razumem tudi, kako naj pri nas družbeno-politične organizacije
zamenjajo jasne funkcije organizirane družbe. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi k tej točki
dnevnega reda? Besedo ima poslanec Stojan Makovec.
Stojan Makovec: Poudariti hočem samo eno misel. Strinjam se
z izvajanjem tovariša Štruklja. Po drugi strani bi vas opozoril na delo organov
davčne uprave in še posebej na delo inšpektorjev. Menim, da bi se ti organi
morah poglobiti v svoje delo tam, kjer je res potrebno. Opaža se včasih, da
davčne uprave iščejo komarje in da pri tem bežijo konji. S tem mislim, da
se včasih preganja tiste ljudi, ki utajijo dinar, pustimo tiste, ki utajijo milijone.
Mišljenja sem, da naj bi se davčni inšpektorji poglobili na ugotavljanje
dohodka tistih ljudi, ki bi jih res morali preganjati, manj pa naj bi preganjali
tako imenovane »male ribe«. Hvala.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo ima
poslanec Franc Korelc.
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Franc Ko rele: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Mislim, da je to
vprašanje take narave, da se mu splača posvetiti nekoliko več pozornosti.
Vzrok so prometne nesreče, so slabe ceste. Kakršne pogoje imaš, tako lahko
varno voziš po cesti. Imamo gospodarskih in ne vem kakšnih prekrškov še,
ker marsikaj ni v redu. Dvomim, če bo kakšen kodeks rešil vsa ta vprašanja.
Ne moremo v našem sistemu vse graditi na zavesti in na spoštovanju. Kaj je
pravzaprav ustava, kaj so zakoni? Ali ni družba z zakoni in z ustavo določila
neko smer razvoja in s tem tudi naše obnašanje? Na podlagi tega je tudi jasen
položaj slehernega, ki je vključen v ta naš sistem ne glede ali je zaposlen v
gospodarstvu ah izven gospodarstva. Obnašati se mora pač tako, kot je že
določena družbena norma. Ne verjamem, da bo kodeks rešil pomembno vprašanje davčne morale. Vidimo, da doslej temu ni bilo tako, čeprav smo imeli,
kot je že prej tovariš Knez govoril, močnejšo državo. Mislim, da bi pri
reševanju tega problema morali upoštevati že znane izsledke v svetu o tem,
kako se principialno postavi osnova davčne politike. Nerazumljivo je, da na
primer pri nas ne poznamo nekaterih pametnih ekonomskih kriterijev, ki so
osnova za določitev posameznih davkov ali prispevkov. Mislim, da tekmovanje
med posameznimi obrtniki in tistimi, ki s svojimi delovnimi sredstvi ustvarijo
dohodek, ni normalno, ker ni izražen na takih osnovnih elementih, ki bi
temeljili na dobro proučeni davčni politiki, ki bi nekoga, ki je prizadeven in
ki progresivno napreduje, stimulirala, Tisti, ki ni tak, pa bi moral normalno
propasti na tržišču. Zanima me pri tem vprašanje, koliko je vgrajenih v
sedanjem sistemu znanih izsledkov, ki se jih poslužujejo zahodni ali vzhodni
davčni sistemi. Poznam nekatere stvari, ki so tam zelo dobro rešene.
Mislim tudi, da je ta odnos v naši strukturi včasih nemogoč. Namreč mi se
zelo radi opredeljujemo za republiko, za občino in včasih, toda težko za
federacijo. To velja zlasti za tiste, ki živimo na meji s sosednjo republiko.
Cestokrat ugotovimo, da so razne davčne dajatve pri sosedih ugodnejše za
davčne zavezance. Zaradi tega imamo niz primerov, da se mnogi obrtniki
registrirajo v drugih občinah in v drugih republikah, celo v Makedoniji itd.,
kjer so dani nekateri drugačni, boljši pogoji za ustvarjanje dohodka in seveda
s tem tudi pogoji za neupravičeno bogatenje. Mislim, da bi tukaj morali
uskladiti kriterije. Vsak naj bi sicer lahko dobil dovoljenje za obrt, izdala pa
naj bi jo tista občina, v kateri je stalno naseljen oziroma kjer z družino
stanuje.
Včasih se zgodi, da nekdo, ki je zaposlen recimo v gospodarstvu ali v neki
družbeni službi, zasluži 5 ali 6 milijonov S din na leto. Zelo radi ga predstavimo
javnosti tako, da mu prilepimo neko etiketo. Na drugi strani pa mnogi tisti,
ki so se znašli, kot so na primer privatni obrtniki, ki so si ustvarili velik
kapital, sploh niso družbeno interesantni in se o njih sploh ne menimo. Mislim,
da bi morali take primere vendarle drugače obravnavati. Menim, da ni
družbeno nevaren tisti, ki je zaslužil 5, 6 ali 7 milijonov S din, ampak je
nevaren tisti, ko je zaslužil povsem neupravičeno visoke zneske, in to na razne
načine. Prisostvoval sem tudi na našem področju na neki razpravi. Ko sem hotel
nekatere stvari razčistiti, sem videl, da tudi sama davčna služba nima jasnih
kriterijev in da ni opredeljena. Ta služba rada govori o podatkih iz tiste
skupine, o kateri je bil tudi uvodni referat, to je, koliko je tistih, ki svojo
davčno obveznost niso poravnali. To so običajno obrtniki, ki se ukvarjajo z
majhnimi storitvami, ne pa tisti, ki so resnično zaradi naše slabe kontrole
in zaradi slabe organizacije davčne službe prišli do pomembnejših sredstev in

336

Gospodarski zbor

ki bogatijo. Zato mislim, da rešitev, ki jo nakazujemo skozi referat, ne bo tista,
ki bi dala zaželen efekt. Kolikor bo država nastopila le s prisilo zoper te pojave,
bi pomenilo, da mi vendarle nastopamo šele po storjenih prekrških. Mislim, da
je važno, da pripravimo tako organizacijo davčne službe in tak sistem ekonomskih ukrepov, da bo tako početje že vnaprej onemogočeno.
Seveda je vprašanje koordinacije med republikami eno izmed temeljnih
vprašanj, če nočemo, da bodo skozi zaostrovanje v Sloveniji odhajali novi
obrtniki v druge republike in tam prijavljali obrti ter se tako izmikali naši
slovenski ostrini. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Prosim, želi še kdo sodelovati v razpravi? (Ne
javi se nihče.) Ce ne, dajem besedo tovarišu Štruklju.
Jožko Štrukelj : Tovariš predsednik, nimam namena, da bi zaključil
razpravo po teh vprašanjih, saj bo verjetno sklenjeno, da bomo o tem vprašanju
razpravljali še enkrat, ko bo izvršni svet skupaj s pristojnim skupščinskim
odborom pripravil ustrezna gradiva, ki bi omogočila podrobno razpravo o nepravilnostih te službe. V glavnem lahko rečem, da se s tovariši razpravljalci
strinjam in da je prav, da nas podpirajo v prizadevanjih na tem področju dela.
Nedvomno, da so nastale velike nepravilnosti, kot sem omenil že v referatu
ter da so dobile tudi določene politične razsežnosti.
Ob tem se seveda nismo zadrževali na tem, iz kakšnih razmer smo razvijali to službo, ki smo jo dejansko leta 1965 ukinili. Takrat namreč inšpektorjev
sploh nismo imeli.
Ko smo si prizadevali, da bi zmanjšali število uslužbencev zaradi gospodarske reforme in nekaterih pogledov, ki so v tistem času prevladali, smo
sklenili, da bomo to službo počasi organizirah. Spominjam se, da sem ob
sprejemu zakona v svoji zaključni besedi poudaril, da bomo lahko zadovoljni,
če bomo tako službo organizirali v petih letih. Omenjena služba rabi strokovne
ljudi z visoko in višjo šolo, ki naj bi se v tej smeri tudi izpopolnjevali.
Glede tega mi je žal, da me tovariš Knez v ekspozeju ni razumel, ko pravi,
da sem se preveč naslonil na družbeno-politične organizacije. Na sedmi strani
je le en stavek, ki med drugim omenja tudi družbeno-politične organizacije, ki
naj bi se organizirale in zavzemale predvsem na tistem področju družbene
morale, ki ni sankcionirana. To pozna ves svet tako, da imamo tudi mi, kot
samoupravna ali nesamoupravna družba določene odnose, ki veljajo že tisočletja in iz katerih so pozneje nastale pismene norme. Zato menim, da je prav,
da se tudi družbeno-politične organizacije organizirajo tako, predvsem na
moralnih in etičnih vprašanjih, da bi tudi one prispevale svoj delež k temu,
da se odpravljajo nekateri odnosi, ki niso dobri za katerokoli družbo, najmanj
pa za socialistično. Ljudje, ki se s temi vprašanji ukvarjajo, mi bodo pritrdili,
da se po svetu mnoge organizacije ukvarjajo z moralno etičnimi normami.
To so organizacije Rdečega križa, to so verske organizacije, pustimo ob strani
njihovo idejno politično smer, to so različne zbornice in ne nazadnje vprašanje
kodeksa. Gre za vprašanje modernega urejanja stvari v svetu sploh in pri nas
posebej. Zato menim, da je potrebno, da v ukrepanju teh zadev, razen predpisov
in države, ki jo ne zanikam, morajo sodelovati tudi družbeno-politične organizacije.
Menim, da sem glede tega dovolj jasen, saj želim le poudariti, da naj
družbeno-politične organizacije razmišljajo o teh vprašanjih. Znano je, da smo

22. seja

337

imeli opraviti z nekaterimi kaznivimi dejanji, ki so jih storili člani Zveze
komunistov pa teh nismo izključevali, kot tudi nismo razmišljali o tem, da
njihovo mesto ni več v vrstah Zveze komunistov. Pri tem ne aludiran nobenega, temveč le poudarjam, da imamo podatke o tem in da vemo, kaj se
dogaja.
Iz teh razlogov menimo, da je bilo pravilno, da vsaj z enim stavkom na to
■opozorimo, zavedamo pa se, da država mora urejati nekatera vprašanja, med
drugim tudi zato, da se zavaruje zoper posameznike' in zoper posamezne
skupine, ki nedvomno delujejo v nasprotju z vsemi moralnimi in etičnimi
normami in tudi zoper predpise. Glede tega menim, da ne gre za bistven
nesporazum, izvršni svet pa vam tovariš Knez zagotavlja, da bo tam, kjer ima
pravico, po zakonu, te zadeve odločno- urejal tako, kot se danes dogovarjamo,
in v smislu zaključkov, ki jih bomo sprejeli.
Moram poudariti, da gre za zaščito 100 000 ljudi, ki so pošteni in ki nimajo
možnosti drugače ravnati, gre' za ljudi, ki imajo nizke osebne dohodke, kakor
tudi za mnoge obrtnike, ki so po svoji strokovnosti in predanosti dobri in ki
nasproti družbi izvršujejo vse svoje obveznosti. Prav zaradi tega je treba ostro
preganjati vse tiste, ki svojih dolžnosti ne izpolnjujejo.
Navsezadnje je za takšno družbo, kakršna je naša, dokaj primerno, da
grozimo s kaznimi in sodišči, kar le potrjuje, da smo glede tega premalo storili
v preventivnem pogledu. Ob tem se je bati, da hkrati ne prizadenemo obrti,
kateri v zadnjem času dajemo močan poudarek, saj jo želimo še bolj razvijati.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi se
nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep.
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, odbor republiškega zbora za finance
In proračun in odbor republiškega zbora za družbeno-politični sistem in notranjo
politiko naj na podlagi predloženega gradiva, poročila odbora za finance
gospodarskega zbora in današnje razprave pripravijo predlog sklepov in priporočil v zvezi s pojavi neupravičenega prilaščanja družbenega premoženja in
izvajanja davčne politike.
2. Predlog sklepov in priporočil naj izvršni svet in odbora republiškega
zbora pripravijo do konca maja 1971.
Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi izhodišč za resolucijo
o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji, ki jih je
sprejel gospodarski zbor na svoji 14. seji.
Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli mnenja, stališča in
predloge delegatov občin, ki imajo pripombe k nekaterim členom osnutka
zakona.
K osnutku zakona je predložil poročilo odbor za družbenoekonomske
odnose, ki ima predloge za spremembo in dopolnitev k 3. in 6. členu omenjenega
zakona. Odbor je predložil tudi dodatno poročilo, v katerem je sprejel dopol22
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niLni predlog k 6. členu osnutka zakona. Med sejo zbora ste prejeli novododatno poročilo odbora za družbenoekonomske odnose.
K osnutku zakotna je predložil pismeno mnenje tudi odbor za finance
gospodarskega zbora.
K osnutku zakona je predložila pismeno poročilo tudi zakonodajno-pravna
komisija, ki ima pripombe k 2., 3. in 5. členu osnutka zakona. Med sejo zbora
ste prejeli tudi dodatno poročilo omenjene komisije.
O osnutku zakona je razpravljala tudi komisija za družbeno nadzorstvo
Skupščine SR Slovenije in predložila pismeno poročilo.
Danes ste prejeli na klop tudi pismo izvršnega sveta, v katerem sporoča,
da se strinja s predlogom odbora za družbeno-politični sistem in notranjo
politiko republiškega zbora k drugemu odstavku 2. člena in s predlogom odbora
za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora
k drugemu in tretjemu odstavku 3. člena osnutka zakona. Razen tega je izvršni
svet danes dostavil tudi predlog sprememb in dopolnitev k 2., 3., 4., 5. in 6.
členu ter besedilo novega 3. a člena.
Kot dodatno gradivo ste prejeli informacijo službe družbenega knjigovodstva, centrale za SR Slovenijo, o izstopih vlagateljev iz stanovanjskih
podjetij v zvezi s prodajo stanovanj in pojasnilo poslovnega združenja stanovanjskih podjetij Slovenije o dosedanji prodaji stanovanj po območjih posameznih stanovanjskih podjetij. Odbor za družbenoekonomske odnose je predložil zboru, da obravnava osnutek zakona, zaradi narave obravnavanega
vprašanja, po skrajšanem postopku, kot zakonski predlog.
Pred prehodom na razpravo vprašam zbor, ali se strinja s predlogom
odbora, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije? Kdor je za predlog odbora, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odbora za družbenoekonomske odnose, da se
osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku, sprejet.
Pripombe, ki jih je imela zakonodajno-pravna komisija, je odbor za družbenoekonomske odnose v celoti sprejel. Razen navedenega je odbor imel še dve
dopolnitvi k 3. členu. V dodatnem poročilu je odbor predložil novo besedilo
6. člena. Glede na to, da je izvršni svet z današnjim pismom sporočil, da se
strinja s predlogom sprememb k 2. oziroma k 3. členu osnutka zakona, ki sta
jih dala odbora republiškega zbora, o katerih pa odbor za družbenoekonomske
odnose našega zbora še ni zavzel stališča, kakor tudi ne o predlogu sprememb
in dopolnitev, ki jih je sprejel izvršni svet k 2., 3., 4., 5. in 6. členu ter besedilu
3. a člena, prosim poročevalca odbora tovariša Janeza Vidmarja, da obrazloži
stališča odbora do navedenih predlogov.
Janez Vidmar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Med današnjim
zasedanjem zbora se je sestal odbor za družbenoekonomske odnose, ki je
obravnavi vse spreminjevalne predloge, ki so bili dosedaj dani k zakonskemu
osnutku. Menim da je prav, da dodatno poročilo odbora za družbenoekonomske
odnose v celoti prečitam. Cital bom nekoliko počasneje, da bi lahko spremljali
besedilo zakona hkrati s stališči odbora za družbenoekonomske odnose.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Vidmar, ali so v dodatnem poročilu
odbora zajete vse pripombe, ki so bile doslej dane k temu zakonu?
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Janez Vidmar: Zajete so pripombe vseh odborov, ki so bile dane
danes do devete ure.
Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je obravnaval
osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet na naslednjih
sejah: 17. marca 1971, 30. marca 1971, in danes. Upoštevajoč navedene seje
odbora, mnenje odbora za finance gospodarskega zbora, poročili zakonodajnopravne komisije z dne 19. 3. 1971 in 7. 4. 1971, poročilo komisije za družbeno
nadzorstvo, predlog sprememb in dopolnitev, ki jih je predložil predlagatelj
pred sejo zbora dne 6. 4. 1971 ter poročilo odbora za urbanizem ter stanovanjsko
in komunalno gospodarstvo republiškega zbora dne 6. 4. 1971, predlaga odboru
za družbenoekonomske odnose gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije,
da sprejme k posameznim členom zakonskega osnutka naslednje spreminjevalne
in dopolnilne predloge:
K 2. členu:
— v drugem in tretjem odstavku se besedi »Revalorizirana« in »revalorizirane« nadomestita z »Valorizirana« in »valorizirane«;
— v tretji vrsti drugega odstavka se besedilo »odškodnina za zemljišče«
nadomesti z besedilom »prometna vrednost zemljišča«;
— v četrti vrsti tretjega odstavka se beseda »izdela« nadomesti z besedo
»predpiše«;
— v zadnji vrsti tretjega odstavka se namesto pike postavi vejica, stavek
pa nadaljuje z besedilom »v 30 dneh po uveljavitvi zakona«.
K 3. členu:
— v prvi alinei drugega odstavka se pred »5 %•« vstavi beseda »najmanj«;
— v tretji alinei drugega odstavka se »30 let« nadomesti s »25 let«;
— tretji odstavek tega člena se spremeni in dopolni tako, da se v prečiščenem besedilu glasi: »Delovna organizacija in družbeno-politična skupnost
določi v splošnem aktu merila, po katerih je mogoče izjemoma prodati posamično družinsko hišo ali stanovanje tudi ob drugačnih pogojih o osebnem
pologu, če tako narekuje racionalno gospodarjenje s stanovanjskim skladom;«
— v četrtem odstavku se za besedama »občinska skupščina« besedilo črta
in nadomesti z besedilom »oziroma organ, ki ga občinska skupščina za to
pooblasti«.
Nov 3. a člen:
za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi: »Denarna sredstva, ki jih
delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti pridobijo s prodajo stanovanjskih hiš ali stanovanj, morajo uporabiti za stanovanjsko graditev.«
K 4. členu:
— v peti vrsti se za besedo »predložiti« vnese besedilo »v 30 dneh po
izvršeni prodaji«;
— v drugem odstavku 4. člena se črta besedilo »izvesti pogodbe v zemljiški knjigi« in nadomesti z besedilom »overiti podpisov na pogodbi in ne
izvesti pogodbe v zemljiški knjigi«;
— doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Da bi javni pravobranilec
lahko uveljavil svoje morebitne zahteve, izvirajoče iz 24. člena zakona o
prometu z zemljišči in stavbami (Ur. list SFRJ št 43/65, 75/65 in 17/67), so
delovne organizacije in družbenopolitične skupnosti dolžne ne glede na določbe
prejšnjega odstavka predložiti občinskemu javnemu pravobranilstvu vse pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj občanom sklenjene eno leto
22«
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pred uveljavitvijo tega zakona, in sicer v roku enega meseca po dnevu, ko
začne veljati ta zakon.«
K 5. členu:
— v prvi vrsti prvega odstavka se besedi »naknadno ugotovi« nadomesti
z besedo »meni«;
— v tretji vrsti prvega odstavka se za besedo »organizacije« doda besedilo
»in družbeno-politične skupnosti«;
— v drugem stavku prvega odstavka se črtata besedi »sklenitve pogodbe«
in nadomestita z besedami »predložitve pogodbe javnemu pravobranilcu«.
K 6. členu:
— v tretji vrsti 6. člena se pika nadomesti z vejico ter doda besedilo:
»temveč veljajo za tako prodajo tržni pogoji in tržna cena na dan prodaje«.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Ima predstavnik zakonodajno-pravne komisije
kakšne pripombe? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ferdo Papič.
Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlagam, da se, preden preidemo na glasovanje o posameznih amandmajih,
besedilo amandmajev v celoti napiše in da se da poslancem na klop. (Pripomba
iz klopi, da je to že storjeno.) Ce je, potem samo jaz nisem dobil besedila.
Nadalje imam pripombo glede prometnega davka. Menim, da to ne more
biti prepuščeno občinski skupščini, da sama odloča o tem, ali bo prometni
davek vključen v tržno ceno ali ne, oziroma ali bo ta davek vpeljala ali ne.
Prometni davek pri stanovanjih, ki so vredna 12 ali 15 milijonov in pri 25 °/o
osebnem pologu ni nepomemben, saj za nepremičnine znaša 10—12°/». Zato bi
to vprašanje moral urediti zakon enotno za celo Slovenijo. Če tega ne bi štorih,
bi prišlo do razlik v tem smislu, da bi nekatere občinske skupščine ta davek
vključevale že v tržno ceno, druge pa ne. Čeprav nimam konkretnega besedila,
opozarjam na to vprašanje, saj menim, da je zadeva izredno aktualna in pomembna, ter da moramo imeti za celo Slovenijo enotna načela. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo želi besedo? Mogoče predstavnik
izvršnega sveta?
Boris Mikoš: V zvezi z vprašanjem o prometnem davku moram
opozoriti, da je ta davek v celoti stvar občinske skupščine. To je izrazita pristojnost občinske skupščine, pri čemer občina sama določa višino davka, v prometu s hišami in stanovanji pa lahko sprejme tudi določene oprostitve. Menim,
da je nemogoče, da v tem primeru jemljemo občinskim skupščinam to pravico,
saj jim je ta v celoti in izrecno dana. Menim, da tega predloga ne bi mogli
sprejeti.
Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Papič.
Ferdo Papič: Čeprav vem, da je prometni davek v izključni pristojnosti občin, z odgovorom tovariša sekretarja nisem zadovoljen, ker menim,
da bi morali pri tako perečem vprašanju, kot je prodaja stanovanj, vsaj z enim
stavkom zagotoviti enotno politiko. Menim, da je to zelo pomembno, kajti v 10
do 14'% tega davka je bistvo problema, saj ni vseeno, ali nekdo polaga 25 °/o
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ali pa 39 % osebnega pologa od vrednosti stanovanja. Menim, da bi v enem
stavku ta zadeva morala biti urejena, saj se bo v nasprotnem primeru dogajalo
še naprej, da ponekod pobirajo prometni davek, drugje pa ne, v odvisnosti od
ekonomske moči posamezne občine.
Predsednik Tone Bole : Zakon obravnavamo po skrajšanem postopku,
kar pomeni, da bi predlog tovariša Ferda Papiča moral dobiti značaj amandmaja. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da izjavi, ali je predlog tovariša
Ferda Papiča takšne narave, da bi se pri njem kazalo ustaviti in izvesti ves
postopek, ki ga zahteva amandma ali pa lahko gremo mimo njega. Besedo ima
tovariš Boris Vadnjal.
Boris Vadnjal: Tovariš Papič se bo najbrž spomnil, da izvršni svet
zagovarja politiko, ki jo je tudi on predlagal, glede prometnega davka na nepremičnine. Lansko leto smo izglasovali zakon o enotni stopnji prometnega
davka, vendar smo ga potem, prav na zahtevo občinskih skupščin pred dvema
mesecema spremenili tako, da imajo danes to pravico ponovno občine. Menim,
da bi bil njegov predlog v nasprotju z intencijami večine občin v Sloveniji.
Predsednik Tone Bole : Hvala! Prosim, tovariš Papič, da se odločiš, ali
se boš poslužil pravice amandmaja ali ne.
Ferdo Papič (iz klopi): Tovarišu Borisu Vadnjalu moram odgovoriti,
da so občinske skupščine zahtevale spremembo zakona zaradi tega, ker je
omenjeni zakon izredno znižal stopnjo za nepremičnine. Gorenjske občine so
postavile zahtevo po spremembi zakona zaradi tega, ker jim je zakon znižal
dohodke, ne pa zaradi tega, ker želijo imeti pristojnosti v svojih rokah.
Ce meni naš odbor oziroma predstavnika izvršnega sveta in sekretariata
za urbanizem, da mojega predloga ni mogoče sprejeti, potem na njemu ne
vztrajam, opozarjam pa na nevarnost, da bomo v doglednem času ugotavljali
storjeno napako.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Papič, potem je torej predlog razumeti
kot opozorilo, ki sd ga dal ob predlogu zakona. Kdo želi besedo?
Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Prosim, da ob
tem izkoristite dodatno priporočilo odbora za družbenoekonomske odnose
našega zbora, ki ga je uvodoma prečital tovariš Janez Vidmar. (Nekdo iz
klopi): Tovariš predsednik, predlagam, da o amandmajih, ki so zajeti v dodatnem poročilu, glasujemo hkrati.
Predsednik Tone Bole: Poslovnik tega ne dopušča, lahko pa glasujemo
o amandmajih po posameznih členih, če se zbor s tem strinja. Vprašam zbor,
ali lahko glasujemo o amandmajih po skupinah tako, kot so zajeti po posameznih
členih? Ce se zbor strinja, dajem na glasovanje amandmaje k 2. členu.
Kdor je za amandmaje k 2. členu, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji k 2. členu soglasno sprejeti.
Prehajam na amandmaje k 3. členu, kot jih je predložil odbor za družbenoekonomske odnose. Kdor je za amandmaje, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje k 3. členu.
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Prehajam na glasovanje o novem 3. a členu. Kdor je za, naj prosim dvigne
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel novi 3. a člen.
Prehajam na glasovanje o amandmajih k 4. členu. 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 amandmaje k 4. členu.
Prehajam na glasovanje o amandmajih k 5. členu. 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 amandmaje k 5. členu.
Prehajam na amandma k 6. členu. Kdor je za, naj prosim dvigne roko!
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 6. členu soglasno sprejet.
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš
in stanovanj v družbeni lastnini soglasno sprejet.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na potrditev zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1970
in zaključnega računa odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev.
Zaključna računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij in
odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev za leto 1970 je predložil upravni
odbor republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Ali želi predstavnik
republiških skupnih rezerv še ustno obrazložiti predložena zaključna računa?
(Ne želi.)
Zaključna računa je obravnaval odbor za finance in sprejel predlog odloka
o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij in zaključnega računa odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega
dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev za
leto 1970.
Zaključna računa je obravnavala tudi zakonodajno pravna komisija in
predložila pismeno poročilo. Prejeli ste tudi mnenje izvršnega sveta k zaključnima računoma.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi zaključnega
računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij in zaključnega
računa odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega
razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev za leto 1970.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je-na obravnavo sklepa
republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o stopnji
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•osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka
za zavarovanje za nesrečo pri delu in poklicno obolenje.
Sklep je predložila v soglasje skupščina republiške skupnosti socialnega
zavarovanja delavcev SR Slovenije. Ali želi predstavnik republiške skupnosti
še ustno obrazložiti sklep?
Prosim, da se zapisniško ugotovi, da predstavnik republiške skupnosti na
seji ni navzoč, čeprav je bil povabljen.
Kot je razvidno iz predloženega gradiva, je odbor za finance gospodarskega
zbora obravnaval ta sklep in predložil odlok o soglasju k sklepu. Odbor predlaga, da naj zbor sprejme predlog odloka v soglasju s sklepom skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka za
invalidsko in pokojninsko zavarovanje v besedilu, kot ga je predlagal odbor.
Ali želi poročevalec odbora še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.)
K sklepu o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ste prejeli tudi mnenja, stališča in predloge delegatov občin. Predlog odlokov o soglasju je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in-predložila pismeno poročilo. Danes pa ste prejeli tudi mnenje izvršnega sveta k
predlogu odloka o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje, po katerem se izvršni svet strinja s predlagano stopnjo prispevka.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev v SR Sloveniji o
stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za
leto 1971.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov.
Vračam se na točko, ki še ni bila obravnavana in sicer na 4. točko
dnevnega reda, to je na obravnavo gradiva o zaposlovanju delavcev
v tujini.
Osnovno gradivo k tej točki dnevnega reda, to je informacijo o problematiki zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini je pripravil
republiški sekretariat za delo. Stališče izvršnega sveta k navedenemu gradivu
ste slišali v ekspozeju podpredsednika sveta tovariša Toneta Tribušona.
K tej točki dnevnega reda ste razen omenjenega gradiva prejeli še:
— informacijo o zaposlovanju delavcev v tujini v zvezi z izvajanjem
Investicijskih del, ki jo je pripravila služba družbenega knjigovodstva, centrala
za SR Slovenijo;
— poročilo o nezakonitem posredovanju delavcev v tujini in mnenje k
informaciji o problematiki zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v
tujini. Obe gradivi je pripravila komisija za družbeno nadzorstvo Socialistične
republike Slovenije;
— informacijo o zaposlovanju delavcev na podlagi poslovno-tehničnega
sodelovanja in izvajanja investicijskih del v tujini in dodatno informacijo
o zaposlovanju delavcev na podlagi poslovno-tehničnega sodelovanja in izvajanja
investicijskih del, ju je pripravil republiški sekretariat za delo;
— informacijo o organizaciji in ukrepih, ki jih uporabljajo druge države,
da bi organizirano vplivale na vrnitev delavcev, zaposlenih v tujini, ki jo je
pripravila komisija za vprašanja mednarodnih odnosov Skupščine SR Slovenije;
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— poročilo o razpravi o problematiki zaposlovanja delavcev z območja
SR Slovenije v tujini, ki ga je pripravil odbor za družbenoekonomske odnose
gospodarskega zbora in
— stališča izvršnega sveta k informaciji o problematiki zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini.
Pred pričetkom današnje seje ste prejeli še informacijo komisije za vprašanja mednarodnih odnosov o ukrepih državnega sekretariata za zunanje
zadeve na področju migracijskih gibanj.
Glede na poročilo, ki ga je dal odbor za družbenoekonomske odnose, prosim poslanca tovariša Janeza Kučana, če želi še ustno obrazložiti poročilo?
(Ne želi.)
V zvezi s poročilom komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije o nezakonitem posredovanju delavcev v tujini, kakor tudi v zvezi z mnenjem iste komisije k informaciji o problematiki zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini, vprašam predstavnika komisije, če želi še ustnoobrazložiti poročilo? (Ne želi.) Hvala!
Ker je stališče izvršnega sveta bilo podano v obrazložitvi, predstavnik izvršnega sveta ne želi še ustno obrazložiti stališča.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Franc Kolarič,
prosim!
Franc Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede zaposlovanja v tujini so za področje Pomurja značilne razen splošno znanih zakonitosti takšnega zaposlovanja tudi nekatere posebnosti, zato je prav,
da na današnji razpravi opozorim tudi na te, saj bi po mojem mnenju morale
najti svoj odraz v zaključkih in ukrepih, ki bodo sledili. Problematiko zaposlovanja v tujini z večjo ali manjšo sistematiko in uspehi spremlja na področju
Pomurja, do pred kratkim sicer še brez ljutomerske občine, mursko-soboški
komunalni zavod za zaposlovanje in sicer, od leta 1964 naprej. Menim, da so
prav po zaslugi te institucije na področju organiziranega odhajanja na delov tujino bili doseženi nekateri ugodni rezultati.
Ko govorimo o vprašanju zaposlovanja v tujini, je potrebno za naše področje, mogoče bolj kot drugje, posebej poudariti in podčrtati osnovni in bistveni
razlog takega zaposlovanja, to je, da je tekoči naravni prirastek aktivnega
prebivalstva večji, kot so možnosti zaposlovanja, saj znaša odstotek zaposlenih
skupaj z zaposlenimi v tujini na število vsega prebivalstva na območju Pomurja v letu 1970 le 21,2 %, medtem ko znaša isti odstotek za celotno Slovenijo
35,5 odstotka.
Ce k temu dodamo še druge objektivne, zgodovinsko dane okoliščine, značilne za to področje, kot so: agrarna prenaseljenost, nerazvitost, ki tako agrarno
področje spremlja, sorazmerno gosta naseljenost, več kot 100 ljudi na kvadratni
kilometer in že skoraj stoletne tradicije migracijskega zaposlovanja sezoncev,
predvsem Prekmurcev, potem je zaključena celotna slika teh odločilnih elementov za pojav zaposlovanja izven domačega kraja oziroma regije, s katerim pa
je treba nenehno računati in jih upoštevati.
Zato smo mnenja, da nam nekatera zgolj politična ali občasna reševanja
na področju zaposlovanja v tujini, ki ne bodo upoštevala realnost ekonomskih
in socialnih vzrokov tega zaposlovanja, ne bodo mnogo pomagala. Prav gotovo
pa ne želimo z administrativnimi, prisilnimi ukrepi ta pojav zmanjševati ali
celo odpraviti. Pravilna bo zato le tista pot, ki bo načenjala in skušala reševati

22. seja

345

to vprašanje pri koreninah, pri ekonomskih vzrokih in ki bo začrtana za daljšo
dobo. Za območje Pomurja se ocenjuje, da je na delu v tujini okoli 10 000 ljudi,
kar predstavlja približno šestino vseh zaposlenih iz naše republike. Do leta 1967
so se naši občani v glavnem zaposlovali kot sezonski delavci v sosednji Avstriji,
po tem letu pa se zaposlujejo vedno več v Zvezni republiki Nemčiji. Medtem ko
je značilna za zaposlovanje v Avstriji večja razkropljenost, to je. zaposlovanje
v manjšem številu na več krajih in večje povpraševanje po nekvalificirani delovni sili, najemajo nemški delodajalci večje skupine delavcev, predvsem kvalificirane ključavničarje, avtomehanike, kleparje in podobno. Takšen primer
je recimo tovarna Audi, NSU v Ingolstadtu, kjer je zaposlenih prek zavoda
z našega območja nad 1000 delavcev.
Geprav so zaslužki in tudi ostali pogoji v Zvezni republiki Nemčiji boljši
kot v Avstriji, se zaradi bližine Avstrije še vedno začasno zaposluje okrog 70%
v Avstriji. Na splošno je pri zaposlovanju v tujini vendarle možno z zadovoljstvom ugotoviti, kot je bilo danes že povedano v poročilu in kar velja tudi za
naše območje, da kaže trend počasno upadanje zaposlovanja v tujini, predvsem
v letu 1969 in 1970.
Po panogah zaposlitve v inozemstvu je iz našega območja na prvem mestu
gradbeništvo, ki pa mu ne sledi, kot je bilo to včasih kmetijstvo in gozdarstvo,
temveč industrija. Sele na tretjem mestu sta kmetijstvo in gozdarstvo. Vzporedno s tem se giblje tudi kvalifikacijska sestava zaposlenih v tujini. Opažamo
namreč, da se odstotek kvalificiranih in visoko kvalificiranih povečuje, kar je
seveda šteti za slabo ob hkratnem pomanjkanju te delovne sile doma.
Tudi starostna struktura zaposlenih v tujini je značilna in nas opozarja.
Ce namreč primerjamo starostno sestavo zaposlenih v tujini v letu 1970 z letom
prej, ugotavljamo, da delež zaposlenih v starosti do 24 let iz leta v leto narašča.
V letu 1968 je delež znašal 29 %, v letu 1970 pa že 33%. Tako odhaja v tujino
predvsem mlada delovna sila, ki je na začetku svojih delovnih moči. Približno
80% vse delovne sile, ki se zaposluje v tujini, je v starosti od 17 do 44 let.
Očiten je tudi socialni položaj tistih, ki iščejo zaposlitev v tujini. Prevladujejo
namreč mlajši kmetovalci, ki posedujejo od 0,5 do 5 ha zemlje.
Ker se na našem območju zavedamo, da ekonomskih, socialnih ter zgodovinskih pogojev agrarne prenaseljenosti in gospodarske zaostalosti ne moremo
odpraviti čez noč in da ne moremo ustvariti dovolj novih delovnih mest na območju Pomurja za zaposlitev naravnega prirastka aktivnega prebivalstva, vključujoč delavce iz kmetijstva, ki iščejo zaposlitev v industriji in drugih panogah,
se zavedamo, da bo vprašanje zaposlovanja odvečne delovne sile težak in dolgotrajen proces, zlasti na našem območju.
Za delovno silo, ki se ponuja in si hoče ustvariti boljše pogoje za življenje,
bo potrebno še vedno in verjetno še za dolgo časa iskati zaposlitve drugje.
V ožji domovini, predvsem v razvitejših industrijskih centrih, deloma pa tudi
v tujini, saj si ob danih pogojih ne moremo niti predstavljati težav, ki bi nastale,
če bi se v tujini zaposlena delovna sila v krajšem časovnem obdobju vrnila in
zahtevala zaposlitev doma. Prav vprašanja odvečne delovne sile bo na našem
območju najtežje in ga bo potrebno reševati v okviru programa srednjeročnega
razvoja Slovenije, zlasti ob reševanju hitrejšega razvoja manj razvitih območij
v Sloveniji.
Pri obravnavanju teh vprašanj se večkrat poudarja tudi možnost zaposlovanja v razvitejših industrijskih centrih Slovenije kot so Celje, Ljubljana,
Kranj in Jesenice. Vendar nas nekatere izkušnje učijo, da žal v teh mestih

346

Gospodarski zbor

ni možno zaenkrat zagotoviti takšnih pogojev zaposlovanja, kot se dajejo našim
ljudem v tujini. To velja tako za zaslužek, kot tudi za ureditev stanovanja in
prehrane. Ce se že naš domači človek odloči, da bo zaradi zaposlitve zapustil
svoj dom, potem je razumljivo, da se bo raje odločil za boljšo zaposlitev. Prav
tako je našo delovno silo, zaposleno v tujini, težko prepričati, naj se vrne na
delo v domovino, če pa ji v domačem kraju ali v neposredni oddaljenosti ni
možno dati ustrezajoče zaposlitve in jo je možno le usmeriti od doma drugam, tokrat sicer ne v tujino, pa vendarle od doma. Realno je torej računati
z zaposlovanjem v tujini, zato je možno le prizadevanje, da se to zaposlovanje
izboljša in bolje organizira. Marsikaj je na tem področju že bilo storjenega,
mnogo pa je še možno storiti.
Ob koncu naj nakažem še konkreten problem zaposlovanja sezonske delovne
sile v sosednji Avstriji, ki se je pojavil v zadnjem času in ki bo zahteval ustrezno
ukrepanje in reševanje. Ko smo na podlagi temeljnega zakona o zdravstvenem
varstvu hoteli olajšati položaj doma zaposlenih sezonski delovni sili ob uveljavljanju njenih pravic iz zdravstvenega zavarovanja, in sicer tako, da smo
za pridobitev pravic zdravstvenega zavarovanja zahtevali, oziroma zahtevamo
le trimesečno sezonsko zaposlitev namesto prejšnjih 9 mesecev, je na našem
območju pridobilo to pravico dodatnih 3000 zaposlenih sezoncev v tujini, predvsem polkmetov in bajtarjev. Seveda predstavljajo stroški zdravstvenega zavarovanja teh sezoncev za nas nepremostivo breme. Po sklenjeni konvenciji
z Avstrijo imajo takšni delavci sicer pravico do zdravstvenega zavarovanja,
vendar pa Avstrija k temu ničesar ne prispeva, oziroma ni obvezna, vemo pa,
da bi po avstrijski zakonodaji tudi ti naši sezonci, kolikor bi obdržali v času
nesezone bivališče v Avstriji, bili deležni vseh pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Zato bi bilo vsekakor potrebno ukreniti nekaj, da se doseže vsaj delna
refundacija tudi za stroške zdravstvenega zavarovanja sezoncev.
Predlagamo, da se zaposlovanje v tujini, dokler ne bomo ustvarili ekonomskih pogojev za večje zaposlovanje doma, zboljša in boljše organizira v vseh
ozirih. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo še želi sodelovati v razpravi? <(Ne
javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme
naslednji sklep:
1. Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije se strinja z ugotovitvami in
ocenami, ki izhajajo iz predloženega gradiva in sprejema kot realno osnovo za
nadaljnje ukrepe na tem področju stališča izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, kakor izhajajo iz dopisa izvršnega sveta z dne 26. marca 1971 in
uvodne obrazložitve, ki jo je dal na skupni seji podpredsednik izvršnega sveta
tovariš Tone Tribušon.
2. Izvršni svet naj o uresničenju sprejetih stališč, predlogov iz razprave in
o ukrepih, ki so jih izvedli drugi organi, poroča Skupščini SR Slovenije do
konca leta 1971.
Prosim, kdor je za tako oblikovan sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. S tem je dnevni red
22. seje izčrpan. Hvala lepa.
(Seja je bila zaključena ob 15.50.)

23. seja
(4. maja 1971)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.45.
Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci!
Pričenjam 23. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Opravičili so se poslanci: Ivan Atelšek, Stane Divjak, Drago Justin, Pavle
Kovic, Franc Lamut, Ferdo Papič, Drago Pere, Rudi Vavpotič, Mara Zlebnik
in Viktor Korenčan. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za 23. sejo gospodarskega zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 22. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog za začetek postopka za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije;
4. aktualna vprašanja gospodarskega položaja;
5. predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča;
6. zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970;
7. finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971.
Na predlog mandatno-imunitetne komisije in komisije za volitve in imenovanja pa predlagam razširitev dnevnega reda današnje seje še z:
8. obravnava izjave poslanca Franca Lamuta o vrnitvi mandata poslanca
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije in
9. izvolitev podpredsednika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Vprašam, če se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da je dnevni red 23. seje našega zbora sprejet.
Na današnjo sejo sem poleg predstavnikov izvršnega sveta in predlagateljev zakonov ter pristojnih upravnih organov povabil še gospodarsko zbornico
SR Slovenije, Zvezo sindikatov Slovenije, skupščino občine Novo mesto in
skupščino občine Celje, upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije in službo
družbenega knjigovodstva.
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Prehajam na 1. točko dnevnega reda današnje seje, to je na
odobritev zapisnika 22. seje našega zbora.
Prosim, ima kdo pripombo k osnutku zapisnika 22. seje? (Ne.) Ugotavljam, da pripomb ni in je s tem zapisnik 22. seje gospodarskega zbora sprejet.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda današnje seje, to je na poslanska vprašanja.
Obveščam zbor, da je poslanec Karel Lutar na postavljeno poslansko vprašanje v zveži z ukinitvijo kmetijske srednje šole v Rakičanu, že prejel odgovor.
Pismeni odgovor mu je bil na njegovo zahtevo posredovan danes. Tovariš
Lutar, ali ste dobili odgovor na svoje vprašanje? (Da.)
Poslanca Jožeta Vrbančiča prosi predstavnik izvršnega sveta, če mu lahko
odgovori na prihodnji seji. Tovariš Vrbančič, se strinjate s predlogom izvršnega
sveta? (Da.)
Poslancu Janezu Steru bo na poslansko vprašanje, ki ga je postavil izvršnemu svetu na 22. seji gospodarskega zbora, odgovoril tovariš Riko Jerman,
sekretar za finance. Prosim tovariša Jermana oziroma namestnika, da odgovori
tovarišu Steru!
Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s predlogom Skupščine SR Slovenije za znižanje stopnje davka
od prometa žaganega in tesanega lesa od 20 % na 6%, je poslanec Janez Šter
postavil naslednja dodatna vprašanja:
1. Kje je republiški sekretariat dobil podatke o cenah žaganega lesa, ki jih
je v odgovoru na njegovo poslansko vprašanje navedla Dragica Dekleva, namestnica republiškega sekretarja za finance, na 22. seji gospodarskega zbora?
2. Kdo je predstavljal SR Slovenijo pri razgovoru v zveznem izvršnem
svetu o znižanju stopnje zveznega davka od prometa žaganega in tesanega
lesa in katero stopnjo tega davka je zagovarjal 6®/» ali 12,5%?
*
Odgovor: Podatke o cenah hlodovine in žaganega lesa iglavcev je republiški sekretariat za finance dobil v gradivu republiškega sekretariata za gospodarstvo, ki ga je ta izdelal leta 1970 na osnovi podatkov gozdno-gospodarskih
organizacij in poslovnega združenja Les Ljubljana in so zato popolnoma točni.
Pri tem pa se republiški sekretariat za finance ni spuščal v metode preračunavanja kubičnega metra hlodovine v žagan les, temveč je samo navedel, koliko
je dobil lastnik gozda za kubični meter hlodovine, kakšna je bila maloprodajna
cena žaganega lesa in koliko je v maloprodajni ceni vsebovanega zveznega,
republiškega in občinskega davka od prometa blaga na drobno. Za maloprodajno
ceno pa se šteje cena v prodaji na drobno, v trgovski mreži, ne pa cena pri lesno
predelovalnih organizacijah. Ker pa žagan les prodajajo v večji meri lesno
predelovalne organizacije, pri katerih je cena precej nižja od cene v maloprodaji,
saj je znašala brez zveznega, republiškega in občinskega davka od prometa
blaga na drobno, po stanju januarja 1970 633 dinarjev, z davki pa 817 dinarjev, so odnosi med ceno, ki jo prejmejo lastniki gozdov za hlodovino in ceno
žaganega lesa pri lesnopredelovalni organizaciji milejši in to: lastnik gozda
je prejel za kubični meter hlodovine 173 din, preračunano na kubični meter
žaganega lesa pa 266 din. Prodajna cena hlodov pri gozdno-gospodarski organizaciji znaša 280, preračunano v žagan les pa 430 din. Razliko predstavlja
biološka amortizacija in stroški gospodarjenja gozdnih gospodarskih organizacij. Prodajna cena pri lesno-predelovalni organizaciji brez prometnega davka
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je za žagan les 633 din. Prometni davek 29'°/o znaša 184 din; tako je prodajna
cena pri lesno-predelovalni organizaciji s prometnim davkom 817 din.
Odgovor na drugo vprašanje: pri razgovorih pri zveznem izvršnem svetu
o znižanju stopnje zveznega davka od prometa žaganega in tesanega lesa ni
sodeloval ne predstavnik izvršnega sveta in ne predstavnik republiškega sekretariata za finance in tudi nismo bili povabljeni, da povemo svoje mnenje. Hvala.
Predsednik Tone Bole: Ker se je tovariš Atelšek opravičil, predlagam
predstavniku izvršnega sveta, da posreduje odgovor tovarišu Atelšku pismeno.
Poslancu Francu Korelcu bo na poslansko vprašanje, ki ga je postavil izvršnemu svetu na 22. seji gospodarskega zbora, odgovori Jože Božič, republiški
sekretar za delo. Prosim, tovariš Božič.
Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslansko vprašanje tovariša Korelca se nanaša na izjemno upokojevanje rudarjev. Najprej želim pojasniti, da je treba razlikovati predčasno upokojevanje od
izjemnega upokojevanja rudarjev. Predčasno upokojevanje je eden od institutov
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, ki velja za vse zavarovance
in ne samo za rudarje in je v tem, da zavarovanec lahko predčasno, to je pred
dopolnjenimi 60 leti starosti uveljavi pokojnino. Mora pa biti star 55 let in
imeti najmanj 35 let pokojninske dobe z všteto beneficirano dobo.
Izjemno upokojevanje rudarjev pa je izven pokojninskega zavarovanja in
ga je leta 1968 uvedel posebni zvezni zakon, v naši republiki pa konkretiziral
poseben republiški zakon za leto 1969 in za leto 1970.
Predpostavljam, da ima tovariš poslanec v mislih izjemno, ne pa predčasno
upokojevanje rudarjev.
Glede izjemnega upokojevanja rudarjev je tako, da je tudi temeljni zakon
o pokojninskem zavarovanju eden od zakonov, ki ga bo treba uskladiti z ustavnimi amandmaji. Zato danes ne moremo z gotovostjo govoriti o tem, kdaj bo
do te uskladitve prišlo. Vemo le, da je v osnutku ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev XX-XXXIX predvideno, naj bi se ta zakon uskladil z
ustavnimi amandmaji najkasneje do 31. decembra 1972. Dokler se temeljni
zakon o pokojninskem zavarovanju ne uskladi z ustavnimi amandmaji, izjemno
upokojevanje rudarjev glede na sedanje določbe zveznega zakona ni možno, ker
rok za tako izjemno pravico do pokojnine določa zvezni zakon. Možno bi bilo
le, če bi federacija z zveznim zakonom ta rok podaljšala oziroma obnovila.
Znano pa je, da smo se že ob koncu preteklega leta dogovorili med republikami,
da se pred spremembo ustave ta rok za izjemno upokojevanje rudarjev na
osnovi sedanjega zakona ne podaljša niti ne obnavlja.
Ce pa bo možno izjemno upokojevanje rudarjev po novem pokojninskem
zakonu, torej po uskladitvi z ustavnimi amandmaji, pa je na eni strani odvisno
od novega pokojninskega zveznega zakona, na drugi strani pa tudi od pristojnosti, ki jih bo po novem zakonu imela republika. Kakršnakoli prognoza o
vsebini bodočega zakona bi bila v tem trenutku prezgodnja glede na velike
divergence, ki so se pojavile v razpravah o tezah za zakon, med republikami.
Naše stališče glede vsebine in obsega novega zveznega zakona o pokojninskem zavarovanju je takšno, naj bi republika imela čim širše pristojnosti, tako
da bi bila čim manj vezana na določbe zveznega zakona. Glede na velike pomanjkljivosti sedanje zakonske ureditve invalidsko-pokojninskega zavarovanja
se bomo v Sloveniji zavzemali za to, da bi se nov sistem invalidsko-pokojnin-
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skega zavarovanja uzakonil pred letom 1972. Hkrati pa se zavzemamo tudi za
to, da bi v naši republiški pristojnosti uredili realizacijo instituta izjemnega
upokojevanja rudarjev.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Korelc, prosim!
Franc Korelc: Tovariši poslanci! Novembra lansko leto smo bili na
posebnem razgovoru pri podpredsedniku izvršnega sveta tovarišu Hafnerju
predstavniki rudnikov in ostalih, ki se ukvarjajo s tem problemom. Ugotovili
smo, da v Sloveniji ni posebnega interesa, da se do konca leta 1970 rudarji
izjemno upokojijo. V tem razgovoru pa je bilo zagotovljeno, da bo republika ta
institut uredila v letu 1971 tako, da bo možno izjemno upokojiti rudarje v letu
1972. To je namreč leto, v katerem bodo rudniki: Kočevje, Senovo, Laško in še
nekateri prišli v tako fazo preorientacije oziroma prekvalifikacije, da bi nujno
rabili možnost predčasne upokojitve, ker bo sicer prejšnje število ostarelih in
za prekvalifikacijo manj sposobnih ljudi ostalo praktično nezaposlenih. Takrat
dani obljubi smo verjeli in zato tudi ni bilo več prijav za izjemne upokojitve
do konca leta 1970. Zelo neprijetno bo, če ne bomo tega dogovora v celoti
realizirali v rokih, za katere smo se dogovorili.
Prosim pa tudi za pismeni odgovor.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Korelc, ali se zadovoljujete z odgovorom tovariša Božiča? (Korelc: Ne.) Prosim, tovariš Božič!
Jože Božič: Z izdelavo zakona bomo hiteli in ne bomo čakali do konca
1972. leta. Moram pa reči tudi to, da smo 1969. leta zakon z veliko težavo sprejeli in da je zveza podaljšala rok zaradi Slovenije. Do upokojevanja rudarjev
pa ni prišlo in ko smo zvezo in vse republike prepričali, da je treba rok podaljšati še za eno leto in sicer za 1970. leto, je bilo upokojenih samo šest rudarjev. Stojimo na stališču, da je treba to sistemsko rešiti in to takoj po sprejetih ustavnih spremembah in ko bo sprejet zakon o izvedbi ustavnih amandmajev. Te stvari bomo torej uredili z novo zakonodajo in ob novih pristojnostih republike. Prizadevali si bomo tudi, da bo to čim prej.
Predsednik Tone Bole: Prosim, da tovarišu Korelcu posredujete pismeni odgovor.
Poslancu Stanetu Pungerčarju bo na poslansko vprašanje, ki ga je pismeno
postavil izvršnemu svetu, odgovoril tovariš Ivan Zupan.
Tovariš Pungerčar, želiš besedo?
Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci !
Po tem, ko sem postavil poslansko vprašanje predsedniku, sem se pogovarjal s članom izvršnega sveta, tovarišem Zupanom, ki mi je odgovoril na moja
vprašanja. Vendar prosim ob tem, ko imam pred seboj pojasnilo samoupravnih
organov elektrogospodarstva Maribor o stališčih družbenega dogovora, obrazložitve in pa informacijo, kar smo vsi dobili, da se razčistijo nekatera vprašanja.
Zanima me predvsem ali naj informacijo, ki je posredovana, razumemo tako,
da je postopek zaključen, ah pa naj jo razumemo kot fazo v procesu uresničevanja priporočila, ki smo ga sprejeli pred tremi leti.
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Po drugi strani se sprašujem, če ne bo prišlo do podpisa vseh podpisnikov,
kako se bo zagotovilo realiziranje priporočila, katerega osnovni namen je zavarovati družbeni interes. Sedaj, ko ugotavljamo, da so družbeni dogovor podpisali trije podpisniki s strani elektrogospodarstva, dva pa ne, je nastalo vprašanje ali se oblikuje oziroma pričenja oblikovanje dveh sistemov elektrogospodarstva v Sloveniji, ali ne?
Pripominjam pa tudi, da priporočilo in vsi procesi, ki naj bi temu sledili,
niso zvezna zadeva, zaradi tega ste nikakor ne moremo sklicevati na to, da obstajajo tu problemi, ki so odvisni od razrešitve na nivoju zveze, ampak se mi
zdi, da je to naša slovenska zadeva. Res se sprašujem, kako to, da ni mogoče
realizirati stvari, ki so velikega pomena, ne samo za gospodarstvo, ampak za
celotno slovensko družbo. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Tovariš Pungerčar, vi ste že postavljeno vprašanje razširili? (Da.) Na vprašanje bo odgovoril tovariš Zupan. Prosim!
Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Pungerčar je vprašal, kdaj bo predlog zakona o elektrogospodarstvu v
Sloveniji predložen v obravnavo skupščini in ali je predvideno, da bo sprejem
tega zakona pospešil integracijski proces v elektrogospodarstvu.
Odgovor: Predlog republiškega zakona o elektrogospodarstvu je v pripravi. Ustavni amandmaji nam omogočajo, da sprejmemo tak zakon in predvidevam, da bo predlog julija letos že v razpravi v skupščini. Kakor ste obveščeni, smo pred kratkim podpisali družbeni dogovor in menim, da je samo
še vprašanje časa, kdaj ga bosta podpisala ostala dva partnerja. Od tega, kako
bodo elektrogospodarske organizacije pristopile k realizaciji družbenega dogovora pa je odvisno, katere elemente bo vseboval republiški zakon o elektrogospodarstvu. Še vedno si zamišljamo, da bo republiški zakon v bistvu sankcioniral družbeno dogovarjanje, seveda ob pogojih, da se ga bodo partnerji —
podpisniki, v tem primeru elektrogospodarske organizacije, tudi držale. V nasprotnem primeru bo moral zakon stvari rešiti kompleksno.
Drugo vprašanje je bilo, kdaj bo predložen plan izgradnje elektroenergetskih objektov in kdaj ga bo obravnavala Skupščina SR Slovenije.
Odgovor: Plan izgradnje in vsi potrebni zakoni za financiranje teh energetskih objektov so v pripravi in bodo še ta mesec predloženi skupščini v
obravnavo.
Tretje vprašanje pa je bilo, ali je mogoče pričakovati, da se bo do leta
1975 bistveno spremenil koeficient doseženih kilovatnih ur električne energije
na enega zaposlenega v elektrogospodarstvu?
Odgovor: V gospodarskih statistikah običajno prikazujemo potrošnjo električne energije na prebivalca. Podatki, ki sem jih pred kratkim v skupščini že
navedel, kažejo, da smo imeli v lanskem letu potrošnjo na prebivalca že blizu
2600 kWh na leto. Pri predvidenem povečanju proizvodnje električne energije
za 7,5 °/o letno bi se v 10 letih potrošnja električne energije podvojila. Torej
bi se v petih letih potrošnja električne energije na prebivalca povečala za okoli
50 % in bi se približevala že 4000 kWh na prebivalca.
Poslanec je vprašal tudi, koliko.bo v elektrogospodarstvu zaposlenih ljudi.
Mislim, da je to odvisno od dveh vprašanj: od racionalnosti elektrogospodarskih organizacij v obstoječih objektih in od tega, kakšne objekte bo Slovenija
gradila in kakšen bo odnos v teh novih objektih.
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Plan predvideva izgradnjo velikih energetskih objektov in to enotne nuklearne elektrarne velikosti okoli 600 MW in pa termoelektrarne velikosti okoli
325 MW, ki so izredno racionalni, če racionalnost izrazimo s proizvedenimi
kilovatnimi urami na zaposlenega.
Drugo je vprašanje stanja v obstoječih gospodarskih organizacijah. Tu je
racionalnost različna. Ce delamo primerjave z vso Jugoslavijo, potem je v slovenskih gospodarskih organizacijah število zaposlenih manjše kot drugod. To
pa ne pomeni, da so stvari povsod kar najbolj v redu.
Menimo, da bodo elektrogospodarske organizacije v skladu z družbenim
dogovorom predložile plan tudi tovrstnega uravnavanja. Mislim, da so dani vsi
pogoji za to, kajti izgradnja energetskih objektov bo zahtevala tako veliko
število kvalificiranih strokovnih kadrov, da bo za Slovenijo problem, kako te
kadre dobiti. Zato bo potrebno kadre uporabljati racionalno in doseči, da bo
v obstoječih strukturah zaposleno res samo minimalno število ljudi, ki so potrebni, vsi ostali kadri pa bi prišli na gradnjo novih energetskih objektov.
S tem pa se daje direktna možnost racionalizacije na tem področju.
Zahteva po taki racionalizaciji je utemeljena tudi s tem, ker strokovnih
kadrov te stroke v gospodarstvu primanjkuje in bi bilo povsem nepotrebno, da
se v elektrogospodarskih organizacijah skriva ali pa da je tam podtaknjenih več
ljudi, kot pa je to nujno potrebno. Ne gre za vprašanje brezposelnosti teh
ljudi, gre za elementarno vprašanje, da elektrogospodarske organizacije oziroma
Slovenije te kadre nujno potrebuje, torej je zahteva po racionalnosti toliko bolj
utemeljena. Mislim, da bomo ob razpravi o planu izgradnje in financiranja
energetskih objektov o tem še nekoliko več govorili. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole:
odgovorom?

Tovariš Pungerčar, ali se zadovoljujete z

Stane Pungerčar (iz klopi): Tudi sedaj še dvomim, da bi stvari ob
sedanjem stanju dobro stekle. To sem rekel tudi v dodatnem vprašanju.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Pungerčar, ali si z odgovorom zadovoljen ali pa želiš dodatni odgovor?
Stane Pungerčar: Želim odgovor na dodatno vprašanje in sicer ali
se proces na sedanje stanje, ko so trije podpisniki podpisali družbeni dogovor,
dva pa ne, razvija v smeri, ki jo nakazuje priporočilo in ki jo določa družbeni
interes.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Zupan, prosim!
Ivan Zupan: Bistvo dopolnilnega vprašanje je, kakor ga razumem,
tako: družbeni dogovor smo formulirali, podpisali pa so ga gospodarska zbornica, sindikati, izvršni svet; za elektrogospodarstvo podpisuje dogovor sočasno
5 elektrogospodarskih organizacij; tri so ga podpisale, dve pa še ne. Ti dve
elektrogospodarski organizaciji se v glavnem sklicujeta na proceduro, vendar
nimamo realnega pregleda, kako se bodo stvari razvijale dalje.
Izvršni svet meni, da je z družbenim dogovorom zelo točno izkazano, kakšen
je interes družbe v elektrogospodarstvu in z družbenim dogovorom oziroma z
zakonom, ki ga pripravljamo, hočemo zagotoviti, da bo družbeni interes spošto-
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van in realiziran ne glede in neodvisno od tega, kakšen bo odnos med elektrogospodarskimi organizacijami. Družbeni interes je trajen, ne more pa biti nadglasovan, zato je tudi odnos v odboru, ki bi v imenu udeležencev družbenega
dogovora urejal ta vprašanja, tak, da bi bil družbeni interes zagotovljen.
Družbeni dogovor predstavlja pravila ponašanja. Predpisuje, kako naj se
elektrogospodarske organizacije ponašajo v odnosu do družbe, zato da bi stvar
stekla tako, kot zahteva družba v svojem interesu.
Ne sme se torej razmišljati ali bo elektrogospodarska organizacija pristala
na to ali ne, oziroma ali bo ena elektrogospodarska organizacija ta družbeni
interes po svoje prezentirala in si ga po svoje predstavljala, ampak je samo
vprašanje, kdaj bo elektrogospodarstvo prišlo do spoznanja, da je družbeni
interes prvobiten in da ga je treba spoštovati. Z družbenim dogovorom pa
seveda dajemo elektrogospodarskim organizacijam vse možnosti, da v okviru
elektrogospodarstva kar najbolj samoiniciativno gospodarijo. Z družbenim dogovorom je le določeno, da morajo elektrogospodarske organizacije zagotoviti
javnosti vpogled v reševanje vprašanja normalne in razširjene reprodukcije,
načina in pogojev poslovanja ter cen. Ob tem so elektrogospodarskim organizacijam dane osnove, da so nosilci vseh predlogov in kolikor so ti predlogi za
družbeno sprejemljivi, so tudi kompleksni upravljalci na tem področju. V trenutku, ko bo družba ugotovila, da ta razvoj ni skladen z njenimi intencijami,
pa so določeni instrumenti, ki bi se jih poslužil odbor, da bi taka gibanja preprečil.
Izvršni svet ni razpravljal o tem, ali bodo vse elektrogospodarske organizacije podpisale ah ne, ker menimo, da bodo spoznale ta družbeni interes, da
se mu bodo podredile in da se bodo ponašale v skladu s tem. Se ta mesec
bomo razpravljali v skupščini o predlogu plana za prihodnjih pet let in o načinu financiranja elektroenergetskih objektov. Imeli bomo dovolj priložnosti,
da se o tem pogovorimo. Zagotavljam pa, da se bo izvršni svet poslužil vseh
pravnih možnosti za zaščito družbenega interesa, če se bo do tedaj izkazalo,
da je ponašanje elektrogospodarstva drugačno. Zakon je pripravljen in od ponašanja elektrogospodarskih organizacij bo odvisno, ali bomo več ali manj
vprašanj prepustili dogovarjanju oziroma zakonski prisili.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Pungerčar, ste z odgovorom zadovoljen?
Stane Pungerčar: Nisem prepričan v to, da je postopek zaključen
in najbrž bomo lahko rekli, da je družbeni dogovor zaključen šele, ko bodo
doseženi vsi cilji, ki jih nalaga priporočilo. Hvala.
Predsednik Tone Bole:* Poslancu Egonu Prinčiču bo na poslansko vprašanje, ki ga je pismeno postavil izvršnemu svetu, odgovoril tovariš dr. Stane
Pavlič. Prosim, tovariš dr. Stane Pavlič!
Dr. Stane Pavlič: Tovarišice in tovariši! Tovariš Egon Prinčič je
naslovil na izvršni svet naslednji dve vprašanji:
1. Ah so izvršnemu svetu znani zaključki uradnega zasedanja delovne
grupe za transport pri komisiji za ekonomsko sodelovanje med Jugoslavijo in
Romunijo, ki je bilo letos aprila v Bariju? Kaj namerava podvzeti izvršni svet
Skupščine SR Slovnije, da bi se v takih in podobnih delovnih telesih mešanih
23
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komisij za gospodarsko sodelovanje enakopravno obravnavali interesi gospodarstva vseh republik in ne samo nekaterih?
2. V zvezi s člankom, ki je bil objavljen v tržaškem listu »Gospodarstvo«
postavlja vprašanje, ali je izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije znano,
kako in v kakšnem smislu je bilo ob obisku naše državne delegacije v Italiji
obravnavano vprašanje sodelovanja italijanskih in jugoslovanskih morskih luk.
Na ti dve vprašanji dajem odgovor, za katerega se bojim, da poslanca ne
bo v celoti zadovoljil. Izvršnemu svetu niso znani zaključki uradnega zasedanja
delovne skupine za transport pri komisiji za ekonomsko sodelovanje med
Jugoslavijo in Romunijo, ki je bila sredi aprila v Bariju. Izvršni svet in njegovi
organi, komite za ekonomske odnose s tujino in sekretariat za gospodarstvo
nista bila vabljena na sestanek te delovne skupine, niti seznanjena z dnevnim
redom. Kot izhaja iz časopisnih vesti, so na sestanku razpravljali o splošnih
vprašanjih in sodelovanju obeh držav na področju transporta kakor tudi o koriščenju barske luke v zvezi z gradnjo proge Beograd—Bar.
Strinjam se z ugotovitvijo tovariša poslanca, da ekonomski interesi Socialistične republike Slovenije in njenih gospodarskih organizacij, še prav posebno
luke Koper, zahtevajo našo prisotnost pri sestankih mešanih komisij, ki jih je
oblikovala Jugoslavija s tujimi državami, konkretno z Romunijo. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije je zahteval konkretne informacije državnega sekretariata za zunanje zadeve in to v najkrajšem roku, kakor tudi dokumentirano
gradivo, ki ga bomo takoj po prejemu posredovali tovarišu poslancu.
Po prejemu odgovora bo izvršni svet ugotovil, kateri ukrepi so še potrebni,
da se zaščiti ekonomski interes SR Slovenije in njenih gospodarskih organizacij.
Odgovor na drugo vprašanje se glasi:
Izvršni svet SR Slovenije ni prejel uradne informacije o razgovorih, ki jih
je imel član zveznega izvršnega sveta, tovariš Toma Granfil z ministrom za
zunanjo trgovino, gospodom Zagarijem, ob državnem obisku predsednika repu-,
blike v Italiji.
V neuradni informaciji je rečeno glede izvoza agrumov, da je bil »okvirno
dosežen isti dogovor, kot na razgovorih Tepavac—Moro« (citat).
V uradni informaciji 2. aprila 1971, ki jo je posredoval državni sekretariat
za zunanje zadeve o srečanju Tepavac—Moro, pa je rečeno le, da je tovariš
Tepavac govoril o »tranzitu agrumov prek naših luk« (citat), medtem ko informacija ne govori ničesar o odgovoru gospoda Mora, razen tega, da italijanska
vlada zagotavlja načelno podporo za razvijanje ekonomskih odnosov.
Tovariš Toma Granfil je v razgovoru kategorično zanikal informacijo, ki
jo je objavil tržaški časopis »Gospodarstvo« 2. aprila 1971 in ki pravi, da sta
»Zagari in Granfil po neuradnih vesteh razpravljala tudi o pristaniških vprašanjih Trsta in Reke, in sicer v smislu, da bi se preprečila škodljiva konkurenca
teh luk. Kaže, da Jugoslovanom ni do posebnega potenciranja koprskega
pristanišča, da ne bi s tem prizadeli Reke« (citat). Toma Granfil trdi, da se je
v Rimu kot v Bruslju odločno zavzel za čim hitrejši in pozitiven odgovor na
naš memorandum, ki ga je zvezni izvršni svet naslovil pred dvemi meseci
svetu ministrov evropske gospodarske skupnosti o vprašanju tranzita agrumov
prek luke Koper in Reke. Se pa z odgovorom odlaša, ker predstavnik Italije
v Bruslju kljub urgencam, še ni prejel ustreznih inštrukcij. Kot je znano,
delajo tudi v Bruslju po sistemu paritetnih komisij. To se pravi, če je en član
od šesterice proti neki stvari, enostavno ne pride na sestanek, oziroma pred
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sestankom javi, da ni prejel ustreznih inštrukcij in s tem onemogoča vsakršno
rešitev.
Ker izvršni svet ne razpolaga z uradnimi informacijami s strani zveznega
izvršnega sveta, smo tudi glede tega zahtevali uradni odgovor, ki ga bomo poslancu posredovali takoj po prejemu.
Dodal bi še, da izvršni svet republiške skupščine posveča vso pozornost
prav temu vprašanju. Tovarišu Prinčiču je to dobro znano, ker se zavedamo teže
problema in posledic za našo edino luko, ki jo imamo, kakor tudi, da čas ne
dela nam v prid. Tudi ob srečanju na Bledu, ki ga je vodil tovariš Stane
Kavčič, predsednik izvršnega sveta, smo postavili to vprašanje predsedniku
francoske vlade Chaban Delmasu in ministru zunanjih zadev Schumanu, ki sta
zagotovila njihovo polno podporo za ugodno in hitro rešitev koprskega vprašanja. Lahko tudi povem, da mi je gospod Schuman omenil, da tokrat ni francoska vlada tista, ki zavira ugodno rešitev.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Prinčič, ste z odgovorom zadovoljen? (Da.)
Poslancu 2arku Zigonu bosta na pismeno poslansko vprašanje, ki ga je
postavil izvršnemu svetu, odgovorila tovarišica Dragica Deklevova in tovariš
Jože Božič.
Prosim tovarišico Deklevovo za odgovor.
Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš inž. Žarko Žigbn, poslanec zbora, je postavil naslednji vprašanji:
1. Ali izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da se izvajajo smernice
gospodarske in proračunske politike, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela
za leto 1971;
2. ali je res, da se nekatere občinske skupščine niso držale priporočil o
omejenem povišanju proračunov? Kolikor je prišlo do takih prekoračitev, kdo
je to storil in zakaj?
Odgovor na prvo vprašanje:
Zbori Skupščine SR Slovenije so v prvih dneh decembra 1970. leta razpravljali o predlogu družbenoekonomskih izhodišč za opredelitev politike zbiranja in porabe sredstev za kritje splošno-družbenih potreb. Na osnovi razprav
je bilo ugotovljeno, da je za leto 1971 potrebno v davčni politiki upoštevati
še zlasti naslednja načela oziroma ukrepe:
— uvedba olajšave za vlaganje sredstev zaradi preusmeritve kmetijskih
gospodarstev v živinorejo;
— ublažitev davčne obremenitve kmetijskih gospodarstev, ki imajo več
mladoletnih ali dela nezmožnih družinskih članov;
— nekoliko višje davčne obremenitve kmetijskih zavezancev, ki jim kmetijstvo ni glavni vir za preživljanje;
— delno poenotenje politike občinskih skupščin v zvezi s priznavanjem
oprostitev in olajšav;
— na področju obrtnih in obrti podobnih gospodarskih dejavnosti ter intelektualnih storitev bo zagotovoljeno doslednejše ugotavljanje davčnih osnov;
— stopnje republiškega prometnega davka ostanejo v letu 1971 nespremenjene.
Pri financiranju splošnih družbenih potreb so bila zavzeta naslednja stališča:
23*
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— porabniki sredstev splošne in kolektivne potrošnje ne smejo širiti obsega svoje dejavnosti, niti sprejemati novih obveznosti finančne narave brez
izrecnega soglasja Skupščine SR Slovenije, ki bo za vsako svoje soglasje zagotovila tudi potrebna sredstva;
— finančne načrte za leto 1971 morajo glede izvirnih dohodkov zasnovati
vsi nosilci sredstev splošne porabe in kolektivne potrošnje na osnovi predvidenih družbenoekonomskih izhodišč za leto 1971;
— presežke republiškega proračuna iz leta 1970 je potrebno vrniti gospodarstvu in izključiti možnost njihove uporabe za splošno potrošnjo;
— presežke pri drugih porabnikih fiskalno zbranih dohodkov je potrebno
uporabiti v letu 1971 tako, da bi znižali obstoječe obveznosti gospodarstva oziroma vsaj preprečili njihovo povečanje;
— če bi dohodki ne dosegali predvidene ravni, so nosilci sredstev dolžni
med letom prilagoditi obseg svojega poslovanja doseženemu obsegu preliva
sredstev;
— zunaj okvira lastnih rezervnih skladov se porabniki sredstev splošne inkolektivne potrošnje za redno dejavnost ne smejo zadolževati;
— v politiki pokrivanja splošnih družbenih potreb je nujno treba racionalizirati obseg materialnih izdatkov, osebne dohodke in socialne dajatve pa valorizirati glede na življenjske stroške in dosledneje uveljavljati načela plačila
po kvaliteti in obsegu dela.
Glede presežkov, ki bodo ugotovljeni med izvajanjem finančnih načrtov, pa
je sprejela zveza zakon, s katerim se imobilizirajo sredstva iz prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, od prometnega davka in od taks, ki bi
za 10,8 ®/o presegla leto 1970. Taka omejitev ne velja le za sklade invalidskopokojninskega zavarovanja in za sklad za zaposlovanje.
Na osnovi takih načel in na osnovi zveznega predpisa, ki limitira nekatere
dohodke v letu 1971 na 10,8 l0/o glede na leto 1970, so bili skupščini predloženi
konkretni predpisi oziroma zakoni.
Skupščina SR Slovenije je za republiški proračun in za republiško izobraževalno skupnost sprejela stopnje, ki so takrat ustrezale povečanju 10,8 fl/o glede
na leto 1970. Stopnja prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja
za republiški proračun je v letu 1970 znašala 1,51, za republiško izobraževalno
skupnost 3,26, to je skupaj 4,77. Za leto 1971 pa znaša stopnja za republiški
proračun, pred vključitvijo stopnje za znanstveno-raziskovalno dejavnost 1,07
in za republiško izobraževalno skupnost 3,44, to je 4,51, kar je za 0,26 nižja
stopnja kot v letu 1970. Prometni davek je ocenjen sicer nad 10,8,0/o pri obeh
potrošnikih, vendar je v republiškem proračunu tudi prikazano odvajanje v
posebno rezervo, kolikor bodo gibanja taka, kot so bila predvidena, oziroma
bo odnos ustreznp višji, če bo tudi realizacija prekoračila predvidevanja.
Poleg zagotovitve delovanja zveznega limita za nekatere dohodke na 10,8 °/o
je republika odstopila temeljnim kulturnim skupnostim 0,5 prometnega davka
od prometa blaga na drobno, ter celotni republiški prispevek od avtorskih
pravic patentov in tehničnih izboljšav. Prav tako je republiška skupščina že
sprejela zakon, po katerem so vsi presežki dohodkov republiškega proračuna
za leto 1970 preneseni v skupne rezerve gospodarskih organizacij. Višina teh
presežkov znaša 83,2 milijona din.
Iz navedenega vidimo, da so smernice gospodarske in proračunske politike,
sprejete za leto 1971, že v predpisih in se zato tudi doslej dosledno izvajajo.
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Medtem je tudi zveza ukinila zvezni prispevek od osebnega dohodka iz
delovnega razmerja in prispevek od osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti.
Del zveznega prispevka od osebnega dohodka pa so v višni 0,4 fl/o predpisale
republike, ker so tudi prevzele financiranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
Tako znaša znižanje zvezne stopnje 2,3 %>.
Pri izvajanju, republiškega proračuna in finančnega načrta republiške izobraževalne skupnosti za leto 1971 bo zagotovljeno izvajanje zveznega zakona
glede limita 10,8 a/o in bodo vsa sredstva, ki bodo. dotekala drugače kot je bilo
predvideno, tudi izločena na poseben račun. Služba družbenega knjigovodstva že izvaja zakon o limitu tako, da. bo s tem preprečena večja poraba od
predvidene.
Odgovor na drugo vprašanje:
Vseh podatkov o sprejetih občinskih proračunih in finančnih načrtih
temeljnih izobraževalnih skupnosti za leto 1971 še ni. Marca je zveza sprejela
predpise, po katerih dopušča, da se tako sprejemanje stopenj kot tudi proračunov podaljša do 31. maja 1971. Domnevamo, da bodo občine upoštevale
zvezne predpise, in prilagodile svoje plane že omejitvam, kolikor pa tega ne
bodo storile, bodo v toliko večjih težavah pri izvajanju, ker bo službe družbenega knjigovodstva delovale strogo po navodilih zveznega sekretariata za
finance ter vse presežke nad 10,8 sproti izločale.
Izračun za izločitev višine sredstev nad 10,8 pa seveda ni povsem razlika
med letošnjo realizacijo in letom 1970, povečana za 10,8 °/o, temveč je potrebno
upoštevati razne prenose oziroma tudi dejstva, da ponekod ena oblika porabe
prevzema obveznost za izločanje presežka nad 10,8 za drugo obliko; na primer:
republiški proračun je prevzel obveznost za republiško izobraževalno skupnost.
In verjetno so se takih oblik poslužile tudi nekatere občine.
V ilustracijo, kakšno je gibanje nekaterih najbolj značilnih vrst dohodkov,
lahko povem, da je realizacija proračunskih dohodkov v SR Sloveniji za
proračune in izobraževanje za obdobje januar—marec 1971 glede na leto 1970
naslednja: pri prispevku od osebnega dohodka iz delovnega razmerja je
indeks 129, pri prometnih davkih 124, pri ostalih dohodkih, to so skupni dohodek občanov, skupna poraba in nekatere druge davščine, 150. Indeks skupnih
sredstev, ki gredo v proračune in za izobraževanje, znaša 130.
Glede na to, da so v lanskem letu lahko družbeno-politične skupnosti
uporabljale vse presežke, ki so jih prenesle iz leta 1969, v letu 1971 pa te
možnosti ni, ker so bili presežki v celoti imobilizirani, znaša v indeksu izraženo,
možnost za povečanje sredstev za porabo v istem obdobju glede na lansko leto
119. Podatki leta 1971 pa niso povsem primerljivi z letom 1970. To bo prišlo
zlasti do izraza v naslednjih mesecih, ker so prenesene določene funkcije in
pristojnosti federacije na republike skupaj z odstopljenim delom dohodkov. Tako
je s prispevkom 0,4% od osebnega dohodka in v zadnjem času, kot nam je
znano, s povečano udeležbo republik na zveznem prometnem davku, zaradi
prevzema funkcije s področja beneficiranih pokojnin in invalidskega varstva.
Hvala.
Predsednik Tone Bole: Prosim še tovariša Božiča, če bi posredoval
odgovor na tretje vprašanje tovariša Zigona!
Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tretje
vprašanje tovariša Zigona je, ali se povišanje osebnih dohodkov v Sloveniji
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giblje v predvidenem odstotku in če je prišlo do prekoračenj, kjer je opaziti
največje anomalije.
Po načrtu gospodarskega razvoja, ki je upošteval že prve stabilizacijske
ukrepe za leto 1971, naj bi porasla sredstva za osebne dohodke v tem letu
za 15 % oziroma na zaposlenega za 12 do 13 % v primerjavi z letom 1970.
Zvezna skupščina je v decembru 1970 sprejela zakon, s katerim je postavila
za obdobje od januarja do aprila 1971 zgornjo mejo, do katere se smejo
povečati osebni dohodki in sicer 11 % na poprečje preteklega leta. S ciljem,
da bi čim prej realizirali stabilizacijske ukrepe in postopno realizirali zakon o
samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov, smo pooblastilo zveznega zakona
republikam najbolj dosledno upoštevali v Sloveniji. Izvršni svet je oprostil od
zveznega Umita v prvih štirih mesecih 104 delovne organizacije iz gospodarstva
s približno 70 tisoč zaposlenimi, ali 15%> vseh zaposlenih v gospodarstvu. S tem
so bile odpravljene nekatere očitne anomalije pri delitvi osebnih dohodkov,
bodisi da so zaostajali osebni dohodki v teh delovnih organizacijah daleč za
republiškim poprečjem ali pa za rezultati gospodarjenja in upravičenostjo
višjih osebnih dohodkov.
Po podatkih o višini izpalačnih sredstev za osebne dohodke se v prvih
treh mesecih tega leta v Sloveniji osebni dohodki niso povečali za več kot
4 o/o v primerjavi s poprečjem preteklega leta. Primerjava rasti osebnih dohodkov z istim obdobjem preteklega leta pa kaže, da so se v prvih treh
mesecih letos glede na lanske tri mesece povečali za 23 %. V tem obdobju
realni osebni dohodki še vedno znašajo 111% kljub porastu življenjskih stroškov. Tudi če zadržimo porast osebnih dohodkov v globalu, kar je predvideno
v zadnjem odloku izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, na 11'%, dokler ne
bodo sprejeti samoupravni sporazumi, realni osebni dohodek ne bo padel pod
raven lanskega leta, če se bodo življenjski stroški gibali s sedanjo dinamiko.
Seveda govorim za poprečje Slovenije, ker so ukrepi različno prizadeli posamezne delovne organizacije oziroma grupacije. Vsake dodatne anomalije
v cenah in divjanju življenjskih stroškov pa bodo seveda vplivale predvsem v
drugem polletju na višji porast osebnih dohodkov kot pa je za letos načrtoval
plan gospodarskega razvoja.
Z bolj objektivnimi pokazatelji o anomalijah pri gibanju osebnih dohodkov
pa, bomo razpolagali v naslednjih mesecih, ko bodo samoupravni sporazumi
začeli obravnavati razmerja v delitvi tako glede ravni osebnih dohodkov in
njene odvisnosti od strukture in strokovne usposobljenosti zaposlenih kot glede
ravni poslovnih rezultatov, ki jih ti kolektivi dosegajo. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Žigon prosi za pismeni odgovor!
S tem je prvi del druge točke, to se pravi odgovori na poslanska vprašanja
zaključen. Kdo želi postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Ster, prosim!
Janez Šter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V imenu 14 poslancev sem bil pooblaščen, da bi postavil izvršnemu svetu vprašanje
glede elektrogospodarstva in družbenega dogovarjanja. Ker pa je bilo z
dodatnim vprašanjem tovariša Pungerčarja postavljeno to isto vprašanje in
s strani člana izvršnega sveta Ivana Zupana nanj tudi že odgovorjeno, menim,
da mi vprašanja ni treba postaviti. Ce pa kdo od 14 poslancev misli, da je
treba še kaj dodati, pa naj prosim doda to sam.
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V svojem imenu postavljam izvršnemu svetu naslednje vprašanje:
Pred leti smo sprejeli zakon, s katerim smo odločno omejili m»žndst
nadurnega dela v delovnih organizacijah. V tistem času, ko smo ta zakon
sprejemali, je bila v Sloveniji situacija glede zaposlovanja bistveno drugačna,
ker smo imeli povsod presežke delovne sile. Imeli smo brezposelnost. Danes
pa je situacija obratna: na vseh koncih in krajih primanjkuje delovne sile,
zato smo v delovnih organizacijah prišli v velike težave, ker nam omenjeni
zakon onemogoča izkoriščanje kapacitet v nadurah, kar bi bilo v skladu
z dobrim gospodarjenjem; predvsem pa bi s tem pripomogli k realizaciji
procesa stabilizacije.
Zato sprašujem, ali izvršni svet pozna situacijo in delovanje tega zakona
danes na terenu. Ali je tudi izvršni svet mnenja, da določbe tega zakona danes
ovirajo racionalno poslovanje v delovnih organizacijah, posebno še ob ugotovitvi, da smo v glavnem prešli na 42-urni tednik in naši delovni ljudje, ki
so zaposleni v družbenem sektorju, ne morejo delati nadur. Ali ima izvršni
svet namen v zvezi s tem predlagati kakšno spremembo tega zakona?
Predsednik Tone Bole: Ali bo predstavnik izvršnega sveta odgovoril
takoj? Prosim, tovariš Božič!
Jože Božič: Tovariš predsednik! Temeljni zakon o delovnih razmerjih
je dal pooblastilo, da republika lahko uredi drugače vprašanje nadurnega dela.
Mi smo to izkoristili in v noveli nismo tako strogo upoštevali določbe, da se
sme nadurno delo opravljati samo, kadar pride do večje katastrofe in kadar je
nujno, da se začeto delo nadaljuje, da bi se končal delovni proces, katerega
ustavitev bi povzročila veliko materialno škodo, itd. Ko smo zakon novelirali,
smo v tej skupščini sprejeli, da se lahko nadure opravljajo tudi, če to zahteva
kontinuiteta in proces dela. Mislili smo, da smo dosti široko odprli vrata za
nadurno delo, posebno ker smo imeli pred očmi situacijo, ko primanjkuje
delovne sile, ob tem pa smo še na hitro skrajševali delovni čas. Menim, da
novelizacija zakona ni potrebna in da daje že sedanji zakon glede nadurnega
dela dovolj možnosti.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Šter, prosim!
Janez Šter : Ce je to uradno tolmačenje, se strinjam. Drugače pa je
včasih težko potrebo po nadurnem delu, ko delovna organizacija določenega
roka pri izvozni pogodbi ne more doseči samo z delom v rednem delovnem
času, utemeljevati s potrebnostjo kontinuitete dela. Ce pa je to vaše tolmačenje
uradno, bodo tudi inšpektorji tako gledali na ta problem in stvar bo v redu.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Božič, je to, kar ste povedali, uradno
tolmačenje? (Da.)
Kdo želi še postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Makovec. Prosim!
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Postavljam
poslansko vprašanje sekretariatu za finance. Ne samo v naši komuni, ampak
sploh v Sloveniji je vedno več primerov, da ostajajo na kmetijah same ženske,
vdove z nedoraslimi otroci. Take družine se ne morejo niti same preživljati,
morajo pa plačevati družbi prispevek iz katastrskega dohodka. Zanima me ali
se da tu kaj ukreniti?

360

Gospodarski zbor

Poleg tega sprašujem vas, tovariš predsednik, kako to, da zbor ob smrti
najstarejšega poslanca Ivana Kronovška ni z enominutnim molkom počastil
njegovega spomina?
Predsednik Tone Bole: Prosim, tovarišica Deklevova.
Dragica Dekleva : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zakon o prispevkih in davkih občanov dopušča in daje možnost odpisov
prispevka v tistih primerih, ko nekdo ne more pridelovati oziroma ni sposoben
vzdrževati svoje družine. Potrebno pa je vložiti vlogo na občinski skupščini
in sicer na upravi za dohodke. Tako je po regularni poti dana možnost za odpis
prispevka od katastrskega dohodka.
Vendar gre pri vašem vprašanju najbrž za prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga po dosedanjih predpisih ni bilo mogoče odpisati. Z novim
zakonom, ki ga je sprejela naša skupščina lansko leto, pa prispevek za
zdravstveno zavarovanje plača občinska skupščina v primerih, ko bi bila
ogrožena eksistenca družine, če bi ga morala sama plačati. To je z zakonom
urejeno in mislim, da obstajajo konkretne možnosti za ureditev takih stvari
v občinah. Hvala!
Predsednik Tone Bole: Na drugo vprašanje lahko pojasnim poslancu,
da so se poslanci našega zbora udeležili pogreba in darovali cvetje. Glede minute
molka v počastitev pokojnega pa se opravičujem. Mislim, da je to bila res
napaka.
Tovariš Makovec prosim!
Stojan Makovec: Hvala za odgovor. Na prvo vprašanje pa želim
pismeni odgovor.
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje?
Prosim., tovariš Bernot!
Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Vsa povojna
leta stalno primanjkuje betonskega železa, cementa in inštalacijskih materialov
ter drugih osnovnih gradbenih materialov. Zaradi tega je bila storjena gospodarstvu že ogromna škoda zaradi stalnega zamujanja rokov izgradnje investicijskih objektov. Stanje preskrbe se zdi po podatkih biroja za gradbeništvo
letos še bolj kritično. V prvem četrtletju bi morala samo Zenica dobaviti
Sloveniji po sklenjenih pogodbah nekaj čez 15 000 ton betonskega železa,
dobavljeno pa je bilo komaj 3700 ton.
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavljam vprašanje: kaj je
izvršni svet ukrenil oziroma kaj namerava ukreniti, da se končno urede vprašanja pravočasne in normalne preskrbe gradbeništva in široke potrošnje s
kritičnimi materiali. Prosim za odgovor na prihodnji seji, obenem pa prosim
tudi za pismeni odgovor.
Predsednik Tone Bole: Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje?
Prosim, tovariš Petauer.
Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V Uradnem listu SRS, št. 4 od 11. februarja 1971 je objavljen zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje
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delitve dohodka in osebnih dohodkov. V tem zakonu so bili zelo jasno postavljeni roki, do kdaj morajo biti sklenjeni tako družbeni dogovor kot kasneje
samoupravni sporazumi. Ti roki so že precej prekoračeni. V gospodarstvu
nastaja nervoza, ker ta problem ni rešen in se ti iz dneva v dan še ostreje
postavlja vprašanje, kaj je s to stvarjo.
V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu naslednje vprašanje: zakaj še ni
bil sklenjen družbeni dogovor med izvršnim svetom, gospodarsko zbornico in
sindikatom?
Drugo vprašanje je, ali je peti osnutek družbenega dogovora osnutek, ki
bo služil kot osnova za sklenitev samoupravnih sporazumov ali je to samo neko
napotilo, kako naj se ti sklepajo. Vse bolj se širijo govorice, da ta družbeni
dogovor ne bodo podpisali sindikati pa tudi ne gospodarska zbornica, čeprav je
28. aprila Ljubljanski dnevnik objavil, da je ta družbeni dogovor več ali manj
že sklenjen. Ker so to neuradne vesti, prosim predstavnika izvršnega sveta za
uradno pojasnilo. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Na vprašanje bo odgovoril tovariš Božič!
Jože Božič: Družbeni dogovor še ni sklenjen zato, ker še vedno poteka
javna razprava v sindikalnih podružnicah. Okrog 15. do 20. maja bo ta razprava
verificirana na posebni konferenci, ki jo je sklical sindikat zaradi tega dogovora.
Prav tako bo 20. maja plenum gospodarske zbornice, kjer bo> tudi ta javna
razprava nekako verificirana, tako da računamo, da bodo' družbeni dogovor
za gospodarstvo podpisali med 20. in 30. majem vsi trije partnerji.
Na drugo vprašanje pa lahko odgovorim, da ne pričakujemo, da bi se peti
osnutek družbenega dogovora bistveno spremenil. Na razpravah^ ki so jih
organizirali sindikati po regijah in tudi posamezni sveti v zbornici itd., se je
pokazalo, da se ta osnutek z nekaterimi manjšimi spremembami lahko uveljavi
kot dokončni družbeni dogovor. Peti osnutek bo komisija na seji 6. in 7. maja
dokončno obdelala in spremenila v predlog, ki bo zajel vse intencije, ki so bile
podane v razpravah na terenu. Tako dejansko lahko pričakujemo, da bomo
imeli do konca maja družbeni dogovor podpisan.
Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo želi še postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Knez, proisim!
Jože Knez: V časopisu sem bral vest, da gradbeništvo sklepa samoupravni dogovor o približno 30 °/o povečanju osebnih dohodkov, ob tem pa
zagotavlja, da se cene ne bodo povečale. Ker se mi zdi to zelo malo verjetno,
vprašujem izvršni svet, če se je zavaroval, da ne bo nastala ista situacija kot
pri sporazumih o cenah, ki so šle prek vseh mer.
Predlagam pa tudi dve pripombi k družbenemu dogovoru. V družbenem
dogovoru je omenjena samo ena kategorija, to so delavci, potem pa imamo
delavce s končano šolo in tako dalje. Ni pa omenjena kategorija priučenih
delavcev, v kateri bi bila verjetno večina industrijskih delavcev. Menim, da bi
morali to upoštevati, poleg tega pa v kategorijo delavcev s končano poklicno
šolo vnesti tudi delavce v izjemnih poklicih.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje?
(Nihče.) Zaključujem drugo točko dnevnega reda.
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga, za začetek postopka za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije.
Med sejo ste prejeli sklep, iz katerega je razvidno, da republiški zbor
Skupščine SR Slovenije predlaga, da se začne postopek za spremembo ustave
Socialistične republike Slovenije. V začetku seje ste poslušali ekspoze v zvezi
s spremembo ustave in prav tako ste k tej točki prejeli pismeno pobudo skupne
komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja za začetek
postopka za spremembo ustave. V skladu z določbo 10. amandmaja k ustavi
Socialistične republike Slovenije o predlogu, da se začne postopek za spremembo
ustave, odločajo vsi zbori na ločenih sejah. Postopek za spremembo ustave je
sprejet, če z njim soglašajo republiški zbor in vsaj dva druga zbora, med njimi
zbor, v katerega delovno področje spadajo vprašanja, glede katerih se predlaga
sprememba ustave.
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor na današnji seji sprejme
naslednji sklep:
1. Predlog republiškega zbora, da se začne postopek za spremembo ustave
Socialistične republike Slovenije glede vprašanj in na način kot je to navedeno
v predlogu, se sprejme.
2. Mnenja in pripombe dane v razpravi na seji zbora se posredujejo skupni
komisiji vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog, da se začne postopek za spremembo
ustave.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o aktualnih vprašanjih gospodarskega položaja.
Ker bomo skupaj poslušali uvodno besedo, dajem 10 minut odmora. Potem
se zberemo v veliki dvorani, da bomo poslušali uvodni ekspoze k tej točki.
(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 13.10.)
Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslušali smo
ekspoze, ki ga je dal podpredsednik izvršnega sveta, v katerem nas je seznanil
s stališči izvršnega sveta do gospodarskega položaja. Kot gradivo k tej točki
dnevnega reda, ste prejeli:
,— informacijo »Aktualni problemi gospodarskega položaja«, ki so jo pripravili republiški sekretariat za gospodarstvo in republiški sekretariat za finance ter zavod SR Slovenije za planiranje,
— gradivo »Vloga bank in njihova odgovornost za proces stabilizacije«, ki
ga je pripravil zavod SR Slovenije za planiranje in
— predlog pisma predsedniku Skupščine SR Slovenije o vprašanjih v zvezi
z izvedbo stabilizacije, ki ga je v skladu s sklepom zadnje seje gospodarskega
zbora pripravila na tem zboru izvoljena komisija ter poslala v mnenje vsem
poslancem našega zbora.
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Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi sodelovati v razpravi? K razpravi
se je javil tovariš Jože Valentinčič, podpredsednik gospodarske zbornice SR
Slovenije.
Jože Valentinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci !
Proučili smo zvezno gradivo in gradivo naše republike o oceni sedanjega
gospodarskega položaja in ugotovili, da se razen nekaterih nians obe gradivi
strinjata v svojih osnovnih ugotovitvah in sicer:
1. da se ne realizira zvezna resolucija o temeljnih družbenoekonomske
politike v letu 1971, ker nekatere osnovne točke stabilizacijskega programa še
niso izvedene;
2. tudi tam, kjer so že bili sprejeti in uzakonjeni stabilizacijski ukrepi,
njihovo dosledno izvajanje ni zagotovljeno, temveč se vztrajno nadaljujejo
negativna gibanja, zoper katera so bili ti ukrepi usmerjeni.
Posledica vsega tega je, da se danes nahajamo v precej absurdnem položaju,
ko moramo znova, samo še v bolj kočljivi ekonomski situaciji, razpravljati
o gibanjih in ukrepih, na katere slovensko gospodarstvo opozarja že najmanj
dve leti in glede katerih smo se že dogovorili.
Kot izhod se nam sedaj v zveznem gradivu ponuja tako imenovana »-politična« rešitev tega vprašanja. Seveda se moramo takoj vprašati, kako in
s kakšnimi mehanizmi se realizira sleherna politika. Odgovor je jasen in
preprost: politika, v našem primeru konkretna, sprejeta in definirana ekonomska politika stabilizacije, se lahko realizira samo s konkretnimi ekonomskopolitičnimi ukrepi organov, ki jim je bila ta naloga zaupana, ter z dosledno
kontrolo nad izvajanjem teh ukrepov na vseh ravneh in vseh sredinah, kjer
bi ti ukrepi morali učinkovati.
Potemtakem se spet vračamo k našemu miselnemu, izhodišču. Pokaže se
nam, da je edina možna »tehnologija« naše stabilizacije; odločno ukrepanje
na ekonomskem področju.
Zato želimo podpreti predvsem tista mesta v predloženih gradivih, ki se
zavzemajo za skrajno poostren nadzor nad izvajanjem, ukrepov, predpisov in
pogodb.
Moram pa seveda takoj pripomniti, da s tem podpiramo samo tisto
metodo delovanja, ki je temelj in osnova sleherne organizirane družbe ter
njena trajna funkcija. Nismo za kakršnokoli kampanjo. Treba se je namreč
zavedati, da so razmere, v katerih je neizvajanje predpisov ter dvoličnost med
napisanimi in realiziranimi stališči vsakdanja praksa, zavedla marsikoga, da se
je prilagodil vsemu temu. Mislimo, da vodi pot k sanaciji takega ravnanja
predvsem prek uporabe ukrepov, ki naj zagotove finančno disciplino tudi pri
vseh začetnih povzročiteljih te verižne reakcije.
Ugotavljamo namreč in vsa predložena gradiva to jasno povedo, da se
investicije izvenproračunske bilance federacije nadaljujejo, čeprav zanje tudi
letos ni potrebnega kritja. Nadaljuje se tudi nepokrito financiranje investicijskih
programov na ostalih ravneh.
Koliko to velja tudi za Socialistično republiko Slovenijo je treba še ugotoviti. Kolikor poznam situacijo, takih primerov ni bilo veliko, vendar menim,
da je treba vse temeljito raziskati ne pa govoriti na pamet.
Obsodba investicij, kot enega izmed krivcev za gospodarsko nestabilnost,
ne more seveda veljati pavšalno. Odpovedi investicij se nihče ne bi upal
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zagovarjati, drugo pa je, kakšne so te investicije: ali so racionalne in rentabilne,
torej ne take, ki nas že leta in desetletja bremenijo in silijo v situacijo, v
kakršni smo. Zlasti velja mnogo manj omejitev investicij za tako imenovano
tekočo modernizacijo, ki jo ponavadi izvajajo gospodarske organizacije same,
ali pa konzorcij z bankami oziroma s širšimi finančnimi konstrukcijami.
Zato na tem področju ne prihaja v poštev linearna kreditno-monetarna
restrikcija, ki bi nedvomno hudo prizadela gospodarstvo. Ta udarec bi bilo
treba naperiti samo zoper dejanska in dokazana žarišča deficitnega investiranja,
ki jih na področju Jugoslavije dobro poznamo.
Mislimo, da bi moral biti prvi in najvidnejši ukrep v tem trenutku takojšnje
preverjanje kritja s potrebnimi sredstvi pri vseh tekočih in planiranih investicijah, za tem pa brezobzirna in dosledna ustavitev prav vseh investicij
v državi, ki nimajo kritja, ne oziraje se na to, koga in katera območja bi to
prizadelo.
Potrebno je, da to z razdelitvijo izgub pri investicijah neproračunske
bilance federacije na republike le-te čimprej same izvedejo.
Druga ključna točka deklariranega stabilizacijskega programa — razbremenitev gospodarstva za 6 % — se prav tako ne realizira. Znano je, da se
dohodki proračunov in skladov splošne porabe še naprej dvigajo. Nikakor ne
moremo sprejeti kot opravičilo trditve, ki se pojavljajo v gradivu, češ da ti
dohodki rastejo po avtonomiji, na podlagi drugih gospodarskih gibanj.
Bistvo in predpogoj kakršne koli davčne politike so namreč realna predvidevanja davčnih virov in tej nalogi bi moral biti kos sleherni davčni sistem.
Zato moramo v tem trenutku postaviti najodločnejšo zahtevo, da se tudi
dohodki splošne porabe takoj prilagodijo limitom za izdatke. To bi zahtevalo
določeno znižanje stopenj, za kar se je zbornica zavzela že decembra 1970 v
proračunski razpravi. Toda od celotne splošne porabe so samo gospodarske
zbornice v Jugoslaviji dejansko znižale stopnje svojih članskih prispevkov,
nekatere celo pod dovoljeni limit potrošnje. To sicer v skupnih obveznostih
gospodarstva ne predstavlja pomemben delež, ampak potrjuje dejstvo, da so
se le zbornice držale naloge, da se gospodarstvo razbremeni dajatev. Nasprotno,
ostali nosilci splošne porabe zaradi limita v trošenju, formirajo znatne, sicer
začasno blokirane presežke in računajo, da bo prišlo do sprostitve limita. Nekateri se celo naprej zadolžujejo. Navajam dejstva, ki se nanašajo na območje
cele Jugoslavije. To pomeni pomanjkanje vsakršne pripravljenosti za dejansko
razbremenitev gospodarstva.
Gospodarstvu takšna politika seveda ne znižuje stroškov. Vendar se ne
zavzemamo za linearno zniževanje, marveč bi kazalo ta ukrep povezati s
spodbujanjem izvoza, predvsem na konvertibilno področje. Nemogoča in nelogična je namreč takšna ekonomska politika, ki pričakuje, da bo nacionalno
gospodarstvo z izvozom reševalo svoje devizno bilanco, hkrati pa najbolj propulzivne izvoznike, ki morajo ob relativno slabši organski sestavi kapitala
preskakovati visoke carinske pregrade, izpostavljati se nenehni inflaciji stroškov in fiskalni plenitvi akumulacije. Davčnih olajšav, zlasti zniževanje prispevkov iz osebnih dohodkov, naj bi bili deležni predvsem izvozniki na
konvertibilna področja, ki prispevajo k ublažitvi zunanjetrgovinskega debalansa.
To moramo zagotoviti z davčno politiko v republikah in občinah. Poleg tega bi
morali končno realizirati predloge za vračanje carin. To je bilo sicer principialno
sprejeto, vračajo pa se zdaj manj, kot so se včasih. Ravno tako bi morali
realizirati znižanje uvoznih taks izvoznikom na konvertibilna področja, even-
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tualno po progresivni lestvici, glede na stopnjo povečanja izvoza. Hkrati bi
izvoznikom morali zagotoviti ustrezne kreditne olajšave. Le tako si lahko obetamo ponovno poživitev izvoznih trendov, ki kažejo sedaj katastrofalno stagnacijo.
V zveznem materialu se predlaga, naj bi se ustvarjeni presežki proračunov
porabili za saniranje izgub v delovnih organizacijah. Tak pavšalen ukrep bi dal,
■po našem mnenju, skrajno dvomljiv in kratkotrajen učinek brez sleherne
stabilizacijske veljave. Sanacija izgub mora biti izjemen in skrajno selektivni
ukrep, ki naj pride v poštev le na podlagi realnega in preverjenega sanacijskega
programa. Vsako reševanje podjetij, ki nimajo dolgoročne perspektive, pa je
samo podaljševanje življenja inflacijskih žarišč, in je zaradi tega izrazito
antistabilizacijski ukrep.
Slovensko gospodarstvo ima za 4,4-krat manjše tekoče izgube kot je poprečje v Jugoslaviji, akumulirane izgube za nazaj pa so 4-krat manjše kot
je poprečje v Jugoslaviji. To pomeni, da se naše gospodarstvo precej gospodarno
obnaša.
Likvidnost v gospodarstvu Slovenije se, po kratkotrajnem izboljšanju sredi
leta 1970, konstantno slabša. Celotna razpoložljiva denarna sredstva gospodarstva so v letošnjem prvem trimesečju absolutno nižja kot v zadnjem trimesečju 1968, če seveda ne upoštevamo povečanje deviznih računov zaradi
devalvacije. Tako likvidnost dejansko lahko označimo kot katastrofalno. Opozarjamo na naše večkrat ponovljene predloge o zagotovitvi večjega reda pri
plačevanju medsebojnih obveznosti in še zlasti na radikalno omejitev možnosti
bank za oročanje sredstev gospodarstva. Kljub tako izjemno slabi likvidnosti
oročanja namreč izredno hitro raste in je obseg oročenih sredstev gospodarstva
v začetku 1971 kar za 34 °/o večji kot v začetku leta 1970.
Na področju cen, na tem izredno značilnem kazalcu nestabilnosti gospodarstva, nam predložena gradiva ne ponujajo pomembnejših rešitev. Trditev, da
pogoji za liberalizacijo še niso dozoreli, da pa hkrati tudi nimamo možnosti za
učinkovito kontrolo cen, nam pravzaprav ne povedo ničesar drugega kot to,
da ne verjamemo lastnim deklaracijam o tržnosti našega gospodarstva ter
da se mislimo še naprej udajati iluzijam, da lahko cene krotimo, kot nekakšno
avtonomno ekonomsko kategorijo, ki nima nobene zveze s siceršnjo situacijo in
materialno resnico. Namesto kakršnihkoli ukrepov se nam tu ponuja institucija
družbenega sporazumevanja, kar je milo rečeno, oprostite izrazu, naivno. Ce
kje, potem na področju cen v tržnem gospodarstvu, še posebej pa v naši gospodarski situaciji, sporazumevanje na področju cen pomeni le legalizacijo »zidanja« cen, formiranje cen za mnoge artikle na najvišjih poljubnih nivojih,
ki so pogosto tudi monopolno izsiljene.
Nasprotno, mnenja smo, da je tu edini izhod čim širša liberalizacija,
spremljana seveda z vsemi razpoložljivimi intervencijskimi ukrepi, kot. so
materialne rezerve, sprostitev uvoza nekaterih deficitarnih proizvodov itd. Naš
stabilizacijski cilj naj ne bodo umetno deprimirane, temveč tržno realne in
stabilne cene. Institut kontrole cen pa naj spet dobi svojo normalno vlogo,
to je preprečevanje monopolnih in vseh drugih tržnih špekulacij, katerih
posledica so: velika ali prevelika zvišanja cen. Opozarjamo pa na še eno ključno
vprašanje, kjer bi bilo treba tudi poseči s stabilizacijskimi ukrepi. Predložena
gradiva tega ne navajajo. Mislimo na osebno potrošnjo.
Ce ugotavljamo, da se investicijska in splošna poraba gibljeta čez dopustne
okvire, to velja za področje osebne porabe. Dejstvo je namreč, da znaša
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investicijska poraba (vštevši formiranje zalog), v globalu celotne porabe 25 do
30 %, materialni, izdatki splošne porabe pa 10 do 15%. To pomeni, da vse ostalo,
to je 55 do 65 %, predstavlja osebna poraba. Zato ne moremo zahtevati protiinflacijskih ukrepov samo na področju investicijske in proračunske porabe,
hkrati pa ne videti visoke stopnje naraščanja osebne porabe. Velika kupna
moč je tudi močan vzvod, ki s pritiskom na blagovne fonde vpliva na rast
inflacijske spirale.
Od srede 1970. leta dalje ugotavljamo precejšnje stopnjevanje trošenja
razpoložljivega dohodka, saj v tem obdobju konstantno raste nagib k porabi.
Zato se tudi relativno znižuje nagib k varčevanju: junija 1969 do februarja
1970 je gotovina v rokah prebivalstva narasla za 151 milijard S din, varčevanje
v bankah pa za 177 milijard S din, medtem ko je od junija 1970 do februarja
1971 gotovina narasla samo še za polovico, to je za 80 milijard S din, hranilne
vloge pa le za 136 milijard S din. Vsi ti podatki se nanašajo na celotno
Jugoslavijo. Hkrati je treba upoštevati, da so skupni prejemki prebivalstva
v drugem obdobju, to je od junija 1970 do februarja 1971, narasli za 172 milijard S din oziroma za 25 % več kot leto poprej. Osebna poraba predstavlja
pretežni agregat povpraševanja. Zaradi tega taka gibanja na tem področju
nedvomno zahtevajo ustrezno ukrepanje. Del teh ukrepov prav gotovo predstavlja začasno zamrznitev osebnih dohodkov, ki jo v Jugoslaviji zelo različno,
oziroma na nekaterih področjih zelo liberalno izvajajo. Gotovo je, da do sprejema učinkovitih ukrepov na področju usmerjanja delitve ne kaže odpuščati
zamrznitev. Predlog upravnega odbora zbornice je bil, da se zdrži zamrznitev,
dokler niso realizirani sporazumi. Predložen pa je bil za 3% višji limit, to je
namesto 11% naj bi bil limit na 14'%.
V Sloveniji smo sicer pripravili splošni družbeni dogovor o usmerjanju
delitve, veliko vprašanje pa je, ali lahko tak ukrep v eni sami republiki kaj
bistveno prispeva k izboljšanju situacije v celotni državi. Pripominjamo, da smo
za prihodnje obdobje, do sankcioniranja sporazumov po panogah sicer obdržali
zamrznitev, da smo pa hkrati po sankcioniranju sporazumov predvideli izplačilo razlik za nazaj, kar bo v trenutku uveljavitve sporazumov gotovo
povzročilo dodaten sunek na tem področju porabe. Na ta moment je gospodarska zbornica pravočasno opozorila.
Poleg zamrznitve osebnih dohodkov lahko na umiritev osebne potrošnje
vpliva tudi začasna restrikcija potrošniških kreditov. Na določenih sektorjih,
kjer se čuti še poseben pritisk na blagovne sklade, delno tudi zaradi priliva
denarnih nakazil zdomcev, predlagamo liberalizacijo uvoza, da bi izboljšali
ponudbo. Ta ukrep bi veljal zlasti za vse vrste gradbenega, investicijskega in
instalicijskega materiala, kmetijske drobne mehanizacije ter za obrtniške
stroje in reprodukcijski material. Na ta način bi z blagovnimi skladi pokrili
pomembne kategorije osebne potrošnje in hkrati delno rešili še druge znane
probleme. Usmerili bi namreč njihova sredstva v koristne investicije in s tem
prispevali k usmeritvi tržišča.
V svoji razpravi se namerno nisem dotaknil vseh možnih in predlaganih
ukrepov. To nisem storil zaradi tega, ker menim, da je začetek reševanja kritične
situacije pri ključnih žariščih nestabilnosti. Vsi ostali ukrepi, ki jih seveda tudi
podpiramo, so potem le logična posledica, nadaljevanje in konkretizacija jasno
definirane ekonomske politike, predvsem pa konkretizacija določne volje in
pristojnosti. Situacija je preveč kritična, da bi smeli še naprej žonglirati s
predlogi in protipredlogi, kajti več kot očitno je, da računi za tako početje že
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dospevajo in jih moramo že plačevati, morali pa jih bomo tudi v bodoče, če
s tem ne prenehamo. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo želi sodelovati v razpravi k tej
točki dnevnega reda? Besedo ima poslanec Jože Lesar.
Jože Lesar: Tovariši in tovarišice poslanci! Pravzaprav smo se vse
lansko leto spraševali, kam plove ta naša ekonomska ladja, sedaj smo prišli
v položaj, da precej jasno vidimo, kje pristajamo. Slika, ki je bila več ali manj
znana predvsem za zadnje obdobje, je dobila po mojem mnenju z današnjim
poročilom tovariša Tribušona zaokroženo obliko z dokaj realno oceno gospodarskega položaja. V njem so bile orisane dokaj klavrne možnosti sedanjih
gospodarskih pogojev in nakazana pota, kako priti iz takega položaja. Skoda
je, da pred sejo nismo dobili referata tovariša Tribušona. Predlagam, da bi se
nam referat naknadno dostavil, ker vsebuje zanimive predloge ukrepov, ki niso
samo za trenutno rabo. Naš zbor je vedno obravnaval gospodarske probleme
^skrajno resno in opozarjal ter predlagal. Pri tem smo imeli različne stopnje
ostrine glede ocene položaja. Danes se postavlja zelo jasno vprašanje: koliko
smo tudi mi odgovorni za nastalo situacijo? Mislim, da najdemo delni odgovor
na to vprašanje v poročilu tovariša Tribušona, ki ugotavlja, da republika nima
pooblastil, da bi reševala tista ključna vprašanja, ki so pripeljala do takšne
časovne neusklajenosti, ali kot bi rekli po domače, do> take razpuščenosti v našem
gospodarstvu. Mislim, da moramo iz našega razpoloženja in volje, da bi naše
gospodarstvo zavzelo v svetovnem dober položaj napraviti določen zaključek.
Ne moremo, da ne bi govorili o nekaterih kazalcih, ki so nam bili predloženi,
čeprav jih več ali manj sicer poznamo, vendar moram opozoriti na nekatere,
ki se mi zdijo nevarni, lahko rečem politično nevarni zaradi tega, ker se
ponekod namerava problem prikrivati. Obenem se vse tiste, ki so za realnost,
in ki rečejo »bobu bob«, v zadnjem času razglaša za kritikastre. Tu spodaj v
bazi, dobivamo ocene, tako sem namreč bral v zadnji številki »Komunista«,
da smo sicer zavzeti zidarji tovarn in cest, vendar smo zaradi tega izgubili
perspektivo in smisel za družbeno širino itd.
Ob takih člankih se človek dejansko najde pred dilemo, ali smo sploh
sposobni ugotoviti materialno resnico ali pa moramo plavati v tokovih, ki nas
bodo nujno pripeljali tja, kjer bomo odmaknjeni od tistih osnovnih ciljev, ki
jih lahko strnemo v eno samo besedo; to je samoupravni socializem.
Danes smo slišali tudi to, da ne bo izvršen niti minimalni gospodarski
program. To je ocena izvršnega sveta SR Slovenije, naše vlade, ki je sicer
pogumna, vendar ima opravičilo, da nekatere stvari ne pove do konca, kar je
razumljivo. Kljub temu čutim potrebo in dolžnost, da povem, kaj mislim in
tudi zaradi tega, da se razbremenim odgovornosti, predvsem pred volivci, ki so
me iz štirih občin izvolili v ta dom. Ne vem, zakaj se postavlja vprašanje
gospodarske stabilizacije: tako nelogično. Zaradi zagretosti za ustavne spremembe, ki so sicer izredno važne, pa je nelogično vprašanje zapostavljeno,
namesto da postavljamo to vprašanje v ospredje. Govori se, ko bomo sprejeli
ustavne spremembe, se bomo šele lotili tudi bolj učinkovitega reševanja ekonomskih problemov. V tem obdobju, dokler ne bomo rešili vprašanj, ki zadevajo spremembe političnega sistema, se nerešena vprašanja materialne sfere
ne bodo mogla reševati tako hitro. Vendar je jasno, da položaj, v katerem smo
od začetka obdobja stabilizacije do danes, ne daje nobenih garancij, da bi

368

Gospodarski zbor

lahko verjeli, da se bo jutri začelo v odnosu do našega gospodarstva drugače
ukrepati, ker je vedno bolj jasno, da se vsak dan zmanjšuje pomen ustavnih
sprememb in decentralizacije, ker naša ekonomska situacija vsak dan bolj izsiljuje tak sistem, ki je popolnoma v nasprotju s samoupravno demokracijo. Za
ta sistem je bilo danes tu rečeno, da bo treba z administrativnimi ukrepi začeti
reševati tisto, kar se samoupravno ni dalo rešiti itd. Enostavno ne razumem, da
se zapirajo oči pred logičnimi posledicami takega ravnavanja in tudi od odnosov
do ekonomskih problemov, ki so odprti, še posebej od političnih sil, ki so
odgovorne predvsem za sistemsko politično področje.
Zakaj bi morali sprejemati tezo, recimo predsednika zveznega izvršnega
sveta, ki brani in opravičuje neučinkovitost tega organa, zaradi tega, ker se
sedaj reševanje teh vprašanj prenaša na republike, ko je lahko točno le dejstvo,
da je izvršni svet, naša vlada, ki je postavljena zato, da ta vprašanja rešuje
ne glede na to, ali se spreminja ustave ali pa politični sistem. Vlada je odgovorna za izvajanje določene ekonomske politike. V tem obdobju je še bolj
odgovorna. Še bolj ji osebno zamerim, ker je poleg normalnih zadolžitev, ki jih
ima po obstoječi pravni strukturi, dobila tudi politično podporo Zveze komunistov, na plenumu in posebna pooblastila od organov zvezne skupščine. Zakaj
bi branili ta organ, če ni uporabil pooblastil, če se je ustavil na pol pota, in ni
pravočasno ukrepal. Vemo, da je sploh odpovedal sredi pota. Ni treba biti
ne vem kakšen ekonomist, da se ugotovi, da smo rezultate stabilizacije, ki je
bila dobro zastavljena, končali z devalvacijo. To devalvacijo smo popolnoma
razvodeneli, saj smo prišli v položaj, ki je slabši kot je bil na začetku leta,
oziroma na začetku procesa in stabilizacije.
To so dejstva in ne demagogija. Pri tem se ne moremo sklicevati na zavest
delavskega razreda in organiziranost Zveze komunistov, ki nikakor ne morejo
spremeniti trenutnega stanja. Najhujše je to, da se ne opazi nobenih možnosti,
da bi, ob sedanjih strukturah, ki so bile odgovorne za izvedbo stabilizacijskega
programa in z metodami dela, ki jih te strukture uporabljajo, sploh lahko
izvedli niti minimalni program. Takšna je hkrati ocena izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Pričakujem, da bomo odstopali še od tega minimalnega programa stabilizacije. Menim, da je položaj danes brez dramatizacije tak, da se odgovornost
za položaj razširja od zveznega izvršnega sveta in njegovih organov tudi na
nosilce političnega sistema. Sam sem slišal odgovorne predstavnike na sestanku
v Beogradu, ko so sprožili misel, da je glavni krivec za nastalo gospodarsko
situacijo pravzaprav gospodarstvo samo, ker se ne obnaša tako, kot bi bilo
treba. To me nehote spominja na besede tistega filozofa, ki je dejal: »Ce ljudstvo godrnja, ga zamenjajte!«
Mislim, da je takšno iskanje grešnih kozlov precej podobno temu reklu.
Dokler republike nimajo pooblastil, to je dokler se ne izvedejo spremembe
zvezne in republiških ustav, ter dokler se nova zakonodaja ne konsolidira, bo
preteklo še precej časa. Do tedaj ne moremo odgovarjati za nerešena vprašanja
gospodarstva in za nastalo situacijo. Torej ni druge rešitve kot ta, da se oblikuje
učinkovita zvezna vlada, ki naj, če je potrebno, z vsemi sredstvi zaustavi
sedanje gibanje, ki vodi v anarhijo in tako stabilizira gospodarski položaj.
Pustiti sedanja anarhična gibanja brez ukrepov do konca leta, pomeni zelo
realne pogoje ter možnosti, da se doseže konfliktna situacija, v kateri ne bomo
mogli delovati na demokratičen način. To so trde besede, vendar so takšne, kot
jih po moji oceni zasluži današnja situacija. Čeprav so to trde besede, so vendar
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uporabne za demokratične oblike ukrepov za uresničitev stabilizacije. Večina
nas iskreno želi, da bi takšne demokratične oblike ostale tudi naprej. Skrbimo
za izgubo teh demokratičnih oblik, kar je postala realna možnost, to je problem,
od katerega morda nismo tako daleč.
Hotel sem se vsaj delno razbremeniti moralne odgovornosti. Čutim to
odgovornost, zato ker ni bilo potrebno, da smo se našli v takšnem položaju. Znano nam je, da bodo za konsolidacijo neurejenih razmer potrebni napori delavskega razreda. Dejstvo pa je, da vse posledice, ki izhajajo iz take situacije,
padejo ravno na njegova pleča. Zaradi tega bi poleg predloga, ki ga je dal naš
predsednik, da se iz ekspozeja predstavnika izvršnega sveta in iz razprave oblikuje dokument, ki naj gre po normalni poti do odgovornih dejavnikov in kjer
bodo lahko uporabljeni ostrejši izrazi, zelo priporočal, da bi naš zbor poslal tudi
pismo, ki ga je pripravila komisija zbora, ki je tudi ocenjevala gospodarsko
situacijo. To pismo bi dopolnili in ga poslali predsedniku naše skupščine z
zahtevo, da predsednik skupščine o vsebini pisma našega zbora informira
dejavnike na ravni republike in na ravni federacije ter da predloži ustrezne
ukrepe. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Prosim. Kdo še želi, sodelovati v razpravi?
Besedo ima poslanec Janez Šter.
Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tudi
sam moram izraziti obžalovanje, da poslanci nimamo ekspozeja podpredsednika
izvršnega sveta na mizah, ker morate priznati, da je ta referat kvalitetno nekaj
drugega, kot tista gradiva, ki so nam bila predložena in je zato škoda, da ga
zdaj nimamo pred seboj. Zato se bom v svoji razpravi omejil predvsem na
pismo komisije gospodarskega zbora. Poslanec Jože Lesar in poslanec Jože
Knez kot predsednik te komisije sta predlagala, da bi to pismo postalo poseben
dokument našega zbora. Tudi sam se pridružujem tistim, ki predlagajo, da se to
"pismo in ta stališča ne utopijo v ostalih gradivih te skupščine, ampak da se tako,
kakršno je bilo predloženo, morda z manjšimi popravki, pošlje predsedniku
naše skupščine, ki naj potem ukrepa naprej. Komisija je dobila nekaj pripomb
k temu pismu. Menim, da tisti pripombi, ki govorita o tem, da naj se čimprej
sprejmejo ustavne spremembe, da bi na ta način lahko sanirah gospodarsko
situacijo, ne bi vnašali v ta naš dokument, kajti situacija je danes taka, da mi
je že prav nerodno ponavljati to, kar so tovariši pred menoj že povedali. Priča
smo veliki zavzetosti za ustavne spremembe. Povsod je danes na prvem mestu
vsa teža našega snovanja v ustavnih spremembah, ki so tudi po mojem mnenju
potrebne. Menim, da moramo obravnavo in sprejem ustavnih amandmajev drugače postaviti. Mislim, da bi naredili medvedjo uslugo razpravi o ustavnih
spremembah, če bomo do počitnic ali pa do jeseni imeli kritično situacijo
na področju gospodarstva. Do takšne situacije bo prav gotovo prišlo, kolikor
se bodo trendi, ki se sedaj že kažejo, nadaljevali v sedanji smeri. Zato je
po mojem mnenju prvi pogoj za nemoteno vodenje razprave o ustavnih spremembah, da doseženmo vsaj delen uspeh stabilizacijskega programa. Zaradi tega
menim, da je treba še pospešiti to razpravo, ne glede na to, da bomo v kratkem
času le zaključili ustavno razpravo in sprejeli ustavne spremembe, tako na
nivoju federacije kot republike. Menim, da še ni konec dela, ker bo na podlagi
tako spremenjene ustave treba sprejeti še celo vrsto novih zakonov. Preden
bo ta sistem začel delovati, bo minilo dobro leto, če ne več. Kolikor bo v tem
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času šlo gospodarstvo v taki smeri, kamor gre sedaj, potem menim, da bomo
zabredli predaleč in bomo pred ratifikacijo ustavnih sprememb verjetno morali
začeti še drugo razpravo, katere vsebina bo: kakšno devalvacijo sprejeti. To bi
bilo verjetno zelo nepopularno. Osnovna tema za našo razpravo je gotovo minimalni stabilizacijski program, ki ga vsebuje resolucija o temeljnih načelih
in ciljih ekonomske politike v letu 1971. O tem, kako se je realizirala ta resolucija, je navedeno v materialu, ki smo ga dobili za današnjo sejo, o njej je
bilo govora v ekspozeju podpredsednika izvršnega sveta in tudi pismo komisije
našega zbora izhaja iz nje.
Prvi cilj, ki ga analiziramo, je področje cen. Tu prav gotovo lahko ugotovimo, da na tem področju, kljub zamrznitvi, nismo dosegli zaželenih uspehov
in da nam cene vsakodnevno rastejo.
Prva napaka je po mojem mnenju storjena na področju cen že tako, da
smo z državnim aktom dopustih povečanje cen, kot je to recimo primer pri
cenah celotne energetike in prometa. Priznajmo, da smo tudi v naši republiki
sklenili tak sporazum o zvišanju cen na področju prometa, kjer so se cene
povišale za 33%. Da rečem po domače: v tem grmu moramo iskati prvega
zajca! To pomeni, da so se cene zvišale za 20 do 33% z državnim ukrepom.
Potem je seveda tako šel naprej podoben proces v tako imenovanem družbenem dogovoru o cenah. Podpredsednik izvršnega sveta je v ekspozeju povedal
nekaj misli o tem. Glede tega se povsem z njim ne strinjam. On zastopa mnenje,
da se moramo dogovarjati še naprej. Tovariši! Dogovarjanje o cenah je pripeljalo danes do tega, v to sem trdno prepričan, da so danes cene višje kot
če bi bile liberalizirane. Mi namreč ugotavljamo, konkretno na našem območju,
da so bile zamrznjene cene, kljub temu pa so bile nato revalorizirane na dokaj
različnih nivojih. Trg je sam deloval tako, da se niso limitirale na enaki stopnji.
Kaj se danes godi z družbenim dogovarjanjem? Vedno se, kot je to po zakonu
predvideno, z dogovorom sprejme mejna cena, to je tistega, najmanj produktivnega proizvajalca, ki je najglasnejši in ki zelo hitro dobi zagovornike, da
se taka cena sprejme z dogovorom. Da bi bil dogovor legalen, se pokliče na
podpis nekaj velikih trgovcev, vseh ni niti potrebno sklicati, toliko da se dobi,
dvetretjinska večina in dogovor je sklenjen. Kam so nas taki dogovori pripeljali, se prav dobro občuti. Tovariši! Pri teh dogovorih se odstotkov do 10
več ne pozna, tu ne gre več za 5% ali za 8%! S temi dogovori se povišujejo
cene za 20 in za 30 %. Danes je registriranih nekaj čez 50 dogovorov. Kolikor
se ta pojav ne onemogoči, bo do jeseni teh dogovorov nekaj 100. Taki dogovori
bodo pomaknili raven naših cen ne samo za 20 %, kolikor je znašala devalvacija,
ampak bomo imeli zvišane cene za 30 do 40 %. Na tem področju ni kaj već
slepomišiti, ampak moramo z odločno akcijo takšno dogovarjanje, kakršnega
imamo, onemogočiti.
Iz moje razprave verjetno izhaja, da sem pristaš administrativnih ukrepov
in preživelih oblik; še zdaleč nisem za take ukrepe! Prepričan sem, da nam
ne morejo ustrezati administrativni ukrepi pri vse bolj dinamičnem gospodarjenju. Če bomo vpeljali najbolj demokratično obliko dogovarjanja o cenah,
obenem pa se pokazali do konca nezreli in iz tega dogovarjanja naredili ekonomsko džunglo, je razumljivo, da bomo na koncu morali sprejeti učinkovitejše
ukrepe. Vsaka oblika določanja cen mora biti prilagojena določeni stopnji
družbene zavesti. Z žalostjo lahko ugotavljamo, da je naša družbena zavest
prenizka za tako demokratične metode kot so v praksi danes. Zaradi tega bomo
v prihodnjem obdobju morali uporabljati nekaj manj demokratične metode.
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Naslednje odprto vprašanje je gibanje porabe. Tudi tu ugotavljamo, da je
gibanje vseh vrst porabe: osebne, investicijske in splošne prešlo daleč čez
prvotno začrtane meje.
Kar se tiče investicij, ne bi ponavljal, da moramo spraviti z dnevnega
reda neproračunsko bilanco federacije. O tem smo veliko čitali in slišali. Vsi
smo bili prepričani, da je to vprašanje končno rešeno in to z dogovorom med
republikami. Kot slišimo, se vse zvezne investicije odvijajo po starih programih
naprej.
Glede investicij se mi zdi zelo dobro gradivo, ki smo ga dobili poslanci
od zavoda za planiranje Socialistične republike Slovenije. Kdor se hoče objektivno informirati, se mora strinjati, da nima niti zvezna vlada, še manj pa
republiška, tiste ekonomske moči, da bi lahko usmerjala te investicije in o njih
odločala.
Znano je, kar je v tem gradivu dobro prikazano, da so skoraj vsa sredstva,
ki se vlagajo v investicije, v poslovnih bankah. Torej niso v gospodarstvu in še
manj v družbeno-političnih skupnostih. Zato bi dejansko morali pri odgovornosti za stabilizacijske ukrepe vključiti predvsem poslovne banke. Poslovne
banke so uvedle sistem oročanja sredstev podjetij, one pretvarjajo kratkoročna
sredstva v dolgoročna in tako po svoje prispevajo k nelikvidnosti. Tako se
prav malo brigajo za stabilizacijo. Namesto da bi se le svetovalo, je treba predlagati organom, ki lahko sprejmejo ukrepe za vključevanje poslovnih bank
v odgovorno sodelovanje pri stabilizaciji, da to tudi storijo.
Glede osebne porabe, ki je tudi prerasla prek prvotno začrtane meje,
moram ugotoviti, da smo v naši republiki še največ dosegli na tem območju.
Zamrznitev osebnih dohodkov se je izvajala, razen tistih, res minimalnih izjem,
ki so po mojem mnenju bile upravičene. Zamrznitev se še izvaja, kolikor je
osebna potrošnja kljub temu porasla, potem je šlo pri tem nekaj tudi na račun
zmanjšanja hranilnih vlog, kar je razumljiva in čisto racionalna reakcija ljudi,
ki so ugotovili, da se jim realna vrednost njihovih vlog v bankah znižuje.
Obenem so vlagatelji ugotovili, da tudi ob zadnji devalvaciji niso dobili adekvatnega nadomestila za to, kolikor se je zmanjšala vrednost njihovih vlog.
Seveda sedaj vlagatelji spremljajo te naše razprave in tudi objavljene podatke
o gospodarskih gibanjih. Tedaj lahko ugotove, da ni posebno pametno nalagati
v bankah svoje prihranke pri tako nestabilnih gospodarskih pogojih. Zato
seveda raje svoj denar sproti porabijo. Denar manj vlagajo, razen tega pa se
črpajo stare hranilne vloge in se hkrati zadolžujejo tudi s potrošniškimi posojili. Ne glede na to menim, da je prav osebna poraba še najmanj prekoračila
predvidene proporce.
Glede splošne potrošnje se mi zdi, da bi lahko malo pometli pred svojim
pragom. Zakaj šele danes ugotavljamo, da je presežek tudi v republiki, v občinah in v federaciji. Preden bo prišlo do konkretnih ukrepov, bomo šli na
počitnice, in ko se bomo vrnili nazaj, bo splošna in proračunska poraba presegla vsa naša najbolj črna pričakovanja.
Zdi se mi, da bi že danes na tem zboru moral biti predložen ukrep, ki bi
temeljil na izračunih, koliko so doslej presežena proračunska sredstva nad
sprejetimi limiti. Za toliko bi takoj morah znižati prispevne stopnje in tako
onemogočiti nadalje odtujevanje obratnih sredstev od gospodarskih in drugih
delovnih organizacij. Ravno na tem področju je opazna naša nagnjenost k deklarativnosti. Vemo, da je taka situacija, se strinjamo, da ne more iti tako naprej,
vendar konkretnega ukrepa ne sprejmemo.
» 24*
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Naslednje odprto vprašanje je področje ekonomskih odnosov s tujino.
Lahko rečemo, da je tu bilo izhodišče reforme leta 1965 in tudi stabilizacijskih
ukrepov. Doma lahko sprejemamo svojo gospodarsko politiko, vendar je primanjkljaj v državni plačilni bilanci tisti »zvočni zid«, ki ga ne moremo prebiti,
razen seveda kratkoročno, z najemanjem raznih tujih posojil. Cena teh posojil
nam poslancem ni vedno znana, vendar je že kar malo dvomljiva. Glede
plačilne bilance lahko sedaj ugotovimo, da ima uvoz indeks nad 140, izvoz
pa se giba na lanskem nivoju. Ali se lahko čudimo, čemu smo izvršili devalvacijo, saj zvezni izvršini svet ni držal besede. Poslušal sem televizijsko
oddajo, ko je bila sporočena devalvacija. Tedaj je bilo rečeno med drugim
tudi to, da ostanejo nespremenjeni vsi zunanjetrgovinski in devizni instrumenti, ki se nanašajo na stimulacijo izvoza. Dejstvo pa je, da smo jih v
enem tednu za polovico znižali.
Hkrati smo podražil vse prevoze, nafto, ponekod — pri nas še ne — tudi
elektriko. Kot sem že prej omenil, smo z družbenim dogovarjanjem dvignili
še ostale cene. Glede izvoza je rezultat jasen: ogromni primanjkljaj. Izvozno
stimulacijo smo znižali, domači stroški pa so porasli. Sedaj bi rabili čudež, da bi
gospodarstvo zopet usmerili v izvoz in da bo spet verjelo v stabilizacijo, ko smo
z devalvacijo toliko napovedovali. Torej, kolikor bodo šli ti negativni trendi
še naprej in bodo na domačem trgu cene tako rasle, potem lahko dvomimo, da
bodo delovne organizacije še naprej držale izvoz na lanski ravni. Na koncu
leta bo tista delovna organizacija, ki ima zelo velik delež izvoza v svojem celotnem dohodku, imela poslovno izgubo, ali pa bo morda morala zapustiti težko
priborjena tuja tržišča, da bi se po nekaj letih zelo težko in z velikimi stroški
vrnila nazaj. Zato se mi zdi to najbolj delikatno vprašanje. Kdor se ukvarja
z izvozom, ve, da je na zunanjem trgu osvojitev tržišč dolgoročni proces, ki
ponavadi stane tudi veliko denarja in znanja. Ce se s teh tržišč umaknemo,
jih bodo zasedli konkurenti iz drugih držav, potem bomo težko prišli nazaj na ta
tržišča. Zato se mi zdi precej nelogično družbeno dogovarjanje o cenah, ki je
zasnovano takole: mi se lahko doma zelo hitro dogovorimo s potrošniki, ki jih
predstavljajo trgovci — monopolisti. Komu bomo priznali višje cene, se bomo
dogovorili. K dogovarjanju se bodo vključili tudi državni organi, ki se bodo
z nami dogovorili tudi o izvozni stimulaciji. Tako smo nedavno v zvezni gospodarski zbornici doživeli naslednje: tam so pripravili predlog sporazumov, kako
bi dvignili v naši panogi cene hlodovine in žaganega lesa za 20, 30 in tudi več
odstotkov!
Dobro, smo vprašali, kaj pa se bo zgodilo potem naprej s ploščami? Odgovor je bil: seveda bomo potem podražili tudi plošče in vse polizdelke.
Vprašali smo, kaj pa bo s finalnimi izdelki in z izvozom?
To pa ni predmet tega dogovora, so nam odgovorili.
Ko smo po veliki borbi v svetu za gozdarstvo in lesno industrijo zvezne
gospodarske zbornice le uspeli, da je bilo sprejeto stališče, da mora biti osnovno
načelo sporazumevanja predvsem izvozna cena, možnost plasmaja, upoštevanje
današnje gospodarske situacije in današnjih stimulacij izvoza, se je potem
zgodilo to, da je birokracija zvezne gospodarske zbornice zapisnik seje enostavno
ponaredila, tako da tega ni bilo v zapisniku, čeprav smo o tem tudi glasovali.
Res je, da smo potem vsi predstavniki Slovenije protestirali proti takim načinom »dela« v zvezni zbornici.
Hotel sem povedati, da kolikor bi še naprej zadržali to institucijo dogovarjanja o cenah, potem menim, da je nujno potrebno, da se kot partner v teh

23. seja

373

sporazumih pojavi še sekretariat za zunanjo trgovino, ali pa naj bi to bil
zvezni izvršni svet, da se bomo tako tudi z njim dogovorili, kakšne bodo izvozne
stimulacije, da bomo lahko še izvažali. Sicer je razumljivo, da se bo dispariteta
med uvozom in izvozom še nadalje večala. Kajti vsak dan smo bolj stimulirani
za uvoz in vsak dan manj za izvoz. Vsi tisti, ki se resnično vključujejo v mednarodno menjavo, so resnično zainteresirani za ohranitev realnega tečaja dinarja, za uresničitev programa konvertibilnosti dinarja in za izpolnitev stabilizacijskega programa. Vsi tisti, ki živijo na račun deviz, ki jih dobivajo po administrativni poti iz državne blagajne, pa seveda niso za take programe ah pa le
na besedah. Nadaljnji vzrok za neizpolnitev stabilizacijskega programa je torej
neustrezen sistem deviznega in zunanjetrgovinskega režima. Kje je samoupravnost, se vprašam? Kje so tu načela, ki smo jih v sedanji ustavi in jih bomo
tudi v poslednji ustavi tako glasno proklamirali; da vsak gospodari z rezultati
svojega dela! Na področju deviznega poslovanja tudi tukaj v Sloveniji nimamo
posebno »čistih računov« in bi bilo mogoče prav, da se tudi pri nas enkrat
dogovorili za »čiste račune«. Dokler se bodo devize po administrativni poti odtujevale proizvajalcu, in se centralistično zbirale v narodni banki, ter se potem
spet administrativno razdeljevale po najrazličnejših kriterijih, ki nimajo nobene
ekonomske logike, toliko časa seveda ne bomo uspeli odpraviti disparitet med
izvozom in uvozom. Danes na primer neka panoga dobi iz generalne devizne
kvote nazaj 100% deviz, druga pa samo 80%. Kje je tu logika?
Podoben je primer v zvezi z retencijo. To je prava tlaka, dokler se zasluži retencija. Pri tem pa se trdi, da je uvoz opreme povzročil primanjkljaje
v naši plačilni bilanci. Kdor uvaža opremo na račun svoje zaslužene retencije,
ki jo bo zaslužil ali pa jo je zaslužil v predhodnem obdobju, ta v našem nestabilnem gospodarskem sistemu ne more ustvarjati plačilnega deficita, ker jo
mora pošteno zaslužiti. Tistih 7 do 10'% od skupno zasluženih dolarjev, ki jih
od stotih dobi izvoznik iz večno polne državne blagajne, od koder se ostale
devize po administrativni poti razdeljujejo in jo tako praznijo. Zato naj se išče
krivce tam, kjer so. Kakor je bilo lepo nakazano v referatu, se s posebnimi
dovoljenji uvažajo potrebne in tudi nepotrebne reči. Menim, da je prav, če na
primer ugotovimo, da se z mercedesom danes že vsi vozimo; v zadnjo vas gredo
mercedesovi avtobusi, vsak tovornjak mora biti mercedes. Uvažamo ladje,
uvažamo letala. Vse to je v skupnem seznamu opreme in nazadnje se samo
še vpije, da jo uvažamo preveč. Ce bi za vse devize uvažali opremo, in če bi
se delovne organizacije dejansko zadolževale na podlagi svoje retencije, potem
bi naša plačilna bilanca bila kmalu sanirana.
Hotel sem samo opozoriti na posamezne probleme. Še enkrat bi podprl
predlog, da pismo gospodarskega zbora ostane poseben dokument, da ga ne
uporabimo v ostalih gradivih in da ga pošljemo predsedniku naše skupščine.
Potem naj ga predsednik posreduje dejavnikom v republiki in v federaciji.,
Hvala.
Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo želi še sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec Jože Knez. Prosim.
I
Jože Knez : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! O gospodarstvu in njegovi stabilnosti ter o posledicah, ki jih prinaša nestabilna
politika v gospodarstvu, je ta zbor že večkrat govoril. Mislim, da je to bilo pred
dvema letoma v marcu 1969, ko so bile prvič razprave o tej temi. Pri pred-
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laganju in nato pri sprejemanju resolucij je ta zbor dal vrsto predlogov,
ki bi lahko vplivali, da bi bila situacija danes drugačna. Ves čas te razprave
pred dvema letoma smo vsi govorniki, ki smo zahtevali drugo politiko, bili
ocenjeni za paničarje in kritikastre, to je bilo tudi pred enim letom in izgleda,
da se to tudi danes ponavlja. Zato se principialno vprašam, kaj lahko k tistemu,
kar smo že rekli, Sploh lahko še dodamo. Mislim, da bi na današnji seji zbora
bilo odveč naštevanje novih ukrepov. Vse je bilo doslej že rečeno. Morda bi
bilo treba to le ponovno zapisati.
- Vprašam se, zakaj se pojavljajo nekatera vprašanja v drugih dimenzijah?
Eno tako vprašanje je, zakaj smo pri intenzivnem gospodarjenju tako neučinkoviti in zakaj smo neučinkoviti pri izvajanju politike stabilizacije. Mislim, da
je splošen odgovor v tem, da je to posledica tega, ker se ne obnašamo tržno.
Ne moremo govoriti o tržnem obnašanju, če ne plačujemo svojih dolgov, če
trošimo več kot imamo in če lahko živimo neskončno dolgo časa ob trajnih
izgubah.
Drugo vprašanje, ki je posledica prvega vprašanja, je: zakaj se ne obnašamo tržno? Mislim, da je osnoven spor v tem, da mi idejno še vedno nismo
priznali trga in njegovih zakonitosti, kar bi morali spoštovati. Še vedno bi s
trgom želeli manipulirati. Na trgu je še vedno karakteristično to, da bi vsaka
tovarna in vsaka ideja, ne samo produkcijska, ampak tudi neprodukcijska, bila
uporabljena. Mi še vedno gledamo, kot da je sicer do neke mere vse to v redu,
dokler ne preseže meje, potem pa trg ni več v redu in tedaj postaja politično
sumljiv in gospodarsko napadan.
Tretje vprašanje se nanaša na vprašanje, kdo je tisti, ki se netržno obnaša
v naši družbi. Najbrž to ni celotno gospodarstvo. Glede naše panoge — kar velja
tudi za podjetje, kjer delam — mislim, da zelo težko usklajuje izvoz z vsemi
dogajanji našega gospodarstva v celoti. So pa podjetja, kjer imajo po zaključnih
računih delavci za razdelitev še nekaj plač in podjetja, kjer je precej dobička.
V naši družbi se predvsem obnašajo netržno tisti, ki so se monopolizirali po
zaslugi poladministrativnega usmerjanja razvoja naše družbe, ne pa zaradi logičnega razvoja tržnega gospodarstva. To so tisti, ki imajo prioriteto in protekcijo
v naši družbi. To so nekatere gospodarske organizacije in zlasti vsi negospodarski činitelji. Postavimo si lahko vprašanje, zakaj se ta kategorija delovnih
organizacij lahko tako obnaša? Vsi ti so še za razvojem trga in niso občutili
njegove konsekvence. Dejstvo je, da smo takrat, ko kupujemo, poslovni ljudje,
ko pa ne moremo plačati, potem smo nenadoma socialisti. Tedaj kličemo na
pomoč vsa načela našega socialističnega družbenega sistema. Ko smo prvo
podjetje pustili brez plač, zato ker ni imelo denarja, ni pa ga imelo zato, ker
ni bilo -likvidno, so se dvignili vsi politični dejavniki, da je treba delavcem
takoj dati plače. Najprej so bili to občinski, potem republiški in nato pritiski
na nivoju zveze. Danes je edini pritisk v podjetju, da se plače morajo zagotoviti
za vsako ceno. Da bi dosegli to, da začnemo redno plačevati svoje obveznosti,
je v našem sistemu mogoče tako le, če tudi plač ne bomo plačevali, če ne bomo
likvidni. Torej doseči likvidnost z vsemi konsekvencami. Sem pa zelo v dvomih,
ali si te konsekvence upajo prevzeti na rame vsi tisti, ki nam prišepetavajo
in ki na vsak način hočejo soodločati v gospodarstvu.
Še eno važno vprašanje iz kompleksa vprašanj o stabilizaciji. Mi smo to
postavili kot razmerje med socializmom in kolektivi. Za nas je bistveno vprašanje, ali bomo podpirali nek kolektiv, ki že 20 let »proizvaja« z izgubo. Nikoh
ni taka tovarna praktično prišla v poštev, da se likvidira in tudi danes še ni-
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mamo nobenih garancij, da je kaj takega mogoče. Zaradi tega, kar se nam je
zdaj pojavilo, prihajamo spet iz ekonomskega področja na politično in socialno
področje. Morda bi se morali zamisliti, da kolektiv le ni tisto edino, kar je
socialistično pri nas, ampak da imamo še nekaj drugih dimenzij socializma, ki
jih ravno tako ne izpolnjujemo uspešno'. To je npr. področje zaposlovanja in
beg naših ljudi v Nemčijo, naši poprečno nizki osebni dohodki, naše visoke
družbene dajatve in podobno.
Trg s svojo neizprosno logiko živi izven nas, ker je komponenta vseh odločitev, ki se v gospodarstvu v določenem času in razvoju sprejemajo. Iz naših
dosti poenostavljenih predstavah o trgu je važen predvsem odgovor na vprašanje, kako bo trg mogel obstojati in delovati v naši specifični socialistični Jugoslaviji? Z rešitvijo tega vprašanja do sedaj nismo prišli daleč. Zaradi tega nam
je ostal nerešen problem nelikvidnosti še od leta 1960, ko smo ga prvič občutili.
Heševali smo ga z visokimi emisijami denarja, kar se bo tudi sedaj ponovilo.
Kako bomo izvedli stabilizacijo, kako pa bo to šlo naprej, si težko predstavljam.
Moje sklepno vprašanje je: kje je torej rešitev? Ali morda v uporabi
raznih ukrepov, ki jih poznamo tudi iz normalnega tržnega gospodarjenja,
kot so to ukrepi na področju monetarne politike, ukrepi za dosego ostrejše
devizne bilance, torej vseh, ki jih nalaga resolucija. Problem je v tem, da si
ničesar več ne upamo napraviti, ker nismo v ničesar več prepričani. To je na
koncu koncev le logična posledica dejstva, da je gospodarstvo dolgo časa živelo
kot siromašni sorodnik v veliki hiši naših političnih proklamacij, idej in perspektiv itd. Do sedaj gospodarstvo ni bilo deležno enakega tretmaja kot vsi
ostali družbeni dejavniki, ampak smo lahko gospodarstvo vedno, z vso njegovo
problematiko, pustili ob strani, ga postavili v kot, ah ga tudi obdolžili, da je
vsega krivo. Menim, da smo danes pred tisto situacijo, o kateri je prej govoril
"tovariš Jože Lesar.
Na koncu svoje razprave bi s tega mesta omenil še to, da sem pred točno
enim letom rekel tole: izgleda, da smo pri naši »igri« prišli v pat pozicijo.
Xolikor te igre poznam, je tako: kadar prideš do pat pozicije, potem porušiš
figure in začneš novo igro z novimi figurami. Od lanskega leta naprej se moje
mnenje o naši. »igri« ni spremenilo. Ni pa se spremenilo zaradi tega, ker sem
globoko prepričan, da je ta politični spor toliko bolj zapleten zaradi tega, ker
na dirigentskem pultu gospodarstva vidimo vedno ene in iste osebe. To so
osebe z istimi idejami. Ostali jim sicer od časa do časa izsilimo kakšno drugačno
stališče in ukrep, vendar v glavnem ti s starimi metodami in staro neodgovornostjo uspešno krmarijo skozi ta čas. Mislim, da je ta moment toliko drugačen
od prejšnjega zaradi tega, ker je treba le razmisliti o vprašanju odgovornosti.
Mislim, da se večina strinja s tem, da smo pripravljeni nositi odgovornost za
tisto področje, za katerega smo postavljeni in za kar smo plačani. Mislim, da
je naša dolžnost postaviti vprašanje, kako je v vodstvih. Ali bi se v tem letu,
odkar govorimo o potrebi stabilizacije v teh šestih mesecih, ko teče stabilizacijski načrt, lahko napravilo kaj več? Prepričan sem, da je zvezni izvršni svet
imel vrsto prišepetavcev, ki se niso strinjali s tem in onim. Zaenkrat je na tem
področju za mene le on odgovoren. Nič namreč ne piše, da je moral biti biro
CK ZKJ za kaj odgovoren. Vsaj v naši zakonodaji piše tako o tej odgovornosti.
Ce se je zvezni izvršni svet skrival pod raznimi dežniki, je to njegova stvar.
Dejansko je zvezni izvršni svet po ustavi tisto telo in tista institucija, ki bi
morala prva ukrepati in tudi polagati račune zaradi takega razvoja gospodarske
situacije. To pomeni z drugo besedo, da se strinjam s tovarišem Lesarjem.
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Kolikor so ostali organi premalo napravili, vključno z gospodarstvom, je nujno,
da se ugotovi odgovornost na teh nivojih. Ne moremo večno dopustiti na vrhu
naše družbe stalno neodgovornost in večno kritiko in izjave o tem, da se gospodarstvo ne obnaša odgovorno. Gospodarstvo se dejansko res ne obnaša odgovorno, kot bi se moralo. Vendar so mu dana taka merila in taki okvirji. Sedaj
nam je težko, da smo mi, ki smo gospodarstvo gradili, ocenjeni, da nimamo
tržnega spektra v svojih rokah. Morda bi tudi pristali na to, da bi se nekatere
zadeve samoiniciativno izvedle na liniji stabilizacije. Morda bi bilo celo prav,
in mislim, da je to marsikatera gospodarska organizacija tudi napravila. Podjetje, v katerem sem direktor, je sestavilo svoj stabilizacijski načrt prilagoditve
novi situaciji, pod pogoji, da bodo cene bolj stabilne in bo izvoz na predvidenem
nivoju itd. To je trajalo le dva meseca, potem smo ga lahko že preklicali in
začeli delati drugega. Medtem se je položaj, na katerem smo ta načrt gradili,
čisto spremenil. Mislim, da so v tem trenutku potrebne take razmere v gospodarstvu, da bi se racionalneje gospodarilo, kolikor smo politično za to. Kolikor
nismo, je potrebno reči jasno in glasno, da nismo za tržno gospodarstvo, da smo
za drugo obliko gospodarstva, ki je mogoče manj učinkovita. Ne moremo na
eni strani razvijati eno filozofijo, obenem pa se obnašati, kot da smo za racionalnejše tržno gospodarstvo. Gotovo je veliko vprašanje, kako ustvariti ugodnejše razmere v gospodarstvu. K bolj ugodnim razmeram pa bodo najbrž
najuspešneje prispevali tisti gospodarstveniki, ki bi dobili odločilne državne
funkcije, na katerih se odloča o gospodarstvu, torej ljudje, ki vedo, da naše
gospodarstvo potrebuje stabilizacijo in da potrebuje pravo tržnost, da bi se
lahko tako obnašalo.
Vključno z vsem gospodarstvom pa so vezani tudi tisti kadri, ki izdajajo
razna dovoljenja za posebne uvoze, ki odločajo o izvenproračunski bilanci itd.
To je, tovariši, vse, kar sem želel povedati. Kar pa zadeva konkretne
ukrepe, menim, da je to stvar komisije, da izdela predloge in jih formulira.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo želi še sodelovati v razpravi? Besedo ima
poslanec Jože Eržen.
Jože Eržen : Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi hotel nadaljevati
v smeri, ki so se je držali predhodni razpravljalci. Želim podpreti nekatere
predloge, ki so bili dani z željo, da bi prišli v resolucijo, ki jo bo komisija
kasneje pripravila.
Menim, da so važni predlogi, ki zadevajo idejno-politično sfero. Vprašanje,
ki ga je sprožil tovariš Lesar, bom le dopolnil. Zdi se mi, da je nujnost uresničitve stabilizacije ne samo podpora za sprejem ustavnih amandmajev, ampak
je tudi predpogoj, da se bodo amandmaji dejansko začeli izvajati. Mene, kot tudi
tovariša Lesarja, skrbe nerešena vprašanja z idejno-političnega področja.
Ravno tako je bilo omenjeno, da se začne v kritičnih trenutkih ponavadi
v vseh strukturah z žongliranjem, z obsojanjem baze, in s tem, da baza obsoja
vrhove itd. Strinjam se tudi z Lesarjem glede tega, da bi bilo danes nesmiselno
obstojati obnašanja gospodarskih delovnih organizacij in ljudi, ki v teh organizacijah delajo, če so živeli v pogojih, ki so nastali s takšnim položajem gospodarstva, kot je bil ta do sedaj. Seveda se hkrati ne strinjam s tem, da bi sedaj
začeli »ping-pong«, namesto da bi se dogovorili, da bomo dosledno izvedli tisto,
kar je bilo v začetku stabilizacije že predvideno. Zato se mi zdi zelo važno, da
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je v tem pogledu dosežena pomembna enotnost gledišč, čeprav se popolnoma
strinjam, da je treba ugotoviti odgovornost in ko se ta ugcftovi, tudi konsekventno izvajati sankcije. Mislim, da je jasno, o čem govorimo v tem trenutku.
Povedati moram, da me je nekoliko motila abservacija, ki jo je izrekel podpredsednik izvršnega sveta v sredi svojega govora, in jo na koncu ponovil.
Njegove besede so približno tele: »Za take ukrepe je tudi izvršni svet, če se
bodo izvajali v vsej Jugoslaviji.«
Mislim, da je tako mnenje v sedanji situaciji deloma opravičljivo, glede na
to, koliko je doslej izvedeno od tistega, kar smo se dogovorili. Kljub temu
menim, da imamo kaj urediti tudi doma in da moramo začeti z delom s to
predpostavko. Ali bo naša podmena, da je situacija taka, da bo celotna jugoslovanska družba morala dosledno izvajati te ukrepe in bomo seveda tako tudi
mi ravnali, ali pa bomo čakali, da bi videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, da je
v redu, če sprejmemo sami nekatere ukrepe, čeprav so pristojnosti s področja
gospodarstva v republiki sedaj še zelo majhne. Kljub temu se da izvesti nekatere ukrepe, vsaj take, s katerimi bi lahko pokazali našo odločno zavzetost za
stabilizacijo, kar tudi govorimo na vseh naših tribunah. Zdi se mi, da bi to
misel morali vsebovati naši sklepi, ker so se politične in družbene razmere
toliko popravile, da lahko računamo vsaj na doslednejše izvajanje stabilizacijskih ukrepov na celotnem področju Jugoslavije. Zato bomo s tem v zvezi,
kar se nas tiče, tudi pripravljeni, da sami ukrepamo. Pri tem mislim predvsem
na področje omejevanja splošne potrošnje. Danes je tovarišica Dekleva v odgovoru na poslansko vprašanje popolnoma jasno orisala stanje proračunskih
dohodkov. Ce vzamemo svinčnik v roke, potem lahko takoj izračunamo, da
imamo danes pogoje, da znižamo za en odstotek prispevek iz osebnih dohodkov, ki ga predpisuje republika. Po tem znižanju bomo še vedno v okvirih, ki
so določeni s stabilizacijskim programom družbene potrošnje, kolikor imamo
seveda namen na ta način reševati ta problem. Ce imamo namen to vprašanje
reševati na drugačen način, v referatu podpredsednika izvršnega sveta pa je
bil dan predlog, da se bodo sredstva vračala v gospodarstvo, potem je treba
pripraviti drugačen predlog. Sem torej za to, da se do prihodnje seje pripravi
tak predlog.
Imel pa bi še eno pripombo glede konkretnih predlogov izvršnega sveta,
čeprav se strinjam s predlogi, ki so zadevali investicijsko potrošnjo. Vendar
bi rad ponovno opozoril zlasti še na predlog, ki se nanaša na omejitev uvoza
opreme. Dejanski obseg uvoza opreme je tak, da bi zaradi devizne bilance morali omejiti uvoz vse opreme, ki je izven posebnih dovoljenj. Meni se zdi,
da je to nerealno, ker bi to negativno delovalo na povečevanje produktivnosti
dela, na rekonstrukcijo in modernizacijo proizvodnje in tako dalje. Zato se
strinjam, da je treba začeti pri tistem delu posebnih dovoljenj, ki imajo tak
obseg, da samo njihov uvoz predstavlja veliko obremenitev za devizno bilanco.
Ce bi tu šli z restrikcijami brez selekcije, bi lahko prizadeli novo škodo nadaljnjemu razvoju in krepitvi reproduktivne sposobnosti našega gospodarstva.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Natan Bernot.
Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Mislim, da ne
bi bilo prav, če bi zaključili tako pomembno razpravo, ki traja že dve leti,
kot so razpravljavci že omenili, če se ne domenimo, kaj lahko konkretno nare-
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dimo. Poskušal sem analizirati ta vprašanja, ki so jih postavili predgovorniki
in tudi podpredsednik izvršnega sveta. Lahko jih razvrstim na tri kategorije.
Prva kategorija vprašanj so tista vprašanja, ki danes spadajo v pristojnost
zveznih institucij. Ravno o teh razpravljamo, čeprav obenem tudi stalno
ugotavljamo, da smo popolnoma nemočni pri reševanju teh problemov. Zaradi
tega se zavzemam, da se čimbolj pospeši sprejemanje ustavnih amandmajev,
ki naj prenesejo čim več pristojnosti na republiko. Predlagam, da v tem pogledu
v naši skupščini zaostrimo razpravo.
Druga kategorija vprašanj spada v idejno-politično področje. Takoj po
osvoboditvi smo imeli zelo socialistično družbo. Z leti smo šli v drugo skrajnost
in tako imamo danes zelo poslovno družbo, ki pa je na zelo trhlih nogah in tudi
zelo kratkoročno usmerjena. Ce smo bili tedaj samo socialistično usmerjeni,
smo danes tako poslovni, da je glavna morala po zakonu »cateh as catch can«
(tj. primi, kakor moreš). Ne moremo govoriti o socialistični morali, ki je drugje
v svetu marsikje veliko bolj razvita kakor pri nekaterih naših podjetjih. V poslovnem svetu se nam skoraj smejejo. Moramo si vsi skupaj prizadevati, da
bomo izboljšali poslovno moralo in jo ideološko usmerjali v socialistično družbo,
kar je naša skupna naloga.
Tretja kategorija vprašanj pa so tista vprašanja, ki spadajo v našo pristojnost.
Ali je kakšno področje dela poslancev gospodarskega zbora in ostalih družbenih dejavnikov, kjer moremo kaj ukreniti, kjer lahko kaj odločimo? Ali se
bomo, kot je rekel podpredsednik izvršnega sveta, le »zavzemali«, ali ni nobenega problema, kjer bi lahko odločili? Ah bomo sklenili: tole bomo od danes
naprej spremenili. Ali pa bomo kakšen predlog, potem ko ga bomo sprejeli kot
zakon, kot je to v praksi, tudi izigrali? To je zadeva, zaradi katere sem se javil
k besedi. Mislim, da bi morali komisijo, ki naj do 12. maja 1.1. pripravi konkretne predloge in kateri naj bi bil na razpolago tudi izvršni svet ter sekretariat in vse službe, da naj ta komisija ugotovi, katera so ta področja. Komisija
naj naloži izvršnemu svetu, da pripravi predloge odlokov in zakonov, katere
bomo v okviru naše pristojnosti obravnavali na prihodnji seji skupščine in jih
mogoče sprejeli. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo
ima poslanec Alojz Antončič.
Alojz Antončič: Za današnjo sejo našega zbora smo prejeli ogromno
gradiva, ki je po vsebini dokaj enotno v tem smislu, da navaja mnoga zaskrbljujoča gibanja gospodarstva v zadnjem razdobju. Ne mislim ocenjevati tega gradiva, ki je enotno v oceni, da cene nezadržno naraščajo, da vse oblike potrošnje
rastejo čez vse zastavljene meje, da imamo izreden porast investicij, da se
negativno razvija zunanja trgovinska bilanca, ker raste uvoz, izvoz pa je
manjši, da akumulativnost gospodarstva ne raste, da pa raste ekonomska moč
bančništva in velikih zunanjetrgovinskih organizacij, da likvidnost gospodarstva pada in še več drugih podobnih zaključkov. Vse to poraja nešteto
problemov, ki spremljajo naše gospodarsko življenje. Gospodarske organizacije
se temu primerno obnašajo, saj ne morejo sprejemati učinkovitih kratkoročnih,
še manj pa dolgoročnih poslovnih odločitev. Obnašajo se tako, kakor je zanje
v danem primeru najbolje. Kako to vpliva na razvoj gospodarstva v celoti, nam
jasno govorijo predložene analize.
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Pravilno je zastavila vprašanje skupina poslancev našega zbora: kaj storiti
zdaj in takoj?
Ugotavljam, da je dovolj analiz in tudi institucij, ki reproducira jo ogromne
količine gradiva. Sprejemamo nešteto resolucij. Kako se te uresničujejo, nam
dovolj izpričuje pismo poslancev našega zbora predsedniku skupščine. Gradivo,
ki smo ga dobili, nam dovolj jasno izpričuje, kje smo. Zdaj je na nas vseh, da
nekaj storimo. Tako od nas pričakujejo naši delovni ljudje. Ne samo to, poudarim naj, da to od nas zahtevajo, da povemo, kaj je treba storiti.
Če ugotovim,, da smo v naših dokumentih, zlasti v resoluciji za leto 1971
zapisali vse to, o čemer smo danes ponovno razpravljali in se dogovorili, potem
je naša naslednja naloga, da to izločamo odgovorno na vseh ravneh. Ce se
pridružujem mnenju predhodnih razpravljalcev, me pri tem moti, da imamo
pri vseh gradivih in stališčih premalo predlogov za konkretne ukrepe, da se
nestabilne tendence v našem gospodarstvu ustavijo in da se uresniči vsaj minimalni stabilizacijski program. Zato predlagam komisiji, da analizira predložena
gradiva, predloge in stališča, ki jih bomo danes sprejeli, da jih čimbolj konkretizira ter predloži potrebne ukrepe, ki naj se v danem trenutku sprejmejo.
Predsednik Tone Bole : Kdo želi še sodelovati v razpravi? Besedo ima
član izvršnega sveta Ivan Zupan.
Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da nas vse preveva skrb o tem, kako z našim gospodarstvom naprej. Dejstvo je, da je Slovenija že pred dvemi leti in več opozorila, da gredo realni
gospodarski tokovi v Jugoslaviji v smer, ki postaja vse bolj zaskrbljujoča za
tiste, ki so res zainteresirani za urejeno gospodarjenje.
Vse gospodarstvo, ki je orientirano na izvoz, je zelo zainteresirano- za stabilne gospodarske pogoje. Zanesljivo je, da je najbolj razvita republika Slovenija, tudi doslej in mora tudi v prihodnje prednjačiti v pozivih in ocenah,
da so tokovi, v katerih se v Jugoslaviji gibljemo, vse bolj zaskrbljujoči. Na vsa
ta opozorila in analize prihajamo seveda do tega, da smo v Jugoslaviji le razgibali situacijo do te stopnje, da smo začeli pripravljati stabilizacijske programe.
Postavlja se vprašanje, ali stabilizacijski programi zvezne resolucije resnično
gredo v smeri stabilizacije, ali pa so nekaj drugega.
Moram reči, da obstajajo v Jugoslaviji zelo različna stališča. V Sloveniji
smo resolucijo vzeli kot resen pristop, ki je imel namero, da bi gospodarstvo
stabilizirali. Ko smo s federalnimi funkcionarji pred kratkim razpravljali o tej
situaciji, so nam nekateri rekli; kaj vi mislite, saj namen resolucije ni bila
stabilizacija, tako kot jo vi gledate, ampak samo neko umirjenje. To z drugo
besedo pomeni: nadaljevati inflacijo na visokem nivoju.
Hotel sem vam nakazati dve skrajnosti, ki vladata na tem področju. Mislim,
da je dejstvo, da živimo v zelo heterogeni državi, z zelo različnimi stopnjami
razvoja, z zelo različnimi interesi in tudi z zelo različnimi stališči, ki jih imajo
posamezni nosilci teh interesov.
Mislim, da je čas, da enkrat spregovorimo tudi v tej smeri. V vseh razpravah in tudi v današnjih želimo opozoriti vse činitelje, kam gremo z našim
gospodarstvom.
Postavlja se vprašanje, kakšna odgovornost pada na nas? To vprašanje je
postavil poslanec Lesar. Mislim, da moramo tudi o tem spregovoriti. Poslanec
je že sam odgovoril na to vprašanje. Smo v enotnem jugoslovanskem gospodar-
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skem prostoru, smo njegov del. Smo lahko nosilci predlogov, ukrepov in akcij.
Ne bi bilo realno, da bi se kritizirali, da bi šli v smer, da bi na lastnem območju
dokazovali, kako naj bi se ukrepalo, ko gredo celotni jugoslovanski tokovi
drugam.
Hočem reči, da ne bi bilo utemeljeno, če bi začeli sprejemati neke restrikcijske ukrepe o uvozu, drugi pa bi se obnašali drugače. Tako obnašanje bi
najbrž druga le spodbudilo, da bi s tem nadaljevali, saj bi si mislili: nekdo je
le začel z ukrepi, pa bo tako za nas več ostalo.
Iz tega se postavlja zelo realno vprašanje, ali so v jugoslovanskem gospodarstvu take razmere, da lahko prevzame odgovornost za izvajanje stabilizacijskih ukrepov z vsemi posledicami? Ali je taka gospodarska stabilnost v Jugoslaviji mogoča pred sprejemom ustavnih amandmajev in na njih temelječih
sistemskih rešitvah.
Čeprav so nekateri razpravljalci menili, s čimer se strinjam, da ne bi bilo
smotrno postaviti se na stališče, da na področju gospodarstva ne bomo naredili
ničesar, dokler ne sprejmemo ustavnih amandmajev, kot da bodo jutri amandmaji kar sami od sebe nekaj uredili. To je iluzija. Iluzija je obenem tudi v tem,
da je mogoče v Jugoslaviji brez političnih čistih računov, brez realizacije,
ustavnih amandmajev, brez tega, da bo vsaka republika odgovorna za svojo
lastno gospodarsko situacijo, vsaj v daljšem odbobju sprejeti najpomembnejše
gospodarske odločitve.
Mislim, da je to druga politična realnost, ki jo moramo imeti pred seboj.
To ne pomeni, da ne bomo na ekonomskem področju ničesar naredili, ampak
pomeni, da moramo izvesti ustavne spremembe v najkrajšem možnem roku.
S tem se ukvarja ustavna komisija, že takoj danes pa se je treba lotiti vseh
ostalih ukrepov, ki so kratkoročnega pomena, da se bo razvoj gospodarstva
pravilno usmerjalo in da se bo na tem področju naredilo res kar je največ
mogoče.
Mislim, da so vse razprave na današnjem zasedanju skupščine dosti jasno
pokazale tole: Slovenija opozarja, da predstavlja posploševanje ekonomske
svobode in neurejenosti, pri čemer mislim tudi na dogovarjanje o cenah, katerega bi s pravim izrazom lahko imenovali tudi monopoliziranje, aktualno
nevarnost. Vendar je to jugoslovanska stvarnost, ki mora jutri izzvati administativne ukrepe, ki bodo resnično usmerjeni proti samoupravnim interesom
gospodarstva. To je eno od naših osnovnih političnih stališč. S tem hočemo
Jugoslaviji povedati, da je Slovenija gospodarsko sicer relativno najmočnejša,
hkrati je zaradi takih socialnih in drugih neurejenih vprašanj, ki se pri tem
pojavljajo, tudi najbolj občutljiva. Ce Slovenija opozarja na jugoslovansko
stvarnost, so ta opozorila skrajno resna.
Mislim, da iz tega izhaja stališče, da ima zvezna vlada in da mora imeti
še naprej pooblastila in da je odgovorna za ukrepe, da pa mora te ukrepe in
pooblastila tudi izvajati in za to tudi odgovarjati. Danes ni vprašanje, ali smo
pripravljeni zvezni vladi dati tudi večja pooblastila, čeprav se danes trdi, da
bo take predloge celo zavrnila, ker širših pooblastil ne misli uporabiti. Nekateri
celo trdijo, da jih je vse realizirala. Izhajamo iz tega, da je osnovna zahteva
v tem, da se enotno lotimo urejevanja gospodarskih problemov, ker predstavlja
Jugoslavija enotni gospodarski prostor. Zvezna vlada mora nositi odgovornost
za ukrepanje na gospodarskem področju, če so potrebna dodatna pooblastila,
potem naj jih zahteva in jih bo gotovo dobila. Za situacijo, kakršna dejansko
vlada v gospodarstvu, mora tudi odgovarjati. Naše osnovno izhodišče je pred-
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vsem v tem. Rekel sem že, za republiko bi bil celo ekonomski nesmisel, če bi
sama sprejemala ukrepe, ki se morajo izvajati na celotnem jugoslovanskempro^
štoru. Seveda to ne pomeni, da sami ne bomo naredili in pripravili vse, kar
je v naših pristojnostih. Če govorimo o zunanjetrgovinskem in deviznem režimu, potem je jasno, da se to mora urediti na celotnem jugoslovanskem
področju.
Tovariš Knez je postavil vprašanje, kaj lahko sploh še dodamo k tem
splošnim stališčem? Mislim, da bi bilo vsako naštevanje odveč. Ni bil namen
današnje razprave v tej skupščini niti predloženega gradiva, da bi opozorili
vse merodajne činitelje na 300 važnih področij, ki tu obstojajo, ampak je bilo
naše osnovno izhodišče in namen, da se gospodarstvo razvija v smeri nadaljnje
stabilizacije. Sedanji razvoj je zaskrbljujoč. Iz tega izhodišča moramo sprejeti
potrebne generalne odločitve in politiko, ki se bo začela izvajati v jugoslovanskem merilu. Mislim, da je treba tu še nekaj reči. Vsej Jugoslaviji moramo
zelo jasno povedati, da se je treba odločiti za stabilnost v gospodarstvu in da se
bomo z vsemi, ki bodo poskušali to akcijo blokirati in jo izpeljati drugam,
resno spopadli. Mislim, da je osnovna odločitev, ki jo moramo sprejeti v Jugoslaviji, da je naša osnovna smer realizacija stabilnosti. Vse druge stvari so
manj važne in podrejene. Onemogočiti moramo, da bi na vsaki ravni in ob
vsaki priložnosti minirali akcije v trenutku, ko se za neko področje ali grupacijo ne razvija vse najbolj ugodno. Mislim, da je to ena od naših glavnih ugotovitev, ki bi jo morali oblikovati tudi v tem aktu, ki ga bomo poslali zveznim
organom.
Menimo, da mora to sprejeti vsa Jugoslavija. To je osnovno stališče, ki ga
mora Slovenija uveljaviti v jugoslovanskem gospodarskem prostoru. To tudi
zahteva današnja razprava. Sprejemamo obveznost, da bomo štorih vse, kar je
v naši pristojnosti, obenem pa zahtevamo od zveze, da ukrepa, da se gospodarsko umirimo in stabiliziramo in gremo v smeri realnih gospodarskih gibanj,
ki so v interesu našega celotnega gospodarstva. Če izhajamo iz tega, potem
mislim, da smo zelo jasno povedali vsem pristojnim jugoslovanskim dejavnikom, da je bilo naše dveletno opozarjanje dovolj glasno. Slovenija bo svoje
akcije in obveznosti prevzela in realizirala, postavljam pa, da bodo zvezni
organi realizirah svoje osnovne obveznosti.
Poslanec Bernot je postavil vprašanje naših pristojnosti: kaj mi lahko naredimo. Mislim, da je bilo v naših gradivih že jasno povedano. Delamo na
ureditvi osebnih dohodkov, zagotoviti hočemo več reda pri investicijah, da so
vse pokrite in na kritju izgub. To so področja, ki jih lahko doma uredimo. Tu
bomo morali biti še bolj odločni. Odločni pa bomo morali biti tudi v podpori
vseh realnih zveznih ukrepov, če bodo šh v smeri gospodarske stabilizacije.
Skupščina SR Slovenije, prvenstveno gospodarski zbor, že dve leti opozarja
jugoslovansko gospodarstvo in javnost. Mislim, da je prav, da opozorila in stališča tega zbora, pri zaključnih gradivih tudi realno izrazimo. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Tovariš Jože Knez, prosim.
Jože Knez: S tovarišem Zupanom ne bi želel polemizirati, saj je izvršni
svet in ta zbor bil vedno na isti hniji, če je šlo za vprašanje stabilizacije. Vendar
bi opozoril, kar je tudi tovariš Zupan poudaril, da za enkrat v zveznih organih
to ne štejejo za stabilizacijo, temveč za umiritev. V zveznih dokumentih nismo
mi napisali, da se bodo cene približavale oziroma da bodo izravnane z gibanjem
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cen na svetovnih tržiščih, temveč so to napisale zvezne institucije. Nismo mi
napisali, da bomo izboljšali devizno bilanco in zmanjšali primanjkljaj. To so
dokumenti, ki jih je napisal zvezni izvršni svet in v njih je navedeno, kaj bo
ukrenil. Ce se po treh mesecih izvajanja resolucije sedaj več ne ve, kdo je to
zapisal, potem se lahko dejansko sprašujemo, kam nas to pelje. S takšno mentalitete moramo odločno prelomiti. Menim, da je Jugoslavija sprejela načrt
stabilizacije, čeprav ta načrt ni takšen, kot si ga Slovenci želimo. Jugoslavija je
enotni gospodarski prostor, zato mora biti načrt stabilizacije za tisoče gospodarskih organizacij vodilo v njihovem odločanju. Zato je nesprejemljivo stališče, da se je treba obnašati tako, kot se obnaša okolica.
Nezdružljiv z vprašanjem odgovornosti je pojav, da so lahko na najbolj
odgovornih mestih gospodarstva v Jugoslaviji ljudje, ki so včeraj zatrjevali
eno, danes pa govorijo drugo. Zaradi tega prihajamo v konflikte, ki povzročajo,
da malokdo v resolucije še verjame. Vprašanje inflacije ni naš osrednji problem, morda smo ga imeli že v hujši obliki, problem pa je v tem, da drug
drugemu ne verjamemo več. Da ne verjamemo niti pisani besedi, še manj pa
sklepom in priporočilom, ki jih sprejemajo razni organi. Zato postaja vsakršnokoli realno odločanje v gospodarstvu skoraj nemogoče.
Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Anton Zimšek.
Anton Zimšek: Nisem imel namena vključevati se v razpravo pred
razpravo tovariša Zupana, ker sem menil, da so tovariši predgovorniki že zajeli
vse tisto, kar je na tem mestu potrebno povedati. Končno smo poslanci gospodarskega zbora na tem področju skoraj že vse povedali, saj smo neštetokrat na
te stvari opozarjali na sestankih odborov in tudi na zboru. Zaradi tega je
današnja razprava bolj izzvenela kot razmišljanje O določenih ideološko-političnih vidikih gospodarskih problemov in manj strokovno v posameznih rešitvah. Tudi sam bi poudaril, da energično protestiram proti temu, da se nekje v
Jugoslaviji že začne legalno enačiti politika z lažjo. Do sedaj sem v politiki v
najslabšem primeru videl taktiziranje za dosego določenega cilja. S priznavanjem očitne laži se seveda ne morem sprijazniti. Menim, da je ob takšnih
predpostavkah za marsikoga politično delovanje v prihodnje nemogoče in da
bo marsikdo iz čisto načelnih stališč zaradi takšnega stanja odstopil. Menim,
da je takšno postavljanje, o katerem nas je obvestil tovariš Zupan, v bistvu
laž in da se lepše to ne more imenovati. To je eno.
Drugo je vprašanje konsekventnosti pri izvajanju raznih predpisov in dogovorov v naši republiki. Ob tem se ne morem v celoti strinjati s tovarišem
Zupanom, ko pravi, da se pač moramo na nek način prilagoditi ostali jugoslovanski stvarnosti. S tega mesta govoriti, oziroma si zastirati oči, kot da Sloveniji tudi v prihodnje na tem področju ne bo treba prispevati določenih žrtev,
menim, da je prav tako neresnica. Slovenija je že na tem področju prispevala
žrtve in jih bo morala tudi v prihodnje. Pri tem menim, da ne gre le za žrtve
v dobesednem pomenu besede, temveč za dolgoročno investicijo v enotni jugoslovanski trg, o katerem sicer vsi radi govorimo. Kolikor pa izhajamo s stališč,
da se tudi mi moramo prilagajati, potem menim, da se ne moremo izogniti
soudeležbi pri oblikovanju najbolj trdnih temeljev za prihodnji enotni jugoslovanski trg, ki pa se, kolikor vem in kolikor osebno razumem ustavne amandmaje, ne ukinja, temveč se mu v bistvu dajejo večje dolžnosti in večji poudarek.
To pomeni, da moramo že takoj in to sedaj nekaj žrtvovati za oblikovanje enot-
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nega jugoslovanskega trga, da nas bo pa to nekaj stalo, se razume samo po sebi.
Ce to ne bomo mi, ki čutimo pravzaprav v največji meri potrebo po urejenem
enotnem trgu, potem se lahko upravičeno sprašujemo, kdo bo to, saj nekdo
vsekakor mora biti prvi. Po neki zgodovinski logiki bo to najbrž Socialistična
republika Slovenija, kar si je treba odkrito priznati.
Naslednje vprašanje, ki me precej moti, moti pa tudi naše delovne ljudi,
na katere se vsi sklicujemo, .postaja počasi že neresno. Vsi vemo, da imajo
določene strukture v rokah vse niti za usmerjanje tokov v naši družbi, ko pa
se ti tokovi pokažejo kot dvomljivi, se iste strukture pojavijo kot vesoljni rešitelji Jugoslavije.
Menim, da bo tudi s tem potrebno enkrat prenehati, saj jim naši delovni
ljudje resnično ne bodo mogli več verjeti.
Končno naj spregovorim še nekaj o samoupravnem sporazumevanju na
področju cen. Menim, da gre pri tem zopet za veliko pomoto, ko skušamo,
sicer zelo dobro zamišljeno idejo mehanično prenesti na področje, na katero
nikakor ne spada. Samoupravno sporazumevanje ne spada na področje cen in
tega nihče nikoli ne bo mogel dokazati.
Dovolite mi dokaj primitivno primerjavo, ki pa je na mestu prav zaradi
tega, ker se mi zdi, da je tudi to zelo primitiven izum in kolumbovo jajce nekega
gospodarskega demagoga. Ce je to res, potem lahko začnemo že jutri v gospodarstvu oblikovati naše normative in norme, in sicer po času in po delovni
prizadevnosti največjih lenuhov oziroma najmanj produktivnih delavcev. Menim, da je zelo jasno, kam bi nas takšne razmere pripeljale, samoupravno
sporazumevanje glede cen pa ni nič drugega, kot osvajanje stroškovne cene
privilegiranega in nesposobnega proizvajalca, osvajanje te stroškovne cene za
tržno ceno pa ne more voditi nikamor drugam, kot so to že tovariši iz gospodarske zbornice rekli, to je v zidanje cen, oziroma v nadaljevanje inflacijske
spirale. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Ne javi
se nihče.) Ugotavljam, da nihče, zato mi dovolite, da se približam zaključevanju
te točke.
Prisotna sta namreč dva sklepa. Za prvega smo se že dogovorili na skupni
seji, in sicer da se oblikuje komisija in iz katerih gradiv naj ta komisija črpa
snov za svoj sklepni dokument. Dogovorjeno je tudi, katerim institucijam naj
se ta dokument naslovi.
Tovariš Jože Lesar je temu dodal še drugi predlog, namreč, da se pismo
komisije oziroma skupine poslancev, ki je bilo dostavljeno obema zboroma,
pošlje predsedniku Skupščine SR Slovenije, kot poseben dokument, potem ko
bi se na temu opravila še redakcija. Taka beseda je bila pri tem uporabljena.
Jože Lesar (iz klopi): Potrebno je, da se pri dokončni redakciji upošteva
tudi amandma, ki je bil predlagan.
Predsednik Tone Bole: Slišali ste predlog, ki ga je dopolnil tovariš
Lesar. Besedo ima tovariš Jože Knez.
Jože Knez: Komisija predlaga, da se predlog pisma na 6. strani, in
sicer 2. točka spremeni in dopolni tako, da se ta točka v celoti glasi:
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»Da se razčisti odgovornost za neuspešnost organov, ki jim je bila naložena
skrb za izvedbo stabilizacijskega načrta.
Sedanji strukturi teh organov in njihovim metodam dela izražamo nezaupanje, ker ne verjamemo, da so zmožni zagotoviti učinkovito izvedbo stabilizacijskega programa v merilu države.« V imenu komisije prosim, da zbor predloženi
amandma sprejme.
Predsednik Tone Bole: Amandma je bil razdeljen in ga imajo vsi
poslanci. Želi kdo razpravljati o predlagani dopolnitvi pisma? (Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da nihče.
Predlog je, da se pismo pošlje predsedniku skupščine kot poseben dokument.
Kdor je za takšen predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Zaključujem 4. točko dnevnega reda in prosim člane komisije našega zbora
za sestavo sklepnega dokumenta, da se še danes sestanejo z delom komisije
republiškega zbora. Kraj in čas bo še sporočen tekom seje. Prosim.
Jože Lesar: Obvestil sem že prej tovariša predsednika, da se bo komisija sestala še danes in da bo imela dela še za tri do štiri dni. Glede na to,
da sem član triparitetne komisije za družbeni dogovor o delitvi dohodka, prosim, da me razrešite te funkcije in na moje mesto določite drugega poslanca.
Predsednik Tone Bole: Slišali ste opravičilo tovariša Jožeta Lesarja.
Prosim za predlog. Predlog je za tovariša Natana Bernota. Se zbor strinja,
da bi tovariš Bernot nadomestil tovariša Lesarja. (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da se zbor strinja.
Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča.
Predlog zakona je predložil izvršni svet, potem ko je umaknil predlog zakona, ki smo ga že obravnavali na 18. seji našega zbora. Sklepanje o prejšnjem besedilu predloga zakona smo na 18. seji zbora odložili zaradi tega, da
so lahko izvršni svet, pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija proučili
predložene amandmaje. Pred vami je sedaj prečiščeno besedilo predloga zakona,
ki ga je pripravil izvršni svet. O osnutku tega zakona pa smo razpravljali že
na 17. seji našega zbora dne 24. septembra preteklega leta. Ah želi predlagatelj
zakona oziroma njegov predstavnik tovariš Viktor Damjan še ustno obrazložiti
predlog zakona? (Želi.)
Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zaradi lažjega razumevanja in ocene zakonskega predloga, ki je pred
vami, mi dovolite, da obrazložim razlago in osnovna izhodišča, ki so vodila
predlagatelja pri izdelavi tega zakonskega predloga. Potrebe po pridobivanju
prostora za načrtnejšo stanovanjsko, komunalno in drugo gradnjo so že več
kot pred 10 leti narekovale sprejem ustreznih zveznih zakonov, kot sta zakon
o razlastitvi in zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč.
Ta dva zakona urejata prehod potencialnih gradbenih zemljišč iz državljanske
v družbeno lastnino. Potrebe po pridobivanju zemljišč v družbeno lastnino,
zlasti kompleka, so glede na hiter razvoj urbanizacije in porast gradenj prisotne
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še danes, ko se je razvoj blagovno denarnih odnosov in tržnega gospodarstva
~V precejšnji meri odrazil tudi v družbenoekonomskih odnosih na področju
prometa, urejanja in uporabe zemljišča ter njegovem vrednotenju.
Zakon o razlastitvi ureja prehod zemljišč v družbeno lastnino le pod
pogojem, da je podana splošna korist, to je, da so podani taki razlogi, da
družbena korist prevali za korist občana posameznika, vendar mora biti občan
po ustavi iz leta 1963 za svojo lastnino tudi pravično odškodovan. Vprašanje
pravičnejšega odškodovanja ne le na podlagi neke administrativne določene
tarife je pri nas v veljavi že dalj časa, tO je od sprememb zvezne ustave iz
leta 1963. Moram opozoriti, da je ravno na podlagi omenjenih ustavnih sprememb SR Slovenija kot pravično odškodnino že takrat pojmovala tako imenovano prometno vrednost zemljišča in tako upravičeno presegla s tarifo določeno
•odškodnino od 200 starih dinarjev za m2 stavbnega zemljišča. Pripominjam, da
se pravična odškodnina v tem smislu ni tolmačila le v SR Sloveniji, temveč da
je bila prometna vrednost kot pojem pravične odškodnine prisotna tudi drugod
v Jugoslaviji.
Razne nepravilnosti v zvezi z določanjem odškodnine za razlaščena zemljišča, načelo individualizacije določene odškodnine in možnost realizacije
tržnih zakonitosti v posameznih republikah je končno vodilo zakonodajalca,
da je v zveznem zakonu o razlastitvi predpisal merila, na podlagi katerih naj
se določa odškodnina za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča in ki so tudi
podlaga temu zakonskemu predlogu. Glede na to, da zvezni zakon ni mogel
določiti merila za vse primere razlastitve in vsa teritorialna območja, je pooblastil republike, da lahko predpišejo natančnejša merila za določanje odškodnine. Razen tega so predlagatelja pri izdelavi tega zakona vodili še naslednji razlogi:
1. špekulacija z zemljišči nujno zahteva družbeno intervencijo. Lastniki
zemljišč pridobivajo zemljiško rento, kar je v nasprotju z zveznim zakonom,
katerega poglavitno izhodišče je, da zemljiška renta pripada družbi;
2. potreba po stabilizaciji cen v prometu z zemljišči, zlasti v primerih pridobivanja zemljišč v družbeno lastnino, bodisi na podlagi sporazuma ali razlastitve;
3. zakon postaja aktualen sedaj, ko začenjamo uresničevati velike infrastrukturne objekte, ki terjajo prehod večjih zemljiških površin v družbeno
lastnino, kot na primer izgradnja modernih cest, razlastitev zemljišč v obrambne
namene in podobno ;
4. zakon naj bi bil pomagalo upravnim organom in sodiščem pri določanju
odškodnine in izvajanju zakona o razlastitvi in
5. z republiškim zakonom prihajajo do večjega izraza ekonomski elementi
glede na različne razmere po posameznih krajih, kar bi privedlo do bolj pravične
odškodnine glede na krajevne razmere.
Predlog republiškega zakona predstavlja na omenjenem področju družbeno
intervencijo, ki na eni strani zagotavlja uveljavljanje ustavnega načela pravične odškodnine za razlaščene nepremičnine, po drugi strani pa posredno
vpliva na stabilizacijo cen zemljišč, pri čemer cen ne določa administrativno in
jih ne pušča tudi nekontroliranih, saj odvzema posamezniku neupravičeno pridobljeno rento. Zakonski predlog natančneje opredeljuje merila zveznega zakona o razlastitvi, in sicer koristi, ki jo zemljišče, kmetijsko ali stavbno, lahko
da, če je normalno izkoriščeno, vlaganje prejšnjega lastnika v kmetijsko zem25
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ljišče ter tržno ceno pri kmetijskem zemljišču. Delitev na kmetijska in stavbna
zemljišča predvideva že zvezni zakon o razlastitvi. Razlika v vrednotenju pa je
tudi realno podana. Pri določanju odškodnine za kmetijska zemljišča je predlagatelj merilo zveznega zakona o razlastitvi, to je oceno koristi, ki jo kmetijsko zemljišče lahko da, če je normalno izkoriščeno, formalno sicer natančneje
opredelil s katastrskim dohodkom, vendar je pri tem upošteval vse njegove
slabosti in ga dopolnil z določenimi popravki. Tako so faktorji realno določeni,
izračuni katastrskega dohodka se nanašajo le na prvi razred ustrezne kulture,
postavljena so medsebojna vrednostna razmerja med posameznimi kulturami in
tako dalje z namenom, da se končni rezultati ocen omenjene koristi približajo
dejansko rodovitnosti zemljišča, ki je po oceni strokovnjakov najobjektivnejše
merilo za določanje odškodnine za kmetijska zemljišča.
Glede na to, da je katastrska klasifikacija v SR Sloveniji opravljena že v
preteklem stoletju, je republiški zbor na predlog predlagatelja zadolžil geodetsko upravo SR Slovenije, da kot strokovni organ opravi akcijo bonitiranja zemljišč, ki bo natančno določila razmerja rodovitnosti med posameznimi zemljišči. Akcija za izdelavo metodologije za ocenjevanje zemljišč je v teku in bo
uporabna tudi pri določanju odškodnine za razlaščena zemljišča. Določanje odškodnine za kmetijska zemljišča s pomočjo zveznega zakona o razlastitvi, od
katerih so nekatera merila natančneje opredeljena s tem predlogom, v praksi
ne bo povzročila težav. Odškodnina, ki bo določena, pa se bo približala tudi
dejanskim tržnim razmeram.
V zvezi z analizo problematike določanja odškodnine za razlaščena stavbna
zemljišča je predlagatelj zavzel stališče, da se korist, ki jo lahko da stavbno
zemljišče, če je normalno izkoriščeno, to je predvsem za gradnjo stanovanjskih
in drugih objektov, izrazi v efektivnem dohodku takega zemljišča, to je v stanarini take hiše. Takšna številčno izražena korist pa še ne predstavlja odškodnine za m2 razlaščenega zemljišča, ker je potrebno pri izračunu upoštevati tudi
vsa ostala merila zveznega zakona o razlastitvi, iz česar sledi, da je odškodnina
za m2 stavbnega zemljišča lahko nižja od izračuna koristi, v upravičenih primerih pa tudi višja. O zakonskem predlogu je Skupščina SR Slovenije razpravljala dne 9. in 10. novembra 1970. leta na seji gospodarskega in republiškega
zbora.
V zadnji fazi postopka za izdajo zakona je skupščina občine Novo mesto
predlagala k predlogu zakona amandma in je zato razprava o zakonskem predlogu bila preložena do ponovne proučitve tega amandmaja. Predlagatelj je
glede na sklep obeh zborov republiške skupščine vložene amandmaje proučil,
vendar jih ni mogel upoštevati v besedilu, ki je bilo predloženo iz razlogov, ki
so navedeni v obrazložitvi zakonskega predloga. Ne glede na to pa je predlagatelj upošteval nekatere sugestije občine Novo mesto ter nekaterih drugih
občin in zakonski predlog tako spremenil in dopolnil, da je izračunano korist
zmanjšal za poprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča, pri čemer
poprečno gradbeno ceno določa vsaka družbena politična skupnost sama.
V zadnjem odstavku 7. člena zakonskega predloga, ki ga imate pred seboj,
je predlagatelj vnesel določilo, da poprečno gradbeno ceno in poprečne stroške
komunalnega urejanja zemljišč določi za svoje območje občinska skupščina z
odlokom. S tem je predlagatelj še močneje poudaril načelo, da tako imenovana
renta ne pripada posamezniku, temveč tistemu, ki je stroške urejanja nosil,
to je družbeni skupnosti. Vse to zajema tudi zakon o razlastitvi, ki navaja
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tri utemeljene kriterije. Prvič, delitev zemljišč na kmetijsko in stavbno
zemljišče, drugič, načelo zemljiške rente pripada družbi, in tretjič, da pojem
pravičnosti ni enostranski, temveč da je pravična odškodnina le tedaj pravična, če je pravična tako za družbo kot za razlaščenega lastnika. Predlagatelj
tudi meni, da je ocena koristi m2 stavbnega zemljišča v smislu zakonskega
predloga objektivna ter da dovolj upošteva vse okoliščine ekonomskega in
urbanističnega značaja, ki so bile prisotne pri sestavi tega predloga.
Glede na to ni sprejemljiv ugovor o odtekanju mestne rente v korist
individualnih prejšnjih lastnikov, razlaščencev, kakor tudi ne površna ocena, da
je odškodnina vzrok nesorazmerno visokim cenam stanovanjskih površin, saj
cena koristi enega m2 stavbnega zemljišča po izračunu ne presega niti 1,0/o
poprečne cene m2 stanovanjske površine.
Tovariši poslanci, podrobne obrazložitve seveda ni mogoče dati pred tem
visokim zborom glede na snov, ki je tako ekzaktna in vsestransko obsežna, o
čemer lahko pričajo strokovna telesa izvršnega sveta in telesa Skupščine SR
Slovenije, ki so zakonski predlog obdelovali polni dve leti.
Predlagatelj amandmaja je svoj prvotni spreminjevalni predlog glede na
številne predloge in sklepe skupščinskih teles drugič spremenil, vendar je tudi
njegov drugi predlog vsebinsko enak prvemu, saj izenačuje vrednost kmetijskega s stavbnim zemljiščem.
Tudi pripombe drugih občin, ki vsebinsko sprejemajo idejo novomeškega
amandmaja, nimajo zakonske osnove, ker se vrednost zemljišč pri teh pretežno
oblikuje na podlagi administrativnega določanja in določene valorizacije, kar
potrjujejo cene tistih zemljišč v prostem prometu, ki so nekajkrat višje od
odškodnine, ki se sedaj izplačuje.
Slednjič predlagatelj pripominja, da bi v večini primerov znašala ocena
koristi, ki jo lahko da m2 stavbnega zemljišča po kriterijih novomeškega
amandmaja le okoli 5 N dinarjev, kar ustreza vrednosti zemljišča za leto 1965.
To pa ne bi bilo niti politično oportuno niti gospodarsko utemeljeno. S takim
odškodovanjem bi se razvrednotila nezazidana zemljišča, ki so dejansko namenjena za stanovanjsko in komunalno izgradnjo. Sicer pa je zakonski predlog
tako prirejen, da po eni strani daje osnovno orientacijo za izračun odškodnine,
po drugi strani pa le-te ne določa administrativno, temveč daje družbenopolitičnim skupnostim široko možnost za upoštevanje posebnosti posameznih
območij.
Sprejem zakona je neodložljiv, saj bo uresničil ustavno načelo pravične
odškodnine, posredno bo vplival tudi na stabilizacijo cen zemljišč, kar bo tudi
konkretni prispevek celotnemu stabilizacijskemu procesu v naši skupnosti.
Ko predloženi zakon rešuje vprašanje določanja odškodnine, s tem vsekakor
ne more rešiti vseh spremljajočih pojavov v zvezi s prometom in vrednotenjem
zemljišč. Rešitev teh vzporednih vprašanj, ki so pa zelo pomembna, kot
je na primer vprašanje razpolaganja z zemljišči nasploh, vprašanje špekulacij
in podobno, je seveda predmet drugih zakonskih predlogov in predpisov. Ta
vprašanja bo potrebno rešiti v okviru kompleksne spremembe zakonodaje
s področja zemljiške politike, glede na posebnosti slovenskih razmer. To nam
bo sedaj tudi omogočeno, če bo republika Slovenija kot državna skupnost
zgradila svoj pravni sistem. Glede na vse povedano predlagam v imenu izvršnega sveta, da ta visoki zbor predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih
za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča sprejme.
25'

388

Gospodarski zbor

Predsednik Tone Bole,: Tovariš dr. Damjan, ali je vašo uvodno obrazložitev razumeti tako, da je zavzeto tudi stališče do amandmaja skupščine
občine Novo mesto? (Da.) Hvala.
K predlogu zakona ste naknadno prejeli amandma skupščine občine Novo
mesto k 7. členu. Amandma, ki ga je predlagala skupščina občine Celje k istemu
členu, ste sicer prejeli, vendar ga je občina Celja kasneje umaknila.
O predlogu zakona je razpravljal odbor za družbenoekonomske odnose in
predložil pismeno poročilo. Prosim poročevalca odbora, poslanca Jožeta Lesarja,
če želi še ustno obrazložiti stališče odbora, zlasti glede amandmaja skupščine
občine Novo mesto. Prosim, tovariš Lesar.
Jože Lesar: Tovariši poslanci! Menim, da, je zakon glede na vsebino
amandmaja skupščine občine Novo mesto zelo jasen. Odbor za družbenoekonomske odnose se je na prvotni seji, ki je bila lansko jesen, opredelil za
amandma občine Novo mesto. Ker je prišlo do zapleta in nejasnosti glede
pravnega odnosa med takšnim besedilom in zveznim zakonom, smo na ponovni
seji našega odbora dne 30. marca sprejeli obrazložitev predlagatelja zakona,
po kateri je novomeški predlog nesprejemljiv zaradi določil zveznega zakona
o razlastitvi.
Zaradi tega je odbor za družbenoekonomske odnose spremenil prvotno
stališče, čeprav bi se dalo razpravljati o tem, kaj je Jsoljše in kaj- ni. Poudariti
moram, kar je že predgovornik omenil, da je razlika med kmetijskim in stavbnim zemljiščem zmanjšana tako, da lahko občinska'skupščina določi tarifo,
s čimer se del tako imenovane rente, ki nastaja zaradi prekvalifikacije zemljšča,
preliva v družbeno sfero.
Glede na to, da je ta zakon nujen in da ni računati na hitro spremembo
in revizijo zvezne zakonodaje, smo menili, da amandma občine Novo mesto
ne kaže upoštevati. Takšno je stališče našega odbora. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Hvala lepa! K predlogu zakona je predložila
pismeno poročilo zakonodajno-pravna komisija. Prosim poročevalca zakonodajno-pravne komisije, poslanca Staneta Simšiča, če želi še ustno dopolniti
poročilo komisije.
Stane S i m š i č (iz klopi): Ne.
Predsednik Tone Bole: Hvala! Stališče predstavnika izvršnega sveta
ste slišali. Pričenjam razpravo. K besedi se je priglasil tovariš dr. Anton
Znidar, kot predstavnik predlagatelja amandmaja, to je skupščine občine Novo
mesto. Prosim.
Dr. Anton Znidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci ! Dovolite mi, da v imenu skupščine občine Novo mesto dam še kratko
obrazložitev amandmaja k 7. členu predloga zakona o nekaterih natančnejših
merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča.
Po zakonu o investicijah iz leta 1969 je občinam dana možnost, da načrtno
predvidevajo zemljišča za izgradnjo mest in naselij mestnega značaja in sicer
s tem, da jim je dana možnost razlastitve zemljiškega kompleksa za komunalno
in stanovanjsko gradnjo. Zakon o razlastitvi pa je v skladu z ustavo v svojem
32. členu določil merila za določanje pravične odškodnine za razlaščene nepre-
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mičnine. Ta merila se dajo razdeliti na objektivna in subjektivna. Objektivna
so:
1. korist, ki jo lahko da nepremičnina, če je normalno izkoriščena;
2. korist, ki jo je od nepremičnine imel prejšnji lastnik;
3. vlaganje prejšnjega lastnika v nepremičnino, se pravi tržna cena, če je
ta izraz teh okoliščin, ta pa se ne sme upoštevati'pri določanju pravične odškodnine za stavbna zemljišča.
Subjektivna merila so:
1. ali je bila prejšnjemu lastniku nepremičnina osnova ža'obstoj in koliko;
2. ali je prejšnji lastnik izkoriščal nepremičnino le s svojim osebnim delom
ali delom članov svojega gospodinjstva;
3. otsebne in družinske razmere prejšnjega lastnika, in sicer le tedaj, če so
bistvenega pomena za njegov gmotni obstoj. Razen naštetih elementov, ki jih
je treba upoštevati pri določanju pravične odškodnine, je treba le-to zmanjšati,
če bi bila večja zato, ker nepremičnina leži v naselju ali turističnem območju
ali v bližini' umetnih jezer, melioracijskih in drugih objektov. V istem členu
zakona o razlastitvi izrecno poudarja, da se pri določanju odškodnine za stavbna
zemljišča ne upošteva tržna cena, ki se oblikuje s stavbami in zemljišči. S tem,
ko je zvezni zakonodajalec naštel več meril za določanje pravične odškodnine,
je skušal doseči, da bi bila odškodnina čimbolj realna in pravična. Hkrati je
zakonodajalec posebno poudaril, da se odškodnina, določena po objektivnih in
subjektivnih merilih zmanjša za vse okvire, ki so odškodnino zvišali, a jih ni
povzročil individualni lastnik, temveč družba, z drugimi besedami rečeno, pod
nobenimi pogoji ne more in ne sme vnovčiti prejšnji lastnik tistega, kar ni
sam ustvaril, temveč je ustvarila ožja ali širša družbena skupnost.
Izvajanje določil o pravični odškodnini zakona o razlastitvi v nekaterih
občinah že povzroča težave, ker organi, ki nastopajo v odškodninskem postopku,
različno razlagajo zlasti prej našteta objektivna merila za določitev pravične
odškodnine.
Zaradi različnega razlaganja objektivnih elementov pravične odškodnine
prejšnji lastniki pogosto poberejo mastne rente s tem, da jim je priznana odškodnina v višini tržne cene stavbnega zemljišča, kar pa ni v skladu s tretjim
odstavkom 32. člena zakona o razlastitvi, ki določa, da se ne sme pri določanju
odškodnine za stavbna zemljišča upoštevati cene, ki se oblikuje v prometu
z zemljišči. Ob upoštevanju vsega navedenega je prav, da je izvršni svet po
pooblastilu, ki ga ima republika v 34. členu zakona o, razlastitvi, pripravil
predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za
razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča.
Predlagatelj zakona je za določanje odškodnine za razlaščeno kmetijsko
zemljišče opredelil tri merila in sicer:
1. korist, ki jo lahko da kmetijsko zemljišče, če se normalno izkorišča;
2. vlaganje prejšnjega lastnika v kmetijsko zemljišče in
3. tržno ceno kmetijskega zemljišča.
Za določanje odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča pa je predlagatelj
opredelil le eno merilo, to je korist, ki jo lahko da stavbno zemljišče in to ne
glede ali je normalno izkoriščeno ali ne. Gotovo je, da gradbenega zemljišča
prejšnji lastnik ni in ne more izkoriščati kot predvideva 7. člen predloga
zakona, povsem gotovo pa ne v takem obsegu, saj bi sicer presegal stanovanjski
maksimum, določen v zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih
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zemljišč, oziroma, z drugimi besedami povedano, postal bi lahko lastnik, več
hektarov stanovanjskih hiš.
Občinska skupščina Novo mesto se ni in se ne more' strinjati sr7. členom
predlagane opredelitve merila koristi, ki jo lahko da stavbno zemljišče, ne glede
na to, ali je normalno izkoriščeno ali ne, to pa zato, ker se bo v naši občini,
verjetno pa tudi v večini drugih občin v SR Sloveniji, odškodnina izračunana
po tako opredeljenem merilu povečala nad sedanjo tržno ceno stavbnega zemljišča. Razen že omenjenega pa se občinska skupščina Novo mesto ne more
strinjati s predlaganim 7. členom še iz naslednjih razlogov:
1. Še vedno bodo obstajale možnosti za špekulacije in neupravičeno bogatenje z zemljišči, kajti občani bodo kupovali kmetijska zemljišča in plačevali
zanje sorazmerno nizke cene, po sprejemu zazidalnih načrtov pa bodo ta
zemljišča prodajah kot stavbna oziroma po razlastitvi prejemali za ta zemljišča
nekajkrat večje odškodnine. Takih pojavov ni mogoče preprečiti z ničemer
drugim kot s politiko cen zemljišč, saj nam je znano, da uspešno obidejo
prepoved parcelacije z vknjižbo solastnine po idealnih deležih, da obstoja
promet s stavbami takoj ko katastrsko oriše stavbišče in tako dalje.
2. Kriteriji za izračun dohodka od stavbnega zemljišča, ki je kot tako
opredeljeno s 500 m2 zemljišča, 150 m2 tlorisne površine stanovanjske hiše in
enoletno stanarino so nevzdržni, ker upoštevajo gradbeno ceno stanovanjske hiše
ob času razlastitve, to pa so dejansko tržne cene, saj vemo, da se gradbene cene
oblikujejo na trgu. Ce bi to priznali, bi posredno priznali prejšnjim lastnikom
tržno ceno stavbnih zemljišč, kar pa jim ne gre po tretjem odstavku 32. člena
zakona o razlastitvi.
3. Ker bi sprejem predlaganega 7. člena ekonomsko. primoral občine, da ne
bodo skrbele za izdelavo zazidalnih načrtov in drugih urbanističnih dokumentov,
ter tako prispevale k splošnemu interesu, ki je potreben za razlastitev, pač pa
bodo splošne interese ugotavljali na sejah in s tem osiromašile načrtno izgradnjo
naselij, hkrati pa bodo plačevale odškodnino za razlaščena kmetijska zemljišča
namesto za razlaščena nezazidana in komunalno neopremljena stavbna zemljišča.
4. Razlika v odškodnini za m2 razlaščenega kmetijskega oziroma stavbnega
zemljišča naj ne bo večja kot se za prejšnjega lastnika povečajo proizvodni
stroški, ker mora obdelovati bolj oddaljeno kmetijsko zemljišče. To stališče je
upoštevano v jugoslovanskem merilu, glej priročnik Informatorja, druga knjiga,
strani 62 in 63. Priročnik »Financijskega studija« materiali s seminarja o
reševanju problema ekspropriacije iz marca 1970, strani 6 do 10 ter gradivo za
posvetovanje, ki ga je v decembru 1970 organiziralo »Udruženje za unapredjenje organizacije rada« o potrebi predpisov o razlastitvi. Enakega stališča je
tudi jugoslovanska konferenca mest.
5. S sprejemom predloga zakona o nekaterih natančnejših merihh za
določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča v besedilu,
kot ga je predlagatelj predlagal, bi prejšnja lastnika sosednjih zemljišč, ki so
enake kulture in bonitete za m2 dobila, prvi brez krivde, drugi brez zaslug,
nekajkrat večjo oziroma manjšo pravično odškodnino, namesto, da bi prejšnji
lastniki sosednjih zemljišč, kmetijskih in gradbenih, ki so od m2 imeli enako
korist, za m2 dobili približno enako pravično odškodnino.
6. V 2. členu zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč Ur. 1. SFRJ 52/58 je določen maksimum stanovanj, ki jih lahko imajo
v lasti občani, to je dve večji stanovanji ali tri manjša stanovanja. Določanje
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koristi, ki jo stavbno zemljišče ima, po predlogu zakona o nekaterih natančnejših
merilih za določanje odškodnine za razlaščena zemljišča izhaja iž predpostavke,
da ima lahko prejšnji lastnik razlaščenega zemljišča v lasti, teoretično vzeto,
neomejeno število stanovanj. Takšna predpostavka pa ni sprejemljiva, čeprav
samo kot način za izračun ocene koristi, ki jo lahko stavbno- zemljišče da,
saj daje prejšnjemu lastniku na podlagi nje izračunana korist večjo korist,
kot bi jo lahko imel v skladu z zakonom.
7. Ce bo sprejet zakon o nekaterih natančnejših merilih za določanje
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča v nespremenjenem
besedilu, bo nedvomno politično slabo odjeknil, saj bodo občani, ki so od
zemljišča pred razlastitvijo imeli enako, ali skoraj enako korist, namesto da bi
dobili zanj pravično odškodnino, morali zopet prenesti neupravičeno razliko,
to je razliko, ki ne bo izvirala iz njihovega dela.
Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prosim vas, da temeljito
pretehtate utemeljitev naše skupščine in sprejmete njen amandma k 7. členu
predloga zakona. Če pa se ne boste mogli odločiti za naš amandma, predlagam,
da (zakona ne sprejmete.
Predsednik Tone Bole: Tovariš dr. Znidar, majhno pomoč prosim!
Ali je vaše utemeljitve razumeti tako, da veljajo- kljub obrazložitvi, ki jo je
dal tovariš dr. Damjan? (Da.) Hvala.
Kdo želi besedo? Tovariš Jože Knez. Prosim!
Jože Knez: Če sem prav razumel, zakonodajno-pravna komisija meni,
da amandma skupščine Novo mesto ni sprejemljiv, ker ni v skladu z zveznim
zakonom. Tovariš Znidar je pravnik, pa bi ga vprašal, ali tudi on meni, da
amandma ni v skladu z zveznim zakonom.
In če je novomeški amandma v skladu z zveznim zakonom, potem bi vprašal odbor, s kakšno utemeljitvijo je predlagal temu zboru, da zavrne predloženi
amandma.
Jože Lesar (iz klopi): Predlagam tovarišu Knezu, da prebere poročilo
zakonodajno-pravne komisije. Odbor je imel različna stališča zaradi tega, ker
predloženi zakon rešuje splošna družbenoekonomska in politična vprašanja.
Odbor je menil, da je boljše, da se amandma v sedanjem trenutku ne sprejme,
ko pa bo prišlo do revizije zvezne zakonodaje na tem področju, da se o njem
ponovno razpravlja.
Dr. Viktor Damjan: Za mene je še vedno vprašljivo, ali je amandma
v skladu z zakonom ali ne. Ena pravna služba trdi, da je v skladu' z zakonom,
druga pa da ni.
Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš dr. Viktor Damjan. Prosim!
Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Predlagatelj meni, da je amandma skupščine občine Novo mesto v nasprotju z
zveznim zakonom o razlastitvi. V nasprotju je zaradi tega, ker prvič ta amandma
zbližuje kriterije kmetijskega in stavbnega zemljišča in jih hočie izenačiti,
medtem ko zvezni zakon o razlastitvi natančno loči kmetijska in stavbna
zemljišča. Zato ne moremo spreminjati ali bežati od tega, kar zvezni zakon
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določa. Drugič, amandma meril zveznega zakona o razlastitvi pravzaprav ne
opredeljuje, temveč le opredeljuje eno merilo z drugimi dvemi merili. In dalje,
pravično odškodnino veže amandma na lastninski limit občana, kar ni v skladu
z ustavnim načelom glede odškodnine. Čeprav so prvotni amandma sedaj
nekoliko spremenili, je še vedno v nasprotju z zveznim zakonom.
Nadalje moram opozoriti, da ne drži, kar je predgovornik utemeljeval, da
dosega odškodnina celo tržno ceno pri stavbnih zemljiščih. Mi smo bili na terenu
in smo obšli 14 občinskih skupščin tako, da lahko s številkami povemo, kakšna
je tržna cena, kakšna je cena občinskih skupščin, in kakšna je korist izračunana,
po našem zakonskem predlogu.
Ne nazadnje bi opozoril še na to, da že dve razpravljamo o tem zakonu
v telesih izvršnega sveta in občinskih skupščinah, kakor tudi v skupščinskih
telesih. Dejansko z zakonskim predlogom pravzaprav le natančneje opredeljujemo nekatera merila zveznega zakona, kar je razvidno tudi iz naslova zakona.
Nobenega novega merila ne uvajamo, ničesar novega ne dodajamo, saj se tudi
odškodnina pravzaprav odmerja po zveznem zakonu. Edino, kar smo hoteli
doseči, je, da glede na razmere na terenu, pokažemo pot upravnim organom in
sodiščem, kako naj pridejo do izračuna ocene koristi, na podlagi katerega naj
se šele potem izračuna pravična odškodnina in sicer ob upoštevanju tudi
ostalih osem oziroma devet meril, ki jih daje zvezni zakon o razlastitvi.
Prosim, da upoštevate, da zakonski predlog dejansko ničesar ne spreminja
ter da smo prav zaradi amandmaja, ki ga je dala občina Novo mesto, spremenili
prvotni predlog zakona v tem smislu, da smo v zadnjem odstavku 7. člena,
dodali: da družbenopolitična skupnost sama odloča o tem, kaj odšteva in kaj
prišteva, čeprav imamo tudi druga subjektivna merila, ki jih ne moremo
določiti s tem zakonom. Ta merila se uporabljajo konkretno od primera do
primera, na primer, če lastnik uporablja zemljišče z družino in od njega živi,
kot je v obrazložitvi zakonskega predloga podano.
Na sekretariat prihajajo tudi pisma, ki terjajo čimprejšnjo ureditev tega
vprašanja. Eno izmed takih je na primer iz Murske Sobote, ki predlaga, da naj
se vendar že enkrat uredi določanje pravične odškodnine, saj se odškodnina še
vedno določa po kriterijih iz leta 1965, ko so plačevali komaj 300 dinarjev za
m2. Ko smo primerjali izračun koristi na podlagi našega predloga; zakona in
plačila posameznih občin, smo ugotovili, da ni velikih razlik, razen pri dveh,
ali treh občinah, ki imajo nekoliko večje razpone. Za te občine menim, da jim
je dana vsa možnost, da opravijo ustrezne popravke v skladu z zadnjim odstavkom 7. člena, ki smo ga s tem amandmajem tudi dopolnili.
Predsednik Tone Bole: Hvala! Kdo želi besedo? Tovariš Jože Knez.
Jože Knez: V skladnost oziroma neskladnost z zveznim zakonom nisem
povsem prepričan. Postavlja pa se naslednje vprašanje. Ali je bolj pametno,
da predlog zakona odložimo, ah pa, da ga sprejmemo in sicer za področje, o tem
se s predstavnikom izvršnega sveta strinjam, ki je zelo neurejeno. Menim, da
je boljše v začetku oceniti koristnosti nekoliko nižje, kot jo pozneje zniževati.
Glede utemeljitve menim, da nekaj ni v redu, saj lastnik, ki prodaja njivo
za bodočo tovarno ali stanovanjsko hišo, ima od te njive koristi le kot od
kmetijskega zemljišča. V trenutku, ko se pretvori ta njiva v atraktivno stavbno
zemljišče, je to posledica razširitve mesta ali industrializacije nekega področja.
To pomeni, da je pri tem nedvomno prisotna renta, po naši stari, sicer nekoliko
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pozabljeni terminologiji. In če je renta II prisotna, potem predstavnik izvršnega
sveta ni imel prav, da zakon te rente ne bi mogel vzeti. Menim, da zakonski
predlog vendarle priznava rento, če se njivi, torej ne stavbnemu zemljišču
priznava vrednost stavbnega zemljišča. To pomeni, da je zemljišče več vredno,
kot če bi ga priznali za njivo prvega razreda, kot predlaga novomeški amandma.
Drugo je vprašanje neke logike trga, ki ga na področju gradbenega zemljišča ne moremo urediti. Ce bi naša davčna služba funkcionirala tako, da bi
v trenutku prodaje njive za milijon dinarjev lastnik moral odšteti 180.000 din
kot davek na njegovo prometno vrednost, potem bi odvzem rente bil idealno
urejen in bi lahko govorili o tržni ceni zemljišča. Ker pri nas davčne službe
verjetno še nekaj časa ne bodo tako funkcionirale, bi morali verjetno te zadeve
tako urejati, da bi z razlastitveno ceno odvajali rento II. Renta II pa je nedvomno posledica posega, družbe, ki je na zadevno zemljišče pripeljala vodo,
cesto, zgradila mesto ali tovarno. Zaradi tega menim, da takoj, ko gremo izven
mesta na nova urbana področja s tovarnami ali s hišami, da te hiše in tovarne
postavljamo na njivah, ki dajejo določen dohodek in nič več takšnemu zemljišču ne moremo priznati neko novo večjo vrednost, če je to rezultat družbenega
posega. Zaradi tega se strinjam s predlogom, da se to razčisti.
Predsednik Tone Bole: Prosim, da se dejstva, ki so že znana, ne
ponavljajo. Besedo ima tovariš Jože Suhadolnik.
Jože Suhadolnik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Sem sicer poslanec prosvetno kulturnega zbora in član zakonodajno-pravne,
komisije, razpravljal pa bom kot predstavnik skupščine občine Novo mesto.
Uvodoma bi rad. pojasnil in hkrati odgovoril dr. Damjanu. Menim, da ne
drži stališče zakonodajno-pravne komisije, da je naš amandma v nasprotju
z zveznim zakonom o razlastitvi, saj komisija le meni, da predloženi amandma
preveč zbližuje kriterije med kmetijskim in stavbnim zemljiščem. To je eno.
Nadalje bi želel poudariti, da skupščina občine Novo mesto ni nikoli želela,
kar je bilo danes od predstavnika predlagatelja poudarjeno, dobivati cenena
kmetijska zemljišča. Prizadevamo si le za to, da zemljišče, ki je v naravi
kmetijsko in je samo pravno opredeljeno, kot stavbno zemljišče, ostane kmetijsko. Stavbno pa je postalo samo zaradi tega, ker smo sprejeli zazidalni načrt,
to pa ne more biti razlog, da pridobi tudi drugačno ceno-. Prizadevamo si za to,
da imajo enaka zemljišča v naravi enako ceno.
Tovariš dr. Damjan je v svojem uvodu poudaril, da bo potrebno pridobiti
velike zemljiščne komplekse za potrebe infrastrukture, za ceste, za obrambne
potrebe in tako dalje. Moram poudariti, kaj je on hotel s tem reči. Ceš, za te
potrebe bomo pridobivali zemljišča po ceni kmetijskih zemljišč. Tam, kjer
bomo pa sprejeli zazidalne načrte, postanejo kmetijska zemljišča pravno opredeljena kot stavbna, s tem pa mora lastnik dobiti večjo ceno. Menim, da je to
nepošteno. Če bomo jutri gradili čez Ljubljano štiripasovno cesto, to pomeni,
da bodo lastniki na eni in drugi strani ceste dobili za zemljišče, enkrat po 100,
drugič pa 5 tisoč starih dinarjev za enako zemljišče v naravi. Menim, da to
ni prav in proti temu se borimo. To je eno.
V obrazložitvi amandmaja smo poudarili, da je v 2. členu predloga zakona,
če gre za kmetijsko zemljišče, opredeljena koristnost, ki jo lahko da nepremičnina, če je normalno izkoriščena. Ce pogledate 7. člen zakona, ki obravnava
stavbna zemljišča pa o normalni izkoriščenosti ni sledu, saj govori le o koristi,
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ki jo lahko da nepremičnina. Nikjer ni pogoja, da je zemljišče normalno
izkoriščeno1. Zato, ker je torej nenormalno izkoriščeni), kako si sicer lahko
predstavljamo, da bo en lastnik imel recimo 1 ha stavbnih parcel, pomeni, da bo
prejel večjo odškodnino. Globoko smo prepričani, da v našem primeru imamo
prav. Ne vztrajamo, da je pravična odškodnina le tista, ki je navedena za
kmetijska zemljišča. Ce je ta prenizka, jo lahko povečamo, menimo pa, da je
nevzdržno, da za enako zemljišče imamo različno ceno.
Nadalje menimo, da je opredelitev y 7. členu dejansko v nasprotju z
zveznim zakonom, saj dopušča tržno ceno, tretji odstavek 32. člena zveznega
zakona pa izrecno pravi, da tržna cena ne prihaja v poštev. Znano nam je, da
gradbene cene in gradbeni stroški v gradbeništvu rastejo, tudi stanarine, ki so
danes zamrznjene, bomo morali slej ko prej odmrzniti, s tem pa se bodo
zvišali tudi elementi za izračun koristnosti stavbnega zemljišča.
Ob koncu naj poudarim, da je predlog za izdajo zakona in prvi predlog
predlagatelja bil podoben našemu predlogu. Najlepša hvala!
Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Jože Lesar.
Jože Lesar: Tovariš predsednik, glede na to, da je bila odločitev
oziroma spremenjeno stališče našega odbora za družbenoekonomske odnose
odvisna od informacije predlagatelja, da je novomeški amandma v nasprotju
z zveznim zakonom o razlastitvi, bi prosil, da predstavnik zakonodajno-pravne
komisije da jasno izjavo o tem. Ali je to v nasprotju z zveznim zakonom.
Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da pojasni stališče.
Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zakonodajno-pravna komisija je, odkar imamo osnutek tega zakona, večkrat
razpravljala o amandmaju Novega mesta in stoji še vedno na prvotnem stališču,
ki ga je zavzela ob prvi razpravi in sicer, da amandma skupščine občine Novo
mesto preveč zbližuje kriterije stavbnega in kmetijskega zemljišča, dočim
zakon o razlastitvah jasno govori o dveh vrstah, to je o stavbnem in o kmetijskem zemljišču. Zaradi tega naša komisija meni, da amandma Novega mesta
ni sprejemljiv.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Miro Saje.
Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede na kratko
odmerjen čas mi dovolite, da se omejim na ugotovitev, kaj pomeni uresničenje
zakonskega predloga in kaj pomeni uresničenje predlaganega amandmaja.
Ugotovitev je bila s strani zakonodajno-pravne komisije in predlagatelja, da
amandma ne upošteva različne vrednosti kmetijskega in stavbnega zemljišča,
ker ju izenačuje, to pa je odločilno za ugotovitev, da enako vrednotenje kmetijskega in stavbnega zemljišča pomeni popolno nasprotje zakona o razlastitvi.
Ta ugotovitev ni nova. V naši dosedanji zakonodajni praksi smo vedno ločili
odškodnino za kmetijska zemljišča in odškodnino za stavbna zemljišča. Tudi
drugod po svetu imajo povsod tako ločitev. Tudi praksa pozna tako ločitev.
Zaradi tega menim, da je bržkone potrebno, v razpravi o tem ali je amandma
v skladu z zakonom ali ne, pritrditi zakonodajno-pravni komisiji.
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Ce se v materialnem pogledu ozrem na amandma, menim, da amandma
pomeni nazadovanje nasproti že uveljavljeni dejanski praksi, saj ta amandma
dopušča za m2 stavbnega zemljišča različno odškodovanje glede na ustrezno
kulturo. Poudarek je na besedah »ustrezna kultura«. To pomeni, da se bo za
1 m2 stavbnega zemljišča plačevalo enako kot za pašnik, nerodovitno zemljišče
in podobno, to je po nekaj novih par, ne dinarjev. V mestih so namreč različne
kulture. Cim vzamemo za osnovo ustrezno kulturo in apliciramo to na 2. člen
predlaganega zakona, prihajamo do take odškodnine, ki naj bi bila pravična,
ki pa ne dosega niti vrednost enega cigaretnega zavoja. Kakor je že tovariš
dr. Damjan omenil, smo preverjali primernost zakonskega predloga in amandmaja občine Novo mesto. Ugotovili smo takšno dejansko stanje:
V občini Mozirje znaša na primer odškodnina, ki jo plačuje občina, 12
dinarjev, po našem zakonskem predlogu 11 dinarjev. V Celju plačuje občina
25 dinarjev, po našem predlogu 25,76, prometna vrednost pa je 80 dinarjev.
V Žalcu znaša odškodnina, ki jo plačuje občina 28,80, po našem zakonu 12,86,
cena v prostem prometu pa 30 dinarjev itd. Logatec 20, 25, 30; Postojna 20,
29, 60; Skofja Loka 16, 26, 70; Črnomelj 8, 24, 15; Krško 20, 21, 40; Sevnica 15,
26, 30.
Te številke kažejo, da se je naš zakonski predlog glede pravične odškodnine
lastnikom približal neki zlati sredini, za katero lahko rečemo, da je pravična
v smislu ustave in zakona o razlastitvi. Ta namreč ne jemlje za podlago niti
ne taksativnega tarifiranja niti ne jemlje za podlago cene v prostem prometu.
Glede na to, da so prejšnji govorniki omenjali, da zemljiška renta po
našem predlogu ostane občanom-lastnikom zemljišča, moram poudariti, da to
ni res. Kar zadeva odvzem zemljiške rente, je že zvezni zakon o razlastitvi
postavil normo, da se tržna cena pri pravični odškodnini za stavbno zemljišče
ne upošteva, in dalje, da se odškodnina za stavbno zemljišče sorazmerno
zmanjša, če na vrednost zemljišča vplivajo določene okoliščine, kot so na
primer, da se zemljišče nahaja na turističnem območju in iz drugih razlogov,
ki so natanko našteti tudi v našem 8. členu zakonskega predloga. Nasproti
temu pa naš zakonski predlog celo poprečno gradbeno ceno, ki je eden izmed
elementov za določanje dohodka od stavbnega zemljišča, zmanjšuje za poprečne
stroške komunalnega urejanja zemljišča, kar seveda vpliva tudi na zmanjševanje same pravične odškodnine.
Iz tega se vidi, da trikrat jemljemo zasebnemu lastniku vse tisto., kar tvori
zemljiško rento, in ki naj po zakonu o razlastitvi pripada družbeni skupnosti,
ne pa lastniku. Kakršnikoli očitiki spričo tega bržkone niso utemeljeni. Sklicevanja na predloge stalne konference mest niso sprejemljiva. To niso uradna
stališča, temveč so le občine izmenjavale svoje izkušnje in sprejele neke
predloge, ki pa niso uradna stališča, zaradi česar tudi ne morejo biti podlaga
za sprejetje republiškega zakona.
Kar zadeva možnost špekulacije s tem, da stavbno zemljišče razglašamo
s sprejemanjem zazidalnih načrtov s strani zasebnih lastnikov, moramo omeniti,
da po zakonu o urbanističnem planiranju imamo instrumente, kot so sprejetje
splošne prepovedi graditve in parcelacije, predhodno odkupovanje zemljišča in
podobno, kar pomeni, da imamo tudi s te strani možnost, da interveniramo
pravočasno, preden pride do kompleksne razlastitve.
V tej zvezi mi še dovolite, da se ozrem na nekatere aspekte, za katere
menim, da so bili premalo poudarjeni v tej razpravi. Ekonomski razlogi opozarjajo na to, da vrednosti zemljišča ni mogoče določiti na administrativen
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način, to je s tarifo, kot smo to določali pred letom 1965. Prav tako pa vrednosti
tega zemljišča ne moremo izključevati iz splošnega ekonomskega razvoja in
ekonomskih gibanj.
Tudi na področju zemljiške politike moramo postopoma vnašati poslovne
odnose in ekonomska načela, ki jih danes družba pri distribuciji stavbnega
zemljišča v celoti že uveljavlja. Uveljavlja jih prek javne licitacije, kjer se
oblikuje prometna vrednost stavbnega zemljišča, glede na najboljšo ponudbo,
oblikuje pa se tudi pri pravnem prometu z zemljišči med zasebniki, ki se
sporazumevajo. ( Ob prometni vrednosti zemljišča ne moremo torej obravnavati
pridobivanje zemljišč v družbeno lastnino po načelu, naj bi družba minimalno
oškodovala lastnike zemljišč in to z administrativnimi ukrepi, pri dodeljevanju
zemljišča pa uveljavljala pravila ekonomike in poslovnosti.
Vprašanje amandmaja ima precejšnje politične konsekvence. Pri nas je
uveljavljeno družbeno načelo, da je treba pri nacionalizacijah in razlastitvah
ravnati z občani uvidevno, saj z odvzemom premoženja niso le materialno
prizadeti, pač pa,tudi emocionalno, psihično, saj so na svoje premoženje in na
okolje življenjsko navezani. To načelo smo uveljavljali že v času, ko je samoupravna miselnost doraščala, žal pa nedosledno. Dosedanja tarifa za odškodnino
je razlaščene lastnike osiromašila, in je predstavljala s stališča pravične odškodnine očitno krivico, politično pa se je manifestirala negativno. Stalna
pripomba razlaščenih lastnikov glede pretirano nizke odškodnine, ki jim jo
družba priznava, hkrati ko oddaja zemljišča po Visoki ceni, je utemeljena in
uveljavljena praksa za občana nerazumljiva. Zdaj je čas, da z našim zakonskim
predlogom vsaj delno popravimo načelo pravične odškodnine razlaščenim
lastnikom.
Ob zaključku mi dovolite tole ugotovitev. Očitno je, da moramo v kompleksu revidirati našo zemljiško politiko in pri tem rešiti tudi probleme
špekulacije z zemljišči in druga aktualna vprašanja, ki so se nakopičila ob
naših novih gospodarskih in družbenih usmeritvah. Očitno je, da s predloženim
zakonom vseh vprašani ni mogoče rešiti, ker jih večina spada v pristojnost
zvezne popolne zakonodaje. Ob takem stanju so merila v zakonskem predlogu
bolj realna in tedaj bolj pravična, zaradi česar predlagam, da zbor predloženi
zakonski predlog sprejme. Hvala.
Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Ivan Gole.
Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Razprava o tej točki je zelo delikatna. Ugotavljam, da si predlagatelj prizadeva,
da bi naš zbor sprejel zakon za vsako ceno, čeprav se je zadeva na republiškem
zboru precej zapletla, tako v razpravi kot pri glasovanju. Opozoril bi, da
pogosto sprejemamo zakone tudi v naglici ne glede na to, kdo bo prevzel vse
odgovornosti, ki utegnejo zaradi naglice nastati. Predlagatelj to utemeljuje
z razmerami na terenu, ki so po njegovem mnenju takšne, da se brez tega
zakona ne bodo mogle urediti. Če bi bila zadeva zares tako nujna, potem bi
bilo vsekakor potrebno, da so ta zakon predložili že veliko prej in ne šele
danes.
Predlagam in apeliram na poslance, da se razprava preloži na prihodnjo
sejo, v tem času pa naj predlagatelj ponovno skliče posvetovanje z vsemi prizadetimi občinami, saj ne gre le za celjsko in novomeško občino, temveč za
večino občin v Sloveniji, ki se s tem predlogom zakona ne strinjajo. Do
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prihodnje seje naj, bi se pripravil nov usklajen predlog. Do takrat pa naj bi se
tudi dokončno razčistilo vprašanje, ali je amandma v skladu z zveznim zakonom ali ne. Dostikrat je namreč bolje, da predlagamo tudi popravek zveznega
zakona, kot da vse ekonomske in politične posledice, ki nastajajo v Sloveniji
in v posameznih občinah, prevzamemo na svoja pleča. Zato predlagam, da se
predlog zakona umakne, oziroma sklepanje o njem preloži na prihodnjo sejo.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Gole, opozoril bi na okoliščine, v katerih poteka današnja razprava. Republiški zbor je zakon v predloženem besedilu
že sprejel. Predloženi zakon smo na zadnji seji zbora iz istih razlogov že
enkrat odložili, kar pomeni, da bi ga danes odložili že drugič. V tem času je bil
dopolnjen drugi odstavek 7. člena. V primeru ponovne preložitve se postavlja
vprašanje, kaj bi takšno odlaganje prineslo in če je to po poslovniku sploh še
možno.
Ivan Gole: Poudarim lahko le to, kar sem že enkrat povedal. Menim,
da je zadeva aktualna ne le za občino Novo mesto, temveč tudi za druge
občine. Morda bi kazalo prekiniti sejo za pol ure in poskusiti v tem kratkem
času razčistiti različna mnenja obeh pravnih služb. Svojega predloga pa ne
umikam.
Predsednik Tone Bole: Glede pravnih služb mi dovolite pripombo, da
je naš najkompetentnejši pravni svetovalec naša zakonodajno-pravna komisija,
tako da ne moremo govoriti o pravnih službah. Ta služba je pojasnila svoje
stališče, kar pomeni, da glede tega ni arbitraže. Besedo ima tovariš Janko
Kolarič. Prosim!
Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nisem sicer pravnik, vendar mi je stvar nekoliko znana še iz časov, ko smo
te stvari obravnavali na odboru. Ze na prvi seji odbora so bila zavzeta različna
stališča, zaradi česar je bila razprava o prvem osnutku zakona preložena.
Pozneje so se stališča in trditve občinske skupščine Novo mesto preverjale po
zakonodajni plati in na terenu ter je prišlo do novega predloga zakona. Na
odboru se je o tem ponovno razpravljalo in je prišlo do zaključka, da v vsakem
primeru lastnikom zemljišča pripada pravična odškodnina.
V zvezi s tem se ne bi postavljal na stališče, kot moj predgovornik, da je
naša odločitev odvisna le od tega, kaj bodo rekle občinske skupščine. Menim,
da je naša odločitev odvisna od tega, kaj štejemo mi kot poslanci, da je pravilno,
ne pa kaj bodo rekle občinske skupščine. Občinske skupščine imajo tudi svoje
interese, ki pa jih v praksi vedno ne izvajajo objektivno in ne vedno tako, kot
se danes tukaj prikazuje. Zaradi tega menim, da ni prav nobenih razlogov več,
da bi se zadeva ponovno odlagala, saj z odlaganjem ne bomo dosegli ničesar.
Poudariti moram, da so na sejah odbora bili navzoči predstavniki, občinske
skupščine Celje in Novo mesto in da nas niso mogli v celoti prepričati v
upravičenosti svojih predlogov in stališč, temveč le delno. Delno pa šo bili ti
predlogi pri izdelavi zakona tudi upoštevani.
Menim, pri tem pa ponavljam svoj predlog, da .ni nobenih razlogov, da bi
se stvar odlagala, ker je dovolj proučena in dovolj preverjena. Predlagam, da
se o predlogih glasuje.
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Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Jože Lesar, poročevalec
pristojnega odbora.
Jože Lesar: Po izjavi zakonodajno-pravne komisije, ki je za nas najbolj pristojna, opozarjam na novelo 7. člena in sicer na drugi in četrti odstavek,
kjer je vsebinsko zajet novomeški predlog. Novela daje občinskim skupščinam
možnost, da predpišejo stroške komunalnega urejanja, s čimer se razlika med
kmetijskim in stavbnim zemljiščem po tem zakonu zmanjša, oziroma omogoča,
da se odvzame tako imenovana renta. Zato predlagam zboru, da zakon sprejme
v besedilu kot ga je predložil predlagatelj.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne,
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Dajem na glasovanje amandma skupščine občine Novo mesto k 7. členu.
Besedilo amandmaja je razvidno iz pismenega predloga omenjene skupščine.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (11 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti?
(Večina poslancev.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma zavrnjen z večino glasov.
Prehajam na glasovanje predloga zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov.
Ivan Gole: Prosim, tovariš predsednik, ah smo sklepčni?
Predsednik Tone Bole: Da, sklepčni smo in glede tega ne more biti
ugovora.
Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo o
soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970.
Zaključni račun je predložil v soglasje upravni odbor vodnega sklada.
Prosim predstavnika upravnega odbora vodnega sklada, če želi še ustno obrazložiti zaključni račun? (Ne želi.)
K zaključnemu računu ste prejeli tudi predlog odbora o soglasju, ki ga je
pripravil odbor republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno
gospodarstvo. Zaključni račun je obravnaval tudi odbor za proizvodnjo in
blagovni promet. Prosim poročevalca odbora, da sporoči stališče odbora do
predloženega zaključnega računa.
Jože Eržen: Ker je poročevalec odbora odsoten zaradi dela v komisiji,
bom v imenu odbora pojasnil njegovo stališče. Odbor je v obravnavi zaključnega
računa vodnega sklada za leto 1970 ugotovil, da so izdatki v skladu s sprejetim
finančnim načrtom, ki ga je potrdila naša skupščina. Na podlagi poročila
službe družbenega knjigovodstva je hkrati ugotovil, da ni formalnih razlogov,
da se zaključni račun ne bi potrdil, zato odbor predlaga gospodarskemu zboru,
da odlok o soglasju k zaključnemu računu sprejme.
Predsednik Tone Bole: K zaključnemu računu ste prejeli tudi pismeno
poročilo zakonodajno-pravne komisije. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.)
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Ugotavljam, da nihče, zato zaključujem razpravo in dajem predlog odloka
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970 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 predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na razpravo o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971.
Finančni načrt je predložil v potrditev upravni odbor vodnega sklada SR
Slovenije. Ali želi predstavnik vodnega sklada še ustno obrazložiti predlagani
načrt. (Ne želi.) Hvala!
K predlogu finančnega načrta ste prejeli tudi predlog odloka o potrditvi
finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971, ki ga je predložil
odbor republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo. O finančnem načrtu je razpravljal tudi odbor za proizvodnjo in
blagovni promet. Prosim poročevalca odbora, da obvesti zbor o stališčih odbora
do predloženega finančnega načrta.
Jože Eržen: Odbor je obravnaval finančni načrt vodnega sklada za
leto 1971 in ugotovil, da je finančni načrt v skladu z osnovnimi smernicami,
ki sta jih ta skupščina in naš zbor sprejela v lanskem letu. Hkrati odbor na
podlagi ustnega poročila predstavnika sklada ugotavlja, da so dohodki po
posameznih vidih, ki so predvideni v tem finančnem načrtu, močno napeti. Na
podlagi tega predlaga odbor, da zbor sprejme odlok o potrditvi zaključnega
računa, s posebnim sklepom pa zadolži upravni odbor vodnega sklada, da v
primeru manjšega dotoka sredstev, kot so predvideni s finančnim načrtom,
uskladi izdatke z dotokom sredstev in predloži skupščini rebalans finančnega
načrta za leto 1971.
Predsednik Tone Bole: Slišali ste stališče našega odbora za proizvodnjo
in blagovni promet k finančnemu načrtu. Prejeli ste tudi pismeno poročilo
zakonodajno-pravne komisije. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Ugotavljam, da nihče. Tovariš Eržen, ali si predlagal poseben sklep?
Jože Eržen: To je poseben sklep, s katerim bi se upravni odbor
zadolžil, da pri morebitnem manjšem dotoku sredstev uskladi s takim dotokom
tudi svoje izdatke, skupščini pa predloži rebalans finančnega načrta, ki bo s
tem v skladu.
Predsednik Tone Bole: Slišali ste pojasnilo predstavnika odbora za
proizvodnjo in blagovni promet. Glasovali bomo hkrati o finančnem načrtu in o
sklepu, ki ga predlaga odbor. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila mandatno-imunitetne komisije o izjavi tovariša" Franca Lamuta, da vrača
mandat poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Poslanec Franc Lamut je poslal predsedniku Skupščine SR Slovenije pismeno izjavo, da odstopa od mandata poslanca gospodarskega zbora. Mandatno-
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imunitetna komisija je o tej izjavi razpravljala in prosim predsednika mandatno-imunitetne komisije tovariša Lesarja, da da poročilo. Oproščam se, poročevalec je tovariš Petauer. Prosim tovariša Petauerja, da da poročilo.
Franc Petauer: Mandatno-imunitetna komisija je na 5. seji dne
4. maja 1971 obravnavala izjavo tovariša Franca Lamuta, poslanca gospodarskega zbora, da vrača mandat za poslanca gospodarskega zbora Skupščine
SR Slovenije.
Na podlagi izjave poslanca Franca Lamuta, ki jo je poslal predsedniku
Skupščine SR Slovenije, je razvidno, da poslanec vrača mandat in da je o tem
obvestil tudi predsednika občinske konference SZDL in skupščine občine Ljubljana-Center.
Poslanec je svoj odstop obrazložil in kot razlog navedel, da odstopa od
mandata poslanca gospodarskega zbora, ker ni več zaposlen v gospodarski
volilni enoti, kjer je bil izvoljen. Mandatno-imunitetna komisija predlaga zboru,
da vzame odpoved mandata na znanje in da v skladu s tretjim odstavkom
15. člena poslovnika gospodarskega zbora ugotovi, da z današnjim dnem preneha mandat poslancu Francu Lamutu, ker je odstopil. Hvala!
Predsednik Tone Bole: Slišali smo poročilo mandatno-imunitetne komisije. Na podlagi izjave poslanca o odstopu in poročila mandatno-imunitetne
komisije ugotavljam, da poslancu Francu Lamutu preneha z današnjim dnem
poslanski mandat. Predsednik skupščine bo razpisal nadomestne volitve za
mesto poslanca v gospodarskem zboru.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na izvolitev podpredsednika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Glede na to, da se je tovariš Franc Lamut odpovedal mandatu poslanca
gospodarskega zbora in ker je opravljal funkcijo podpredsednika zbora, moramo izvoliti novega podpredsednika zbora.
Komisija za volitve in imenoyanja Skupščine SR Slovenije je pripravila
predlog kandidature za podpredsednika zbora. Predlog ste prejeli v pismeni
obliki. Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, če želi predlog še
ustno obrazložiti? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da
nihče, zato zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo na glasovanje o
predloženem kandidatu za podpredsednika zbora. Kot kandidat je predlagan
poslanec Janez Vidmar.
V skladu z določbo 89. člena poslovnika zbora se volitve podpredsednika
zbora opravijo praviloma javno in to na način, kot je določen za glasovanje
o zakonskem predlogu.
Glede na to določbo vprašam zbor, kdo je za predlog, da se za podpredsednika izvoli poslanec Janez Vidmar? Prosim. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za podpredsednika zbora soglasno izvoljen tovariš Janez
Vidmar in ga prosim, da prevzame svojo funkcijo.
Ker je s tem dnevni red seje • izčrpan, zaključujem 23. sejo gospodarskega
zbora in se vam zahvaljujem za sodelovanje.
(Seja je bila zaključena ob 16.35.)

24. seja
(31. maja 1971)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
24. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Alojz Antončič, Franc
Cuznar, Drago Justin, Pavle Kovič, Martin Mlinar, Štefan Podričnik, Franc
Puterle, Jože Žagar in Anton Zimšek.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji razširjeni dnevni red:
1. odobritev zapisnika 23. seje zbora;
2. verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca gospodarskega zbora
Ivana Kudra;
3. poslanska vprašanja;
4. osnutek zakona o cestah;
5. osnutek odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji;
6. zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1970;
7. finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971;
8. predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije
združenega dela in v pogodbene skupnosti;
9. usklajevanje besedila predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z besedilom, sprejetim v republiškem zboru;
10. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in
oddajanju stavbnega zemljišča;
11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za
uporabo mestnega zemljišča;
12. predlog sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike
ter za preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov;
13. predlog zakona oziroma predlog za izdajo zakona o spremembi zakona
•o prispevkih in davkih občanov;
26
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14. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks;
15. predlog zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega
dohodka od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. aprilu 1971;
16. predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za
delo;
17. predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov,
katerega obravnavo predlaga izvršni svet po hitrem postopku.
Vprašam zbor, če se strinja s predloženim dnevnim redom? (Zbor se strinja.) Ugotavljam, da pripomb ni. S tem je dnevni red sprejet.
Na današnjo sejo sem razen predstavnikov izvršnega sveta in predlagateljev zakonov ter pristojnih upravnih organov povabil še: gospodarsko zbornico
SR Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, cestni sklad SR Slovenije, poslovno
združenje cestnih podjetij, skupščino občine Trbovlje in Ljubljana-Moste-Polje,
odbor republiškega zbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko in
odbor republiškega zbora za finance in proračun.
Prosim predstavnike, da sodelujejo v razpravi.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 23. seje zbora.
Ima kdo kakšno pripombo k osnutku zapisnika1? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da pripomb ni. S tem je zapisnik 23. seje gospodarskega zbora
sprejet.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na verifikacijo mandata novoizvoljenega poslanca gospodarskega zbora Ivana Kudra.
Predsednik skupščine je z odlokom z dne 22. februarja 1971 razpisal nadomestne volitve za poslanca gospodarskega zbora v 9. volilni enoti Žalec glede
na to, da se je s smrtjo tovariša Ivana Kronovška izpraznilo to poslansko mesto.
Iz poročila republiške volilne komisije, ki ste ga prejeli, je razvidno, da je bil
na nadomestnih volitvah izvoljen za poslanca našega zbora tovariš Ivan Kuder.
Prosim poročevalca mandatno-imunitetne komisije, da da poročilo v zvezi z
verifikacijo mandata novoizvoljenega poslanca. V imenu mandatno-imunitetne
komisije bo poročal tovariš Tone Polajnar. Prosim.
Tone Polajnar: Mandatno-imunitetna komisija gospodarskega zbora
je na današnji seji, na podlagi 10. člena poslovnika, preverila poročilo republiške komisije in volilne spise, ki so bili predloženi v zvezi z izidom nadomestnih volitev poslanca v gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije v 9. volilni
enoti Žalec.
Mandatno-imunitetna komisija je ugotovila, da je bila za nadomestne volitve poslanca gospodarskega zbora v 9. volilni enoti Žalec potrjena kandidatura
kandidacijske konference za kandidata Ivana Kudra, kmeta, Pongrad 10, pošta
Griže. O predlaganem kandidatu je glasovalo volilno telo 29. aprila 1971. leta.
Mandatno-imunitetna komisija je iz pregleda poročila republiške volilne komisije iz zapisnikov občinske volilne komisije ter zapisnikov o delu seje volilnega
telesa Žalec ugotovila, da sta bila postopek za določitev kandidata in same
volitve izvedena v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko
vplivale na kandidaturo oziroma na izid volitev.
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Na podlagi volilnega izida je bil izvoljen za poslanca gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije Ivan Kuder. Glede na izid glasovanja predlaga mandatno-imunitetna komisija, da gospodarski zbor to poročilo odobri in s tem verificira Ivanu Kudru mandat za poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR
Slovenije.
Predsednik Tone Bole: Hvala! Slišali ste poročilo mandatno-imunitetne komisije, iz katerega je razvidno, da ni razlogov, da bi zadrževali verifikacijo mandata poslancu Ivanu Kudru. Zato prosim zbor, da z glasovanjem
sprejme poročild mandatno-imuriitetne komisije in s tem verificira mandat
poslancu Ivanu Kudru za poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je mandat poslancu Ivanu Kudru verificiran. Prosim poslanca, da pristopi k predsedniški mizi in podpiše slovesno izjavo.
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na poslanska
vprašanja.
Poslancu Jožetu Vrbančiču bo na poslansko vprašanje, ki ga je postavil
izvršnemu svetu na 22. seji, odgovoril Franc Razdevšek, član izvršnega sveta,
Prosim!
Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tovariš
Vrbančič je postavil naslednji poslanski vprašanji:
Prvo, kako je z uresničenjem sklepa, sprejetega na 9. seji gospodarskega
zbora dne 29. decembra 1969 ob obravnavi in sprejemu zakona o spremembah
zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih
1966—1970, da se ob reševanju vprašanja likvidacije državnega kapitala predlaga Skupščini SR Slovenije usmeritev sredstev iz tega naslova tudi za investicije v turistično infrastrukturo.
Drugo vprašanje. Kakšno je stališče izvršnega sveta do vprašanja beneficiranih in anticipativnih obresti v turizmu po prenehanju veljavnosti zakona o
beneficiranih in anticipativnih obrestih? Ali izvršni svet išče rešitve za ureditev
sistema beneficiranih obresti in prevzema obveznosti iz naslova anticipativnih
obresti na ravni republike? Kdaj se predvideva rešitev tega vprašanja?
Ce mi tovariš poslanec dovoli, bi obe vprašanji združil, ker sta med seboj
tesno povezani.
Najprej glede prvega vprašanja:
V letošnjem letu predvidevamo — izvršni svet je že predložil odlok skupščini — za posege v turizmu 16 390 000 N dinarjev.
Te obveznosti gredo predvsem iz naslova beneficiranih obresti in pa za
ostale posege, kot je na primer turistična propaganda. S tem je del tega sklepa
že izvršen. Hkrati se je šele pred dobrim tednom razvozljal zapleteni položaj
glede izvenproračunske bilance v federaciji, pri kateri je bila zelo pomembna
postavka anticipativna obrestna mera v turizmu. Anticipativno obrestno mero
bo v določeni meri še plačala federacija, precejšnje obveznosti pa prihajajo s
tem sporazumom tudi na republike. Zato bo morala republika iz sredstev, namenjenih za turizem, iz bivšega državnega kapitala nameniti del sredstev za
kritje teh obveznosti.
26*
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Po drugi strani se izvršni svet prav sedaj loteva vprašanja oblikovanja
svoje politike za investiranje v turizem, kajti federacija se je s tega področja
popolnoma umaknila s 1. 1. 1971 glede anticipativne obrestne mere, s 30. 6. 1971
pa se predlaga, da se tudi beneficiranje obrestne mere ukine na federalnem
nivoju. S tem bodo vse obveznosti prešle na republiko. Izvršni svet bo v najkrajšem času predložil skupščini svojo usmeritev glede investiranja v turizem
in beneficiranja obrestne mere..
Predsednik Tone Bole: Hvala lepa! Tovariš Vrbančič, ali vas odgovor zadovoljuje? Tovariš Razdevšek, prosim tudi za pismeni odgovor, ker
tovariš Jože Vrbančič to zahteva.
Poslancu Jožetu Knezu bo na poslansko vprašanje, ki ga je postavil izvršnemu svetu na prejšnji seji, odgovoril tovariš Boris Vadnjal, član izvršnega
sveta.
Boris Vadnjal: Vprašanj ne bi ponavljal, ker menim, da jih poslanci
imajo. Zato bom dal le odgovor na postavljeni vprašanji.
K prvemu vprašanju. V splošnem družbenem dogovoru o načelih in merilih za presojo skladnosti s samoupravnim sporazumom o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah z določili zakona, je v 1. členu
verifikacijska komisija zavezana, da presodi ali in kako v samoupravnem sporazumu uresničuje merila, nakazana v 2. členu zakona. Tu je med drugim določeno, da se morajo delovne organizacije s samoupravnimi sporazumi dogovoriti tudi o merilih, ki bodo čimbolj neposredno povezovala osebne dohodke
z gibanjem produktivnosti dela in poslovnih uspehov in ki naj zagotavljajo, da
se sredstva za osebne dohodke večajo predvsem v odvisnosti od doseženih
rezultatov dela.
Isto določilo nalaga delovnim organizacijam, da v samoupravnih sporazumih postavljajo merila, ki naj zagotavljajo uresničenje načela, po katerem
morajo tiste delovne organizacije, ki imajo večji dohodek na zaposlenega, imeti
akumulativnejše postavljena razmerja in da se lahko sredstva za osebne dohodke povečujejo pravilom le, če je dosežena vsaj enaka stopnja porasta sredstev za razširjanje materialne osnove združenega dela kot v preteklem letu.
Verifikacijska komisija bo torej lahko dovolila registrirati sporazum, ki bo s
konkretnimi merili uresničeval z zakonom opredeljena merila. Hkrati pa splošni
družbeni dogovor postavlja verifikacijski komisiji kot podlago za odločanje
predpostavko, po kateri se šteje, da samoupravni sporazumi zagotavljajo reproduktivno sposobnost gospodarske organizacije tedaj, če zavezujejo podpisnike
na praviloma progresivno vlaganje sredstev v materialno osnovo združenega
dela, pri čemer lahko kot merilo določijo tudi najnižjo stopnjo akumulacije.
Drugo vprašanje. Podpisani splošni družbeni dogovor omenja v 2. členu
skupino delavcev, ki niso pridobili nobene kvalifikacije in kot drugo skupino,
skupino delavcev, ki so se po osnovnem šolanju priučili za določena dela ali
poklice. Prav tako ima omenjeni dogovor predvideno skupino delavcev s poklicno
šolo in skupino delavcev s končano splošno srednjo šolo ali njej enako srednjo
šolo. Velja pripomniti, da razvrstitev po 2. členu dogovora v ničemer ne izključuje, da samoupravni sporazumi vpeljejo tudi drugačno razvrstitev, ustrezno
kadrovski, poklicni in izobrazbeni sestavi, značilni za dejavnosti, ki jih zajema
samoupravni sporazum. O tej možnosti še posebej govori družbeni dogovor v
4. in 5. členu.
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Predsednik Tone Bole: Tovariš Vadnjal, prosim, da tovarišu Knezu
dostavite pismeni odgovor, ker je odsoten.
Poslancu Natanu Bernotu bo na poslansko vprašanje, ki ga je postavil na
prejšnji seji, odgovoril tovariš Ivo Klemenčič.
Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci!
Na poslansko vprašanje tovariša poslanca Bernota dajem naslednji odgovor:
Že več let, zlasti od leta 1969 naprej, povzroča gradbeništvu težave pomanjkanje skoraj vseh vrst gradbenega materiala. Poglavitni vzrok za to je prehiter
porast gradbene dejavnosti, ki ni usklajena s proizvodnjo gradbenega materiala,
za katero tudi nismo dovolj razvijali novih zmogljivosti. V zadnjih petih letih
se je proizvodnja gradbenega materiala v Sloveniji povečala za 49 °/», medtem
ko je v istem obdobju vrednost v družbenem sektorju izvršenih gradbenih del
dvakrat večja. Tej vrednosti, ki se nanaša predvsem na kapitalno izgradnjo,
moramo prišteti še izvajanje gradbenih del v zasebnem sektorju, ki je v letih
1965 do 1970 skoraj štirikrat večje in je v skupni gradbeni dejavnosti udeleženo
s četrtino.
Pomanjkanje gradbenega materiala, na katero je še posebej vplivala neenakomerna dinamika porabe in proizvodnje, je le deloma omilil uvoz, čeprav
je ta v zadnjih treh letih izredno hitro naraščal. Medtem ko je znašal leta 1968
okrog 3 milijone dinarjev, je bil leta 1969 že 14 milijonov, 1970 pa okrog
36 milijonov dinarjev.
Sedanje razmere za najbolj kritični gradbeni material, to je za cement in
betonsko železo so naslednje: za leto 1971 potrebuje slovenska gradbena operativa skupaj s široko potrošnjo okrog 700 000 ton cementa. Naši cementarni
Salonit Anhovo in Trbovlje bosta oskrbeli okrog 570 000 ton, cementarni v
Umagu in Pulju okrog 70 000 ton, 56 000 ton pa bo po sporazumu dobavljeno iz
uvoza. S tem bi bile v glavnem zagotovljene potrebne količine cementa. Položaj
bi lahko poslabšala neustrezna časovna realizacija proizvodnje in uvoza. Kaže,
da bo letos največ težav pri oskrbi z betonskim železom. Po podatkih biroja
gradbeništva Slovenije potrebuje gradbena proizvodnja Slovenije skupaj s
široko potrošnjo 97 000 ton betonskega železa. Po dosedaj sklenjenih pogodbah
bo kombinat Zenica, ki je določen za specializiranega proizvajalca betonskega
železa, dobavil skupaj s količinami, ki po lanskih pogodbah še niso bile realizirane, le 38 543 ton betonskega železa.
Tudi letos v prvem četrtletju niso bile realizirane planirane dobave. Kombinat Zenica je na jugoslovanski trg dal le 41 °/o predvidenih količin, Sloveniji
celo le okrog 25 %. Letošnja proizvodnja betonskega železa bo iz Zenice okrog
290 000 ton, prek svojega aranžmaja menjave pa bo kombinat dodatno dobavil
še 60 000 ton iz uvoza. Razen Zenice bo dala na trg prve količine tudi nova
železarna Split, ki ima zmogljivosti za 40 000 ton betonskega železa. Manjše količine tega kritičnega materiala bo dala še železarna Jesenice, ki ima 12 000 ton
letne proizvodnje, s posebnim aranžmajem, ki ga ima z gradbenim podjetjem
Gradiš, bo temu podjetju letos dobavila 5 000 ton, naslednje leto 7 500 in nato
6 let po 10 000 ton letno. Ostale količine železarna Jesenice oddaja prek trgovske
mreže. V štirih mesecih letos je že izvršila tretjino pogodb v višini 4000 ton.
Nove cene betonskega železa ugodno vplivajo na proizvodnjo in oskrbo,
uvoz, ki je letos predviden s 40 000 tonami za vso SFRJ, od česar odpade na
Slovenijo okrog 4480 ton, pa doslej ne poteka zadovoljivo. Zaradi krize v oskrbi
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z betonskim železom ima vodstvo združenega podjetja slovenske železarne s
predstavniki tovarn načrt, da začasno poveča proizvodnjo betonskega železa na
račun drugih izdelkov. Največji proizvajalec naj bi bila železarna Store,,ki bo
že letos krila potrebe v Sloveniji z okrog 10 000 ton, po letu 1973, ko bo v
Storah vključena v proizvodnjo topilniška elektropeč in naprava za kontinuirano vlivanje, pa bi se lahko proizvodnja betonskega železa tako povečala, da
bi bila Slovenija s tem izdelkom povsem oskrbljena.
Zadostna ni tudi oskrba z opečnimi izdelki, čeprav opekarne nenehno povečujejo svojo proizvodnjo in je bil tudi uvoz teh izdelkov precejšen. Razen
navedenih materialov se pojavljajo težave tudi v oskrbi z vodovodnimi cevmi
in aparaturami za vodovodne inštalacije, valjanimi profili, navadno in pocinkano pločevino ter radiatorji za centralno kurjavo. Vzroki za to so predvsem v
količinsko nepopolnem in nepravočasnem izpolnjevanju obveznosti iz pogodb
med proizvajalci in kupci.
Sodimo, da je bilo v preteklih letih povečevanje zmogljivosti za proizvodnjo
gradbenega materiala prepočasno in da moramo tem nalogam v prihodnje, v
okviru naših možnosti in sredstev, posvetiti vso pozornost. Vendar menimo, da
je predvsem predimenzionirana investicijska potrošnja vzrok kritičnemu stanju
v oskrbi s tem materialom. V zadnjih letih je bila rast porabe za investicije v
osnovna sredstva celo hitrejša od rasti družbenega proizvoda. Tako se je povečal v letu 1969 nasproti letu 1967 družbeni proizvod za 13°/o, investicijske
naložbe pa za 23'%», v 1969. letu je družbeni proizvod porasel za 17°/o, naložbe
pa za 20 %. Ocenjujemo, da se je družbeni proizvod za 1970. leto nasproti prejšnjemu letu povečal za 26 °U, medtem ko kažejo podatki o investicijskih naložbah 47i0/o porast.
Menimo, da je ena najpomembnejših nalog v izvajanju politike stabiliza;cije
v tem, da se investicijska poraba prilagodi dejansko razpoložljivim finančnim
sredstvom. Kot je znano, je izvršni svet na 67. seji 29. aprila letos, ob obravnavanju gospodarskega položaja in ukrepov za nadaljnjo stabilizacijo gospodarstva sprejel konkretna stališča tudi o nujnosti omejevanja investicijske porabe, o čemer je bilo govora tudi v ekspozeju podpredsednika izvršnega sveta
na skupni seji republiškega in gospodarskega zbora 4. maja letos. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Tovariš Natan Bernot, vas odgovor zadovoljuje? (Da.) Hvala! Tovarišice in tovariši poslanci, na poslanska vprašanja je
odgovorjeno. Prosim, kdo želi postaviti novo poslansko vprašanje? Poslansko
vprašanje bo postavil poslanec Viktor Korenčan.
Viktor Korenčan: Tovariš, predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslansko vprašanje postavljam republiškemu sekretariatu za finance.
Vprašanje se glasi: Ali je res, da namerava republiški sekretariat za finance
izdati posebno dovoljenje za otvoritev še ene igralnice v Slovenskem primorju
in če je to res, kdo in na kakšen način izpolnjuje pogoje po 4. členu zakona o
igrah na srečo (Ur. 1. SRS, št. 29/65), da mu lahko republiški sekretariat za
finance po prostem preudarku izda takšno dovoljenje? Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Ali lahko predstavnik sekretariata že takoj
odgovori? (Ne.) Prosim, kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Ivan
Gole.
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Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po
odloku o pristojbinah, ki se plačujejo za cestna motorna vozila (Ur. list SFRJ,
št. 47/67) je lastnik traktorja ob registraciji dolžan plačati cestnino v znesku
120 dinarjev za traktor do 25 konjskih moči, 170 dinarjev za traktor od 25 do
40 konjskih moči, 222 dinarjev za. traktor od 40 do 63 konjskih moči in tako
dalje. Za traktorske prikolice plača lastnik 200 dinarjev cestnine pot toni nosilnosti, cestnina pa se plača ne glede na namen uporabe traktorjev in prikolic.
Kmetje lastniki traktorjev zahtevajo oprostitev plačevanja ali vsaj bistveno
znižanje cestnine za traktorske prikolice, ki se uporabljajo v kmetijske namene.
Svoje zahteve utemeljujemo s tem, da je cestnina v bistvu odškodnina za uporabo javnih cest, javne ceste pa tako malo uporabljajo, zlasti v primerjavi
s traktorjem in drugimi vozili, ki se uporabljajo za javni prevoz, da bi morale
biti cestnine minimalne, v interesu pospeševanja kmetijstva pa bi bila smotrna
tudi oprostitev.
Po drugi strani pa je, glede na razvitost cestnega omrežja v Sloveniji, nemogoča uporaba traktorjev, ne da bi jih kmetje uporabljali tudi na javnih cestah, čeprav na zelo kratkih razdaljah. V občini Trebnje je po približni oceni
v lasti zasebnih kmetov okoli 72 traktorjev in 11 prikolic. Registriranih je le
15 traktorjev in 9 prikolic. Zaradi tako velikega števila neregistriranih traktorjev prihaja do pogostih kršitev cestno-prometnih predpisov in do sporov
med občani in organi milice.
Postavljam izvršnemu svetu poslansko vprašanje, kakšne so možnosti za
znižanje cestnine za kmetijske traktorje in prikolice in kdaj se bo to vprašanje
začelo reševati?
Predsednik Tone Bole: Tovariš Ivan Gole, odgovor na vprašanje verjetno pričakuješ na prihodnji seji? (Da.) Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Otmar Sekavčnik.
Otmar Sekavčnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Klinične bolnišnice v Ljubljani opravljajo dvojno funkcijo. So medicinski klinični vrh za opravljanje najzahtevnejših medicinskih zdravstvenih storitev za celo Slovenijo, hkrati pa so regionalna bolnišnica za Ljubljano in okolico. Zaradi tega je določeno tudi kombinirano financiranje iz republiških
sredstev in udeležbe ljubljanskih in okoliških občinskih skupščin. S tem v
zvezi postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja, na katera hkrati prosim za pismeni odgovor.
1. Kolikšno je sedanje število postelj in koliko jih je predvidenih v posameznih oddelkih regionalne ljubljanske bolnišnice?
2. Kako so doslej izpolnjevale svojo obveznost občinske skupščine, ki so
zavezane, da finančno sodelujejo pri izgradnji kliničnega centra? Hvala.
Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Ivo Klemenčič, prosim.
Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Glede registracije kmetijskih traktorjev je bilo v republiškem ali na tem zboru že enkrat
odgovorjeno. Takrat sta republiški sekretariat za gospodarstvo in republiški
sekretariat za notranje zadeve izdelala predloge za spremembo zveznih predpisov, ker je to v zvezni pristojnosti. Na to zvezni organi še niso odgovorili, mi
pa smo ponovno iskali rešitev v okviru republiške pristojnosti. Izvršni svet je
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sklenil, da bo ponovno poslal predlog v tem smislu, da se znižajo pristojbine
za registracijo traktorjev, ki služijo samo v kmetijski proizvodnji in da se
predlaga sprememba zveznih predpisov. To je v teku, zato danes ne morem dati
podrobnejših pojasnil. Hvala!
Predsednik Tone Bole: Hvala. Poslansko vprašanje bo postavil tovariš
Stojan Makovec. Prosim.
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci t
Vprašanje se nanaša na gibanje in oblikovanje cen mesa in močnih krmil.
Z republiškim sporazumom za meso in mleko so bile določene minimalne odkupne in maksimalne prodajne cene za meso in mleko. Ustvarjeno je bilo tudi
primerno sorazmerje nasproti cenam močnih krmil. Oblikovan je bil tudi sporazum za ceno koruze, kljub temu pa smo se proizvajalci zopet znašli v krizi
zaradi ponovne zahteve proizvajalcev krmil po zvišanju cen močnih krmil za
25 din po kg. Domači proizvajalci vztrajajo pri ceni koruze 1,45 din za kg.
Omenjene zahteve v celoti rušijo sedanje sorazmerje cen in vodijo k ponovnemu
zvišanju. Tovarne močnih krmil so s svojo zahtevo šle še dalj, ustavile so proizvodnjo in s tem vsiljujejo višjo ceno. Gospodarske organizacije so se naenkrat
znašle v nemogočem položaju, hkrati pa se povzroča ogromna gospodarska
škoda.
Poslansko vprašanje postavljam izvršnemu svetu. Kako si izvršni svet
zamišlja stabilizacijo cen omenjenih proizvodov, kako bo z nadaljnjo proizvodnjo in kakšen smisel ima sklepanje sporazumov, če ti ne vodijo k stabilizaciji,
temveč k zvišanju cen in ustvarjanju še večjih nesorazmerij? Hvala.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje?
Ugotavljam, da nihče, zato zaključujem 3. točko dnevnega reda.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda in se opravičujem, da bom
s tem nekoliko zmedel dnevni red, ki je bil predlagan. Prehajam na usklajevanje besedila predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z besedilom, sprejetim v republiškem zboru.
Na ta način bi namreč ustvarili, pogoje, da bi lahko na današnji seji v celoti zaključili usklajevalni postopek med obema zboroma. Seja republiškega
zbora bo danes verjetno krajša od naše ter je zato potrebno, da začnemo s
postopkom usklajevanja takoj, to je pred razpravo o cestni problematiki.
Menim, da se zbor strinja s tem predlogom in prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje besedila predloga zakona o pogojih za prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z besedilom, sprejetim v
republiškem zboru.
Gospodarski zbor je ta zakon obravnaval in sprejel na 22. seji. Zakon smo
takrat sprejeli po skrajšanem postopku kot predlog zakona, medtem ko je
republiški zbor sprejel zakon kot osnutek zakona. Izvršni svet je nato v skladu
s sklepom republiškega zbora pripravil predlog zakona, ki je vseboval vse
amandmaje, ki jih je sprejel naš zbor. Ta predlog zakona ste prejeli kot
gradivo za današnjo razpravo. Prav tako ste prejeli tudi pismo predsednika
republiškega zbora, s katerim nas obvešča o amandmajih, ki jih je sprejel
republiški zbor.
Odbor za družbenoekonomske odnose je v okviru usklajevalnega postopka
obravnaval amandmaje republiškega zbora in predložil pismeno poročilo, ki
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ste ga prejeli. Prosim poročevalca odbora, tovariša Jožeta Lesarja, če želi še
ustno obrazložiti poročilo.
Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! K poročilu odbora za družbenoekonomske odnose, ki ste ga prejeli, nimam ničesar
dodati. Opozoril pa bi na to, da zakonodajno-pravna komisija spodbija predlog
našega odbora, in sicer, da bi se v 6.a členu zvišala denarna kazen odgovorne
osebe v delovni organizaciji od 500 na 1000 dinarjev. Zakonodajno-pravna komisija ugotavlja, da to ni v skladu z zakonom o prekrških in vztraja na prejšnjem besedilu, to je 500 dinarjev. Odbor se sicer glede tega ni posebej sestajal,
intencija naše zahteve pa je bila v tem, da se na tem področju podvzamejo vsi
pravni ukrepi, ki bi onemogočili nadaljnje izigravanje družbenih norm v prid
osebnega okoriščenja. Glede na to smo menili, da bi bilo prav, ,da se kazen
zviša od 500 na 1000 din, saj v praksi ti dejavniki dostikrat delujejo organizirano tako, da se kazen od 500 din brez težav pokrije z nekoliko dnevnic. Če je
naš predlog v direktnem nasprotju z zakonom, na predlogu ne vztrajamo,
menimo pa, da bi bilo potrebno v prihodnosti vztrajati na tem, da bi se uveljavili takšni zakonski ukrepi, ki bi bolj dosledno in bolj. rigorozno zaščitili ljudsko
premoženje. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Tovariš Lesar, če sem prav razumel, vi umikate
vaš predlog zaradi pripombe zakonodajno-pravne komisije, da višina kazni ni
v skladu z zakonom. Ali je to točno? (Da.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Ivan Atelšek, prosim.
Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Prosim za eno
pojasnilo. Predloženi zakon velja za nazaj in pravobranilec ima pravico, da že
sklenjene pogodbe pred enim letom razveljavi. Prosim za odgovor, kako je
glede retroaktivnosti posameznih določb, saj po tej poti lahko preidemo tako
daleč, da bomo inženirje in zdravnike ponovno klicali na opravljanje izpitov,
oziroma šoferje na opravljanje ponovnih šoferskih izpitov. S takšnimi retroaktivnimi določili se ne strinjam, čeprav zagovarjam predlog zakona in podpiram
mnenje, da je treba odpravtii nekatere privilegije in izkoriščanja, ki so jih.
nekateri dejansko uveljavljali v naši skupnosti.
Predsednik Tone Bole : Besedo ima tovariš Jože Lesar kot poročevalec odbora.
Jože Lesar : Tovariš Atelšek je postavil zelo umestno vprašanje, postavili smo ga tudi mi, vendar nam je bilo pojasnjeno, da je nejasnost glede
retroaktivnosti bila že odpravljena V republiškem zboru. Ustavno sodišče je
namreč v svojem biltenu dalo tolmačenje, da kadar skupščinski zbor pri določenem vprašanju ugotovi, da je družbeno-politični interes važnejši kot materialni, da se lahko uveljavi retroaktivni učinek.
Na podlagi tega tolmačenja je naš odbor dal podporo amandmaju republiškega zbora. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole : Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in ugotavljam, da v skladu s predlogom
odbora glasujemo o sprejemu amandmajev republiškega zbora k 3. in 4. členu
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zakona. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 vzdržani.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma k 3. in 4. členu
zakona.
V skladu s predlogom odbora in pojasnilom, ki ga je dal njegov predstavnik, dajem na glasovanje predlog odbora, da se sprejme amandma za novi
6.a člen v besedilu, ki je razvidno iz poročila odbora. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Dva poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma za novi 6.a člen sprejet z večino glasov.
Ugotavljam, da odbor ne predlaga, da zbor sprejme amandma k 1. členu
ter glede na to, da v našem zboru ta amandma ni predlagan, o njem ne bomo
glasovali. Ugotavljam, da besedilo še vedno ni usklajeno med obema zboroma,
zato bom o tem obvestil predsednika republiškega zbora, tako da bo republiški
zbor že na današnji seji lahko pričel postopek za usklajevanje. To je bil tudi
razlog, da sem 9. točko dnevnega reda zamenjal s 3.
Prehajam na 4. t o č k o dnevnega'reda, to je na obravnavo osnutka
zakona o cestah.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 14. seje gospodarskega zbora z dne 9. julija 1970. leta, ko smo obravnavali predlog za izdajo
•tega zakona. Prosim predstavnika pripravljalca osnutka, če želi še ustno obrazložiti osnutek zakona. Besedo ima tovariš Ljubo Levstik.
Ljubo Levstik : Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice
in tovariši poslanci! Osnutek zakona o cestah, katerega boste danes na tem
zboru ocenili, je rezultat širokih razprav in usklajevanja številnih, v začetku
zelo nasprotnih si stališč. Pri sestavljanju osnutka zakona so sodelovale številne institucije, ki so kakorkoli zainteresirane za gospodarjenje s cestami in
stanjem na njih. Upoštevana so bila tudi številna stališča in predlogi, ki so jih
v razpravi o predlogu za izdajo zakona izrekli republiška skupščina, izvršni
svet ter njuni pristojni odbori, kakor tudi številne občine. Gre za izredno pomemben sistemski zakon, katerega sprejem zahtevajo spremembe v odnosih
med federacijo in republiko, ki so v teku in ki so vsebovane v osnutku amandmajev za spremembo in dopolnitev zvezne ustave. Hkrati je zakon o cestah
najpomembnejši pravni dokument v tako imenovanem cestnem paketu, ki ga
razen predloženega zakona sestavljajo še zakon o organizaciji cestnega prevoza
z motornimi vozili, zakon o varnosti prometa ter srednjeročni in dolgoročni
program razvoja cestnega omrežja v SR Sloveniji. Kot je znano, je Skupščina
SR Slovenije dva zakona iz omenjenega paketa že sprejela, in sicer zakon o
organizaciji cestnega prometa in zakon o varnosti prometa, sedaj pa je na vrsti
postopek za sprejem zakona o cestah, s katerim naj bi se pravno uredil bodoči
sistem upravljanja in gospodarjenja s cestami, ki naj bi bil podlaga pri sestavljanju programa razvoja cestnega omrežja na območju Slovenije v prihodnjem
obdobju.
Po osnutku ustavnih amandmajev naj bi federacija na področju cest in
cestnega prometa sklepala in ratificirala mednarodne pogodbe in zagotavljala
njihovo izpolnjevanje (amandma XXIX, točka 7), urejala temelje varnosti sistema komunikacij (amandma XXIX, točka 11) in določala tehnične normative
(amandma XXIX, točka 13). V duhu XXXIII. amandmaja sredstva za finan-
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ciranje cest ne spadajo v dohodke in izdatke federacije, kar pomeni, da se ta
sredstva zbirajo v republiki in da republika z njimi tudi razpolaga.
Zadeve s področja javnih cest je doslej urejal temeljni zakon o javnih
cestah in republiški dopolnilni zakoni. V spremenjenih odnosih med federacijo
in republiko naj bi se večina vprašanj s področja javnih cest v bodoče urejala
z republiško zakonodajo. Federacija naj bi na tem področju urejala samo tiste
zadeve, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov in se nanašajo na mednarodni
cestni promet. Zato naj bi zvezni zakon o cestah imel značaj splošnega zakona,
ki bi urejal nekatera vprašanja v zvezi z magistralnimi cestami na območju
Jugoslavije, ki so mednarodne ceste. S stališča enotnosti jugoslovanskega trga
naj bi se z zveznim zakonom urejala tudi nekatera vprašanja temeljnih tehničnih normativov, ki naj bi veljali za javne ceste. Glede financiranja cest naj
bi zveza določala enotno pristojbino za ceste v ceni pogonskih goriv in višino
pristojbin za tuja motorna vozila, ki uporabljajo ceste na območju Jugoslavije.
Zaradi takšnega značaja zvezne zakonodaje na področju javnih cest se
morajo z republiškim zakonom pravno urediti vsa druga vprašanja in zato naj
bi republiški zakon o cestah imel značaj popolnega zakona. To povzroča njegovo
obsežnost zlasti v tistem delu, ki ureja tehnične in eksploatacijske norme. V
času izdelave osnutka zakona so bile na razpolago tudi teze za revizijo zveznega
zakona o javnih cestah, ki jih je januarja tega leta pripravila komisija za revizijo zakonov s področja prometa in zvez, ki jo je imenovala zvezna skupščina. Predložene teze so v skladu s predvidenimi ustavnimi spremembami in
s tem tudi v skladu z drugačnimi odnosi med federacijo in republiko. Povedati
moram, da so v omenjenih tezah vsebovana tista stališča in spremembe v sistemu cestnega gospodarstva in porabe cest, ki smo jih v naši republiki doslej
zastopali. Med njimi bom naštel samo najpomembnejše.
Javne ceste so splošnega značaja in pod določenimi pogoji za promet vsakomur dostopne. To določilo tez potrjuje že sprejeto stališče in opredelitev naše
republiške skupščine, da so javne ceste družbena lastnina v splošni rabi in da
v sedanjih pogojih ne morejo imeti značaj osnovnega sredstva. Predvidevajo se
tri kategorije javnih cest, za razliko od sedanjih štirih, s tem, da kriterije za
razvrstitev cest v kategorije določajo republike s svojo zakonodajo. To zahteva
prekategorizacija cest, zato je predlog odloka o novi razvrstitvi javnih cest
v SR Sloveniji sestavni del osnutka zakona o cestah.
Na javnih cestah ni možno pridobiti lastninske pravice razen pravice služnosti, kadar gre za postavitev cevovodov ali drugih vodov v cestnem zemljišču
za javne namene. Ce smo dosledni stališču naše republiške skupščine, da je
javna cesta splošna družbena lastnina, potem omenjenega določila zveznih tez
o izjemni služnosti na javnih cestah ne bi mogli sprejeti. Zato predlagamo, da
se omenjeno določilo zveznih tez za zakon o cestah spremeni tako, da se izključi kakršnakoli služnost na javnih cestah in se zadeve uredijo sporazumno
in s pogodbo med zainteresirano organizacijo in upravljalcem javne ceste.
Glede izgradnje in rekonstrukcije javnih cest naj bi zvezna zakonodaja
obsegala splošna in načelna določila, pri magistralnih in pri avtocestah pa naj
bi se določale gradbene in prometno-tehnične norme, ki so sprejete na mednarodnem planu. Magistralne ceste naj bi določal zvezni izvršni svet, urejanje
vseh drugih zadev, ki se nanašajo na vzdrževanje magistralnih cest in na vsa
vprašanja, ki se nanašajo na vzdrževanje drugih cest pa naj se urejajo z
republiško zakonodajo.
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Delež od maloprodajne cene bencina in plinskega olja, ki je namenjen za
financiranje cest, naj bi določal zvezni izvršni svet. Republike bi določale del
za ceste v ceni pogonskih plinov, butan in propan ter višino pristojbin za ceste
pri registraciji cestnih vozil. Z zveznim zakonom naj bi se določile tudi pristojbine, ki jih plačujejo tuja motorna vozila za uporabo cest na območju
Jugoslavije.
Politiko uporabe vseh sredstev določa republika, sredstva za ceste pa se
lahko uporabljajo tudi za gradnjo in druge potrebe cest in ne le za njihovo
vzdrževanje in rekonstrukcijo, kot je bilo to doslej; Republikam naj se torej
prepusti, da s svojo zakonodajo urejajo vsa vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje, gospodarjenje in vzdrževanje javnih cest in na uporabo sredstev za ceste.
Pri upravljanju javnih cest in gospodarjenju z njimi naj se zagotovi udeležba uporabnikov javnih cest, družbeno-političnih skupnosti in drugih za
ceste zainteresiranih dejavnikov, kar naj se uredi z republiškimi predpisi. V te
namene naj bi se z zveznim zakonom o javnih cestah omogočila ustanovitev
interesne skupnosti za ceste, ker je po dosedanjih ustavnih določilih edino zveza
pooblaščena, da z zakonom ureja ustanovitev takih skupnosti.
Vprašanje izgradnje in vzdrževanja javnih cest, ki peljejo skozi mesta in
naselja mestnega značaja, naj v bodoče v celoti ureja republiška zakonodaja.
Ce predlagani osnutek zakona o cestah ocenjujemo s stališča usklajenosti
z osnutkom ustavnih amandmajev in predlogov tez za revizijo zveznega zakona
o javnih cestah, moramo ponovno poudariti, da so določila tez v skladu z znanimi stališči naše republike in da. v tem pogledu ni nobenih nasprotij. Težava
nastaja, ker predloženi osnutek zakona o cestah ni povsem v skladu z obstoječim temeljnim zakonom o cestah, kar pomeni, da ne bi mogel veljati, dokler
ne bo izvršena revizija zveznega zakona. Po predlogu komisije vseh zborov
zvezne skupščine za ustavna vprašanja spada temeljni zakon o javnih cestah
med tiste zakone, ki naj bi ostali v veljavi do uskladitve z ustavnimi amandmaji,
s katerimi naj bi se uskladili do 31. 12. 1972. leta. Po našem mnenju je potrebno
postaviti zahtevo, da se ta zakon uvrsti med zakone, ki se morajo uskladiti
z ustavnimi amandmaji do konca 1971. leta.
Predloženi osnutek zakona o cestah je v nasprotju s sedaj veljavnim temeljnim zakonom v naslednjih vprašanjih: v urejanju kategorizacije cest, in sicer
glede števila kategorij in kriterijev za njihovo opredelitev; v načinu določanja
obveznosti in odgovornosti cestnih podjetij za stanje na cestah in za posledice,
ki jih imajo uporabniki cest zaradi neizvrševanja zakonskih obveznosti s strani
cestnih podjetij; v določanju virov sredstev za ceste in njihovi uporabi; v ureditvi služnosti na cestah oziroma na cestnem zemljišču; v vprašanju dokazila
o pridobitvi razpolagalne pravice na zemljišču za pridobitev lokacijskega dovoljenja.
V vseh ostalih določbah predloženi osnutek zakona ni v nasprotju s sedaj
veljavnim temeljnim zakonom. Menim, da so določila predloženega osnutka
zakona o cestah in definicije pojmov v njem popolnoma jasne in da je obrazložitev zakona v njegovi prilogi tako obširna, da ni potrebno teh zadev in celotnega sistema upravljanja in uporabe cest še posebej pojasnjevati. Zato mi
dovolite, da se dotaknem le nekaterih vprašanj.
Financiranje cest predvideva, da se občinam za financiranje lokalnih cest
nameni 25lo/o pristojbin, ki se plačujejo ob registraciji cestnih vozil in 10 Vo
prispevka za ceste v ceni bencina in plinskega olja. Na ta način naj bi se
občinam zagotovilo več sredstev za ceste, sorazmerno s stroški vzdrževanja in
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postopno modernizacijo sedanjih cest III. reda, katerih upravljanje in financiranje naj bi prevzele občine.
Predvidena udeležba občin v tako imenovanem, bencinskem dinarju pa je
tudi spodbuda za razširitev prodaje pogonskih goriv na območju manj razvitih
občin. O višini namenskih sredstev za ceste, ki naj pripadejo občini, bo nedvomno še veliko razprav. Višina teh sredstev se bo morala končno določiti na
podlagi konkretnih in točnih izračunov finančnih posledic predložene prekategorizacije.
Po našem mnenju je pomembno, da zakon določi vire namenskih sredstev
za ceste, kateri del pripada tudi občinam za financiranje lokalnih cest, in
sicer delež od pristojbine, ki se plačuje ob registraciji cestnih vozil in delež
od prispevka za ceste v ceni pogonskih goriv. Višina tega deleža, to je 25%
in 10 % pa je določena na podlagi ocene, ki ne more biti dokončna. Zavedati
se moramo, da sedanja namenska sredstva za ceste pokrivajo približno 25 ®/o
potreb in da smo v preteklem srednjeročnem obdobju vložili v naše ceste v
4 letih toliko, kolikor bi morali vložiti v enem samem letu. To pomeni, da večja
sredstva za lokalne ceste ne bo mogoče zagotoviti samo z večjo udeležbo v
sedanjih virih sredstev za ceste, temveč predvsem s prizadevanjem za zagotovitev več sredstev za ceste.
To pa je možno doseči s porazdelitvijo prometnega davka na goriva v
korist namenskih sredstev za ceste ter z večjo obremenitvijo uporabnikov cest
tako, da se povečajo pristojbine za ceste pri registraciji vozil in pri ceni pogonskih goriv.
Predlogi v tej smeri so že pripravljeni in pričakujemo, da bodo v kratkem
predmet razprav in ukrepov. Zavedati Se moramo, da za financiranje cest v
tem trenutku ne moremo računati s sredstvi iz davka na pogonska goriva, ki
bodo prenesena na republike, ker imamo v republiki razen cest tudi druge
potrebe, ki so pomembne za skladen družbeni in gospodarski razvoj. Med njimi
naj omenim udeležbo republike pri izgradnji luke Koper v višini 114 milijonov
novih dinarjev, 333 milijonov din za modernizacijo proge Šentilj—Koper, pomoč pri izgradnji kliničnih bolnišnic ter mnogi drugi. Republika je v preteklem
letu prispevala tudi 50 milijonov din za izgradnjo avtoceste. Kljub temu se
moramo še naprej zavzemati, da se del prometnega davka od pogonskih goriv
iznad njegove normalne stopnje nameni za potrebe cest takrat, ko bodo za to
obstajale realne možnosti.
S predloženim osnutkom se drugače ureja status javne ceste republiškega
pomena, ki pelje skozi mesta in naseljene kraje, kot je to urejeno s sedanjim
temeljnim zakonom. S tem v zvezi se postavlja vprašanje sredstev za mestne
ulice in lokalne ceste na območju mesta. Mnenja smo, da bi morala mesta za
izgradnjo in vzdrževanje lokalnih cest in ulic na svojem območju, razen sredstev, ki jih dobijo občine kot delež od pristojbine pri registraciji cestnih vozil
in predvidenega deleža v bencinskem dinarju, kar je vsekakor nezadostno, pridobiti več sredstev z zajemanjem raznih oblik mestne rente, za kar so zakonske možnosti podane. Na nekaterih izvenmestnih območjih se to vprašanje rešuje
s samoprispevkom občanov ter finančno in materialno pomočjo delovnih organizacij.
Obstoječi zakoni, ki urejajo vprašanje graditve investicijskih objektov,
določajo, da mora investitor predložiti dokazilo o razpolaganju z zemljiščem
bodoče trase javne ceste že v lokacijskem postopku. Ker se trasa ceste lahko
točno določi šele po opravljenem lokacijskem ogledu, smo mnenja, da za inve-
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stitorja javnih cest takšno določilo ne bi moglo veljati. Zato je potrebno to zadevo za ceste drugače in izjemno urediti v zakonu o cestah, kar je v predloženem osnutku zakona tudi storjeno.
Z zakonom o cestah se pooblaščajo občine, da predpisujejo višino pristojbin, ki naj jih plačujejo komunalne delovne organizacije pri registraciji
svojih vozil ali jih oproščajo teh dajatev. Občinam, zlasti v večjih mestih, je
dana možnost, da predpišejo omenjeno pristojbino za tista komunalna vozila,
ki opravljajo izrazito pridobitveno dejavnost in močno vplivajo na obrabo
lokalnih cest. Seveda se bo morala pri tem upoštevati tudi politika cen komunalnih storitev. Menim, da bi se morale občine jasno opredeliti glede 12. člena
predloženega osnutka zakona, ki omogoča, občinam ustanavljanje regionalnih
skupnosti za ceste, v okvirih, v katerih naj bi se enotno urejalo vprašanje
lokalnih cest in prek katerih naj bi občine organizirano vplivale na gospodarjenje s cestami I. in II. reda.
Tisti del osnutka zakona, ki govori o vprašanjih gradnje, rekonstrukcije in
vzdrževanja javnih cest ter njihove uporabe in varstva, je povzetek obstoječega temeljnega zakona o javnih cestah in je spremenjen ter dopolnjen v toliko,
kolikor to zahteva doseženi tehnični razvoj in v praksi pridobljene izkušnje.
Kot sem uvodoma omenil, je odlok o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji
posledica in sestavni del novega zakona o javnih cestah. Po predlogu odloka
naj bi se v lokalne ceste, ki so v upravljanju občin, prekategoriziralo okoli
20 km sedanjih cest II. reda in 1763 km sedanjih cest III. reda, ali skupaj
1988 km cest, ki jih je dosedaj financiral republiški cestni sklad. Tako bi
občine upravljale z 8735 km lokalnih cest, namesto dosedanjih 6747 ali s 30 °/o
več cest kot doslej, republiška cestna skupnost pa s 4530 km magistralnih in
regionalnih cest namesto dosedanjih 6415 oziroma z okoli 30 "/o manj cest kot
doslej. S tem bi se razrešilo sedanje neurejeno stanje, ki je nastalo po ukinitvi
okrajev, ko je republiški cestni sklad prevzel financiranje vzdrževalnih del in
rekonstrukcij bivših okrajnih cest III. reda, občine pa so bile upravni organ
za te ceste.
Republiška cestna skupnost naj bi v bodočem obdobju svoje napore usmerila na hitrejšo modernizacijo in boljše vzdrževanje magistralnih in regionalnih
cest, ki so že sedaj prometno izredno obremenjene, občine pa naj bi v večji
meri mobilizirale dodatna sredstva na svojem območju in se v večji meri ukvarjale s cestami bodočega III. reda, tako imenovanimi lokalnimi cestami, pri čemer
jim je po osnutku zakona dana možnost, da se za uspešnejše upravljanje in
gospodarjenje s temi cestami in za boljše vplivanje na gospodarjenje s cestami
I. in II. reda oziroma magistralnimi in regionalnimi cestami, lahko združujejo
v tako imenovane regionalne skupnosti.
Prenos sedanjih cest III. reda na občine bo nedvomno neugoden za občine
na nerazvitih območjih republike. Na teh območjih je motorizacija in prodaja
pogonskih goriv še vedno slabo razvita, tako da dohodki teh občin od registracije vozil in prodaje goriv ne bodo zadostovali za minimalne potrebe lokalnih
cest. Zato bo potrebno, da se za modernizacijo cest III. reda na teh območjih
predvidi ustrezna oblika finančne pomoči republike. Predlog za prekategorizacijo cest je napravil republiški cestni sklad, izvršni svet pa je njegov predlagatelj.
Na koncu bi poudaril nekaj misli oziroma nekaj stališč iz razprave o osnutku
zakona na zboru delegatov občin. Na tem zboru so bile predvsem izražene
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kritike in pripombe k tistemu delu zakona, ki se nanaša na vprašanje financiranja in na osnutek odloka o prekategorizaciji cest.
Glede financiranja so občine mnenja, da bi se morala delitev pristojbine,
ki se plačuje pri registraciji vozil, opraviti 50 °/<y v korist občin in 50°/o v
korist magistralnih in regionalnih cest. Osnutek zakona določa 25% v korist
občin. Drugi predlog glede financiranja je bil, za njega se je izjasnila večina
občin iz manj razvitih območij, da bi se bencinski dinar ne delil po kraju, kjer
je bencin prodan, temveč da bi se ta sredstva zbirala ha republiški ravni, od
tu pa £aj bi se delila po določenih kriterijih za potrebe lokalnih cest.
Ostale pripombe so se nanašale predvsem na vprašanja odloka o razvrstitvi
cest, pri čemer so bili dani zelo konkretni predlogi. Glede na to, da je ta čas
težko zavzeti stališča, je bilo občinam priporočeno, da te zadeve urejajo v
neposrednih razgovorih s cestnim skladom, ker je cela stvar še v postopku in
jo je še mogoče urediti.
Pripombe in predlogi, izrečeni na zboru delegatov občin, so bili izredno
dragoceni in upravičeni ter menim, da se bo velik del pripomb koristno
uporabil v nadaljnjem postopku pri sprejemanju zakona. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Hvala. Osnutek zakona je obravnaval tudi
od,bor za proizvodnjo in blagovni promet in predložil pismeno poročilo. Prosim
poročevalca odbora, tovariša Staneta Divjaka, če želi še ustno dopolniti poročilo odbora.
Stane Divjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poročilo je razmeroma skromen prispevek odbora za proizvodnjo in blagovni
promet, saj vso razpravo, glede predloženega osnutka zakona v preteklem obdobju, kakor tudi na zadnji seji odbora, ni bilo mogoče zajeti v enem poročilu.
Ker osebno menim, da je nekaj bistvenih stvari, ki so bile izpuščene v tem
poročilu, bi bilo prav, da dam svoje pripombe. .
K 15. členu je bila dana pripomba, da je nujno potrebno urediti razmerje
med upravljanjem in odgovornostjo, in sicer tako, kot je v predloženem osnutku.
K 16. členu je bila dana pripomba, da v drugem odstavku tega člena, po
sklenitvi pogodbe s cestnimi podjetji, ni mogoče predpisovati kakršnekoli tehnične in posebne tehnološke pogoje izvajalcem del, ker naknadne zahteve do
izvajalca del bistveno spreminjajo finančna sredstva in seveda tudi obseg del.
K členu 18 je bila dana pripomba, da je treba razmejiti odgovornost glede
na razpoložljiva finančna sredstva, saj tisti, ki odmerja višino sredstev, mora
nositi tudi del odgovornosti.
K členu 21 je bila dana pripomba, da bi moral republiški sekretariat za
gospodarstvo dati pripombe glede podatkov, ki naj jih vodijo izvajalci del pred
sklenitvijo pogodbe, ker bi poznejši ukrep imel za posledico spremembo tako
obsega del kot tudi finančnih sredstev.
V 62. členu je podobna zadeva, ki naj se uredi pred sklenitvijo pogodbe z
izvajalci del.
To so pripombe, o katerih sem na današnji seji obvestil tudi odbor. Hvala
lepa.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Divjak, majhno pojasnilo prosim. Vi
ste dali pripombe kot poročevalec odbora. S tem postajajo pripombe sestavni
del poročila odbora, ali ne?
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Stane Divjak: To so pripombe, ki niso bile vnesene v poročilo v celoti.

Predsednik Tone Bole: K osnutku zakona ste prejeli pred pričetkom
današnje seje tudi pismeno poročilo zakonodajno-pravne komisije. Prosim poročevalca zakonodajno-pravne komisije, tovariša Staneta Simšiča, če želi še ustno
dopolniti poročilo zakonodajno-pravne komisije?
Stane Sim(šič: Ni drugih pripomb, razen tistih, ki So navedene v
poročilu.
Predsednik Tone Bole : Hvala. Kot gradivo ste prejeli tudi mnenja,
stališča in predloge zasedanja delegatov občin k osnutku zakona. Želi mogoče
predstavnik zasedanja delegatov občin še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.)
Kot gradivo k osnutku zakona ste prejeli tudi pripombe skupščine mesta
Ljubljane, Zveze civilnih žrtev vojne SR Slovenije, poslovnega združenja cestnih podjetij in Društva za ceste SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima predstavnik republiškega
odbora sindikata delavcev prometa in zvez, tovariš Andrej Grahor.
Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Kot predsednik republiškega odbora sindikata delavcev prometa in zvez bi vam
rad povedal, kako daleč smo prišli v razmišljanjih glede osnutka zakona o
cestah. Nismo prišli do dokončnega stališča predvsem zaradi tega, ker smo
imeli procesualne težave. Čeprav nosi osnutek zakona datum 15. april, smo iz
razlogov, ki si jih ne moremo pojasniti, dobili osnutek zakona šele okrog
10. maja, tako da smo še vedno v teku razprave. Pripravljamo široko razpravo
s cestnimi in cestno transportnimi podjetji v dosedanjih ožjih razpravah, predvsem v pododboru za ceste republiškega odbora sindikatov je prišlo do izraza
nekaj načelnih stališč, na katere bi vas rad opozoril, čeprav menim, da o njih
tudi sami razmišljate.
Predvsem gre za načelna izhodišča tega zakona. Ali se res sistem cest toliko
loči od drugih velikih sistemov, ki morajo biti deležni posebne družbene pozornosti? Ali je res sistem cest nekaj popolnoma drugega kot recimo sistem
elektroenergetike, za katerega smo se odločili, da je rešitev v tem, da imamo
združeno podjetje, ki ima skupščino z zastopniki javnosti? Ali je to res nekaj
popolnoma drugega kot recimo sistem železniškega prometa, ali sistem PTT
zvez? Ali pa mogoče v tem primeru gremo na rešitev, kot jo prinaša osnutek
zakona iz praktičnih razlogov in dejstva, da imamo na tem področju že organizirani sklad, ki ga drugje nimamo in ki je kadrovsko zelo močan. Ali gremo v
to rešitev predvsem zaradi tega, ker rabimo sredstva za velike investicije in
zato prenašamo del cest na občine, ali pa gre za rešitev, ki jo mislimo dosledno
prenašati tudi na druge velike sisteme? Ob tem se mi postavlja vprašanje,
kdaj bomo recimo ustanovili podobno skupnost podjetij, ki pečejo kruh, kar
je prav tako zelo pomembno področje. Zelo cenim napore tistih, ki so osnutek
sestavljali. Menim, da si zelo prizadevajo v reševanju vprašanja, ki je za nas
zelo pomembno, hkrati pa menim, da odgovor'na osnovno vprašanje še čakamo.
Ali je res treba na vsakem področju, kjer so družbeni interesi zelo veliki,
osnovati organ, ki dejansko pomeni zanikanje samouprave. Menim, da: boste
morali o tem razmišljati v nadaljnjih razpravah v zvezi s tem zakonom in se
odločiti, če je res potrebno na tem področju ubrati povsem drugačno pot, kot
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na primer pri elektroenergiji, oziroma ali je mogoče ubrati enako ali podobno pot.
Opozoril bi še na eno načelno vprašanje. Ce se odločimo za predlagano
rešitev, smo dejansko hkrati s tovariši, ki delajo v cestnih podjetjih, rekli le, da
niso več v nobenem oziru gospodarji s cestami, temveč da prihajajo v položaj
izvajalcev del. Vi ste videli, ali pa še ne, pripombe združenja cestnih podjetij,
ki predlaga, da naj se v zakonu povsod črta pojem cestnega podjetja. Zakaj?
"Verjetno zato, ker je za njih najbolj prijetno, če se pustijo izenačiti z gradbenimi podjetji. Ali je to res javni interes ali ne? Ali je res javni interes, da
podjetja, ki so specializirana za gospodarjenje s cestami, privedemo v situacijo,
kot se nam že dolgo časa razvijajo komunalna podjetja, da iz podjetij, ki imajo
določeno skrb za določeni javni interes, postajajo kolektivi, ki se mikro-ekonomsko logično obnašajo in skrbijo samo za to, da poslujejo z dobičkom. To je
vprašanje, na katerega boste s tem zakonom odgovorili. Opozoril bi, da cestna
podjetja niso bolnišnice, ki nehajo biti posebne enote, če nehajo zdraviti ljudi.
Cestnim podjetjem pomeni vzdrževanje 20—30i0/o njihovega dela. Če postavimo
zakon dovolj togo, jih bomo pripeljali v to, da niso več cestna podjetja, da preidejo v gradbeništvo, ceste pa lahko vzdržuje skupnost ali sklad, s komer ve
in kakor hoče.
Vprašanje je, če je to res javni interes. Ce je res javni interes, da ob
skladu nastane nova uprava za ceste, s svojimi novimi enotami, kot so predvidene, ki se bodo čez čas zopet začele mikro-ekonomsko razvijati, tako, kot
se danes razvijajo cestna podjetja, torej v smer, da bodo znova začele razmišljati predvsem o tem, kako kolektiv zasluži. Zaradi tega menim, da moramo na obe vprašanji zelo jasno odgovoriti. Mi bomo o tem razmišljali naprej
in ko bomo imeli bolj jasna stališča in ne le vprašanja, mi dovolite, da vas o
tem seznanimo. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Hvala! Besedo ima tovariš Franc Rihtaršič,
predstavnik poslovnega združenja cestnih podjetij.
Franc Rihtaršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da po pooblastilu upravnega odbora poslovnega združenja cestnih
podjetij Slovenije dam nekaj naših načelnih in konkretnih pripomb k predloženemu osnutku zakona.
Upravni odbor poslovnega združenja cestnih podjetij je v Ljubljani na seji
27. 5. 1971 razpravljal o osnutku zakona o cestah z dne 15. 4. 1971 in sprejel
naslednja stališča in pripombe:
1. Cestna podjetja so že v razpravah o prejšnjih osnutkih zakona o cestah
in v postopku sprejemanja tega zakona stala na stališču, da z javnimi cestami
upravljajo cestna podjetja in da v zvezi s tem nosijo odgovornost za stanje na
javnih cestah. To stališče so zavzemala naslanjajoč se na temeljni zakon o javnih cestah in z namenom, da bi se odpravile obstoječe pomanjkljivosti in neskladnosti v dosedanji zakonodaji in praksi in da bi se stanje na cestah izboljšalo. Predloženi osnutek zakona o cestah ne upošteva predlogov cestnih podjetij, zaradi česar ta menijo, poznavajoč stanje javnih cest in zahteve prometa
ter na podlagi izkušenj, pridobljenih v mnogoletnem delu na cestah, da bo tak
osnutek imel za posledico poslabšanje stanja javnih cest. Glede na navedeno,
cestna podjetja še vedno menijo, da so njihova stališča pravilna;
27
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2. Cestna podjetja ugotavljajo, da je predloženi osnutek zakona o cestah v
nasprotju z določili veljavnega temeljnega zakona o javnih cestah, predlogi
ustavnih amandmajev in s stališči drugega kongresa samoupravljalcev Jugoslavije.
3. Cestna podjetja se zavzemajo za stališča, da so upravljalci cest z odgovornostjo, ali pa da so čisti izvajalci pogodbenih del. Ugotavlja se, da v
osnutku zakona odgovornosti niso usklajene s pristojnostmi. Po 15. členu osnutka zakona so cestna podjetja samo izvajalci cestnih del, pri tem pa po 17. in
18. členu v zvezi s prvim odstavkom 16. člena nosijo neprimerno večjo odgovornost od izvajalske, in sicer takšno, ki je podobna odgovornosti upravljalca.
4. V osnutku zakona je nerazčiščen status cestnega podjetja. Po 13. členu
so izvajalci del, po 14. členu specializirane gospodarske organizacije, po 18.
členu v zvezi s 16. členom pa nosijo v bistvu upravljalsko odgovpronst. Po zadnjem odstavku 16. člena je podana prisila za sklenitev pogodb o izvajanju
cestnovzdrževalnih del v nasprotju s pravnimi načeli pogodbenega prava po
prosti volji pogodbenih strank.
5. Nerazčiščen je tudi pravni status republiške skupnosti za ceste. Po prvem
odstavku 22. člena je samoupravna organizacija, po 29. členu pa ima položaj
državnega organa, pri čemer pa lahko po 13. členu ustanavlja lastne tehnične
enote. V osnutku zakona in njegovi obrazložitvi je prezrto vprašanje, ali lahko
tudi upravni organ ustanavlja tehnične enote za izvajanje gospodarske dejavnosti. Ostaja tudi nerazčiščeno, kateri predpisi veljajo za delo skupnosti, to je,
ali veljajo gospodarsko-pravni predpisi ali predpisi, ki veljajo za državne
organe.
6. V 22. členu osnutka je republiška skupnost za ceste samoupravna
organizacija, pri čemer po 11. členu upravljanje javnih cest I. in II. reda temelji
na samoupravljanju uporabnikov cest in družbeno-politične skupnosti. Iz
26. člena, ki ureja način delegiranja in sestavo skupščine kot najvišjega organa
upravljanja skupnosti, je razvidno, da gre v glavnem za posredni delegatski
sistem, ki je v praksi manj učinkovit glede na manj izrazito odgovornost delegatov. Razen tega so določene skupine uporabnikov cest sploh brez zastopstva
v skupščini. Po zadnjem odstavku 26. člena pa vrhu tega večino predstavljajo
delegati, ki jih določi Skupščina SR Slovenije. Ta ustanovi in imenuje tudi
iniciativni odbor za izvedbo priprav za ustanovitev in pričetek poslovanja republiške skupnosti za ceste. Vse to, več ali manj kaže na prikrit upravni način
upravljanja.
Navedel bi še nekaj uvodnih misli s konkretnimi pripombami, katerih pa
zaradi tega, ker so vam bile predložene in zaradi obsežnosti ne bi čital.
Z namenom, da se razčisti status cestnih podjetij in - republiške skupnosti
za ceste in da se odstranijo nesoglasja, ki jih ta osnutek zakona še vsebuje,
se cestna podjetja opredeljujejo za to, da se postavijo v cestnem gospodarstvu
čisti ekonomski pogodbeni odnosi. Stoječ na tem stališču predlagajo cestna
podjetja, da se v zakonu o cestah dosledno črta naziv »cestno podjetje« ter se
členi, ki se nanašajo na cestna podjetja, preoblikujejo tako, da se glase na
»za to usposobljene organizacije, kot pogodbene izvajalce del in na njihovo
izvajalsko odgovornost«.
V zvezi s takšnim stališčem sledijo še konkretne pripombe k posameznim
členom, ki pa ste jih prejeli v gradivu za sejo. Hvala lepa!

24. seja

419

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovarišica Mara Žlebnik. Prosim!
Mara Z 1 e b n i k : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
K osnutku zakona imam nekaj pripomb. Predvsem menim, da bi izdajo zakona
vsekakor morali podpreti. Podpreti bi ga kazalo vsaj načelno, ker se mi zdi,
da je pomembnejše in boljše, da kljub upravičenim pripombam glede nejasnosti,
osnutek zakona čimprej sprejmemo. Prav gotovo bo to področje z novim predpisom bolje urejeno, kot doslej. Iz tega načelnega razloga podpiram osnutek
zakona. Želim le, da do predložitve predloga zakona ne bi prešlo toliko časa,
kot je prešlo od zakonske iniciative do predložitve osnutka.
Moje konkretne pripombe se nanašajo na naslednja vprašanja. Glede financiranja se strinjam z mnogokrat izraženo kritiko raznih organov, ki so obravnavali ta osnutek, da v tem gradivu manjkajo kvantifikacije. Menim, da se je
poslancem zelo težko opredeljevati za takšno ali drugačno obliko financiranja,
če nimamo ob tem predložene tudi številčne, finančne dokumentacije. Nemogoče se je danes opredeliti za besedilo predloženega 36. člena, če ne vemo, kaj
daje občinam predložena udeležba na raznih virih financiranja. Zato predlagam,
da še s predlogom zakona zanesljivo predložijo tudi ustrezne kvantifikacije.
Glede virov sredstev, ki pripadajo občinam, v celoti podpiram mnenje,
ki je bilo izraženo na zasedanju delegatov občin. Predvsem menim, da bi pri
razmejitvi sredstev med republiško skupnostjo in občinami morali upoštevati
več kriterijev in ne le udeležbo od pristojbin za motorna vozila, ki bi morala
biti za občine vsekakor višja kot je danes in ne nižja. Razen tega mislim, da bi
prispevek od goriv moral biti v večji meri koncentriran v republiki tako, da bi
predstavljal v neki obliki solidarnostni sklad za pokrivanje tistih potreb v
občinah, ki jih same ne morejo pokriti z lastnimi viri.
Pogrešam tudi to, da zakon ne konkretizira stališč, ki so bila sprejeta
z zakonom o pospeševanju manj razvitih območij. Menim, da je to področje
nedvomno take narave, da bi morala biti intencija zakona o manj razvitih
bolj upoštevana tudi pri izdaji tega zakona.
Glede republiške cestne skupnosti menim, da bi zakon moral opredeliti,
kdo to skupnost sestavlja. Opredeliti moramo, koga ta asociacija sploh združuje.
To v tem osnutku ni opredeljeno.
Končno, podpiram ustanovitev regionalnih skupnosti za ceste, ker menim,
da je področje gospodarjenja s cestami področje, kjer se bodo regionalni interesi
vedno srečevali in je zato taka skupnost zelo potrebna. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš
Jože Lesar.
Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Najprej
se moram opravičiti, da bom v razpravi povezal 4. in 5. točko dnevnega reda,
saj je snov tako povezana, da jo je težko ločiti. Enakega mnenja glede povezanosti obravnavanih vprašanj je bil tudi predstavnik predlagatelja.
Brez dvoma, da je snov, o kateri danes razpravljamo, izrednega družbenoekonomskega pomena. Menim, da Se vprašanja cestnega gospodarstva ne morejo v celoti primerjati z vprašanji elektro-gospodarskega sistema. Občan nima
enakega odnosa do teh vprašanj. Za občane namreč ni pomembno kje je
elektrarna in kje distribucija. Zanj je pomembno le, da ima tok takrat, ko
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ga potrebuje. Drugačen pa je njegov odnos do cest, ki prav gotovo imajo
svoje posebnosti.
Glede odnosov med cestnimi podjetji in cestnim skladom menim, da gre
za dva različna odnosa, zato mora biti tudi status podjetij različen, in sicer
drugačen, kadar gre za vzdrževanje in drugačen, ko podjetja izvajajo investicije
na svojem področju. Menim, da sta to dve popolnoma ločeni kategoriji. V zvezi
z vzdrževanjem je potrebna določena stalnost in stalen vir sredstev, glede
izvajanja investicij pa cestna podjetja ne morejo imeti monopola in je neka
oblika licitacijske intervencije nujno potrebna. Na to opozarja obrazložitev,
ki jo je dal izvršni svet, predvsem pa mnenja in stališča zakonodajno-pravne
komisije. Strinjam se z izjavo predstavnika predlagatelja, ki je rekel, da so
vprašanja financiranja in razvrstitve cest še odprta in da se bodo še reševala
v neposrednih stikih občin s cestnim skladom. Vendar menim, da ni mogoče,
na tako odprta vprašanja dati načelno soglasje, češ da je vse v redu. Problematika je namreč še tako odprta in nepreštudirana, da je ni mogoče sprejeti,
kot je že tovarišica pred menoj rekla, predvsem v zvezi s financiranjem, pa
tudi glede kategorizacije cest.
Glede načina financiranja, ki je predlagan in ki ni z ničemer obrazložen
ali kvantificiran, menim, da je v določeni meri celo neresen. Če poznamo
življenje, če poznamo, kje so centri za akumulacijo, kako se giblje promet in
kje se v glavnem napajajo potrošniki, potem moramo pritrditi, da bi osvojitev
tega sistema, ne glede na konkretno udeležbo pri dohodkih, ustvarila neverjetno diskriminacijo in neravnotežje po posameznih območjih.
Naj navedem konkreten primer. V občinah okoli Ljubljane, naj bo to
Idrija, Logatec ali Cerknica, je zelo veliko ljubljanskih turistov in motoristov.
Noben ljubljanski turist, ki gre na to področje, se ne bo oskrbel z gorivom na
območju teh občin, temveč bo to storil v Ljubljani. Če vzamem primer občine
Cerknica, ki je k 163 km lokalnih cest dobila še nadaljnjih 41 km dosedanjih
cest III. reda, ima pa le dve manjši bencinski črpalki, je vsekakor jasno, da ne
bo mogla vzdrževati vseh 200 km cest. S tem v zvezi menim, da bi morali del
sredstev zadržati na republiški ravni in jih po določenih merilih razdeljevati
na posamezne regije, ki bi predstavljale gospodarsko celoto, na primer, Maribor
in okolica, Ljubljana in okolica, Kranj in podobno. Mogoče bi se pri tem dala
uporabiti območja, ki se uporabljajo za registracijo motornih vozil. Osebno
sem - proti temu, da bi to prepustili občinam, saj ne bo nikoli prišlo do
sporazuma. Menim, da presoja o tem, kako naj bo velika regija niti ni stvar
samoupravne volje in hotenja občanov, temveč stvar ekonomskih analiz in
izračunov, ter strokovne ocene. Ustrezne rešitve naj bi šele v drugi stopnji
predložili samoupravnim organom, kar pomeni, da mora iniciativo obdržati
tisti, ki je odgovoren za oblikovanje ustreznega sistema financiranja.
Drugo vprašanje je kategorizacija. Odgovorni tovariši na terenu so mi
povedali, da je bilo nekako pred letom dni več sestankov na področjih in po
občinah, da so razpravljali o kategorizacijah in da so v glavnem bila dosežena
določena soglasja. (Vsi ne bodo nikdar soglasni, saj pri tem prednjačijo lokalni
interesi pred splošnimi.) Pregledal sem dva takšna zapisnika in moram reči,
da niso v nobeni zvezi s predloženimi rešitvami. Menim, da je vprašanje kategorizacije treba ponovno uskladiti s terenom, z občinami. Glede tega se ne
moremo zadovoljiti z odgovorom predlagatelja, ki pravi, naj se pač občine
obračajo na cestni sklad. Menim, da je predlagatelj zakona dolžan, da na
organiziran način povede razpravo s terenom in predloži rešitve.
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Pri tem moram reči, da me je poročilo našega odbora za proizvodnjo
in promet v določeni meri presenetilo, in sicer v tistem delu, ko se je spustilo
v nekatere konkretne predloge glede kategorizacije cest na področju Dravograda, kar bi se lahko razumelo tako, kot da se z ostalo kategorizacijo strinja.
Postavljati se na takšno stališče je precej tvegano, saj je in bo še dosti
činiteljev, za večjo objektivizacijo tako, da bo kategorizacija cest dobila verjetno
nekoliko drugačno podobo. Naj navedem primer. V Logarsko dolino je predlagana magistralna cesta. Nič nimam proti temu, čeprav zelo dobro poznam ta
objekt in vem, da ima precejšnje mesto v našem turizmu. "Vendar je hkrati
predlagano, da na primer cesta, ki pelje na Snežniški masiv iz dosedanje
ceste III. reda postane lokalna cesta. Ne vem, ne bom tehtal teh dveh predlogov,
to je le en primer, ki ne zdrži nobene primerjave. Takšnih primerov bi lahko
naštel še dosti.
Ne zavzemam se za nobeno konkretno odločitev, ker se mi zdi, da je
gradivo še v proučevanju, da kot kruh in voda zadeva vse naše občane in da
bi bilo prav, da se po teh vprašanjih povede in izvede organizirana razprava
s terenom. Tako bi prišli do jasnih, konkretiziranih in razčiščenih stališč, glede
katerih bi bilo nam poslancem potem lažje zavzemati stališča.
Tovariš predsednik, želel bi, da damo oficialen predlog, da se v naslednjem
obdobju ne vzame običajna proceduralna pot, temveč da dajemo prednost temu,
kar sem že omenil v razpravi, da se organizira razprava s terenom o ključnih
vprašanjih, ki jih obravnavamo v 4. in 5. točki dnevnega reda. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Hvala. Besedo ima tovariš Ferdo Papič. Prosim!
Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sem
član odbora za proizvodnjo in blagovni promet, zato bi v zvezi s kritiko
poročila, ki jo je dal tovariš Lesar, poročilo odbora dopolnil s tem, da niso bili
dani konkretni predlogi, temveč da so bila omenjena vprašanja samo sprožena.
Mogoče bi kazalo, da ta del poročila oblikujemo tako, da se te zadeve proučijo.
Kljub nekaterim kritikam, ki so bile z leve in desne, menim, da bi morah
dati priznanje tistim, ki so po tolikih težavah vendarle izdelali predloženi
osnutek zakona in omogočili nadaljnje delo.
Menim, da so nasprotja povsem ekonomske narave in da, če ne bo v
dokončni fazi odločala strokovna institucija, temveč bo ta poslušala naše želje
in potrebe, potem verjetno prekategorizacije še 5 let ne bomo sprejeli s tem
pa tudi zakona o cestah ne.
Nedvomno, da v vseh občinskih skupščinah želimo, da čim več cest preide
na republiko oziroma, da imajo občinske skupščine občutek, da se sedaj
republika želi znebiti določenih cest in jih prenesti v breme občin. Menim,
da je temeljno pomanjkljivost predloga o financiranju v tem, da ni bila
hkrati izdelana analiza. Če rečemo, 10 %> od prodaje bencina ali 25fl/o od pristojbin za cestna motorna vozila ter 100 ®/o od ostalih dohodkov, je na vsak način
zelo pomembno vedeti, kaj to pomeni za določeno občinsko skupščino in kaj
za republiko.
V tem smislu so bile dane pripombe tudi v odboru za proizvodnjo in
blagovni promet. Moram reči, ker sem iz občine, ki je tik ob meji, da je
udeležba pri prodaji bencina ekonomska kategorija in da se ne bi mogel
strinjati s tistimi, ki pravijo, da to ni. Izredno močna obremenitev cest in velik
promet se v zadnjem času ne zadržuje samo na glavnih cestah, ki so v pristoj-
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nosti republike, temveč se razkropi po lokalnih in gozdnih cestah, ki zaradi tega
potrebujejo več sredstev za vzdrževanje. Težko je danes reči, ah je bolj primeren
delež 5, 10 ali 15 %', vendar je vsekakor pomemben vir sredstev, ki ga ne kaže
zavreči. Verjamem, da se bo marsikatera občinska skupščina, ki nama črpalk,
znajdla v izredno težkem položaju, vendar je ob tem potrebno pogledati, kako
je s sredstvi iz drugih dohodkov.
V zvezi s stališči, ki jih je pojasnil predstavnik sindikata, moram poudariti,
da sem zelo presenečen. Menim, da je stališče sindikata o tem, da pri predloženem osnutku gre za določeni etatizem, povsem zgrešeno, saj si poslanci ne
želijo, vsaj osebno tako mislim, da bi se z cestami tako gospodarilo, kot v
elektrogospodarstvu. Ceste so nedvomno splošnega družbenega pomena in
temu pomenu moramo dati tudi ustrezni zakonski pečat. Koliko je tu etatizma
in koliko je potrebno spremeniti odnos do cestnih podjetij, je vsekakor potrebno
proučiti. Menim, da prej ali slej moramo priti do čistih računov in da moramo
razmejiti vprašanja natečaja in zmanjševanja stroškov od vprašanj in odnosov,
ki izvirajo iz pogodb o vzdrževanju cest.
Glede razvrstitve ceste, ki pelje v Tolmin, menim, da ni v skladu s 7.
členom osnutka zakona, zato bi opozoril strokovne službe, da to zadevo ponovno
proučijo in najdejo rešitev, ki bo v skladu s predloženim osnutkom zakona.
Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tovariš Janko Kolarič. Prosim!
Janko Kolari č: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Menim, da predloženi osnutek zakona rešuje v prvi vrsti nekatera tehnična
vprašanja s tega področja. Osnutek zakona poskuša rešiti tudi nekatera organizacijska vprašanja, za katera pa slišimo, da je še veliko takih, ki so povsem
odprta. Moram ugotoviti, da osnutek zakona v nobenem oziru ne rešuje kompleksnih vprašanj, ki se nanašajo na prometno problematiko v celoti, kakor
tudi na vprašanja financiranja, kot enega temeljnih vprašanj. Ne glede na to,
da znova rešujemo prometno problematiko ie parcialno, brez temeljnih vprašanj
celotne prometne problematike, menim, da je kljub temu smotrno, da sprejmemo
predloženi osnutek zakona s pripombo, da se bo treba v prihodnosti spoprijeti
tudi s to problematiko. Kompleksnemu proučevanju in ukrepanju v smeri
sistematične ureditve prometne problematike se ne bomo mogli izogniti tako,
kot se temu tudi drugi niso mogli v sosednjih državah pa tudi še kje drugod ne.
Glede financiranja menim, da bi morali poskušati zagotavljati in zagotoviti
zanesljivejše vire financiranja za vzdrževanja, rekonstrukcije in modernizacijo
cestnega omrežja. Menim, da sistem, ki smo ga imeli doslej in kot ga bomo
imeli več ali manj tudi v prihodnosti, ni dober že zaradi tega ne, ker vsako
leto to vprašanje rešujemo drugače. Morali bi pristopiti k temu, da bi največji
del bremen prenesli v največji možni meri na koristnike cest, v sorazmerju
z njihovo udeležbo pri uporabljanju in trošenju cest. Tega se spretno izogibljemo na en ali drug način in nočemo in ne znamo se tega vprašanja lotiti.
Meni je jasno, da tega ne moremo storiti čez noč, vendar bi vsaj morali
poskusiti zagotoviti trajnejše vire financiranja.
Ob vprašanju udeležbe pri prometu z gorivi bi me zelo zanimalo vprašanje,
kakšen bo v bodoče vpliv republike na oblikovanje odnosov v mednarodnem
cestnem prometu. Kakšen bo na primer vpliv republike na širokogrudno
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izdajanje brezplačnih dovolilnic za tuja tovorna vozila. Glede na to, da je
delež tujih kamionov na naših cestah velik, da je uničevanje cest zaradi težkih
vozil veliko, menim, da bi v vsakem primeru morali zajeti tudi ta vprašanja,
če govorimo o financiranju.
Nadalje menim, da bi v ta zakon bilo potrebno vgraditi sistem, ki bi
zagotavljal, da bi bile enake ceste, enako financirane, neodvisno od tega, za
katero občino gre. Prav tako ni mogoče misliti na to, da bi skrb v celoti
prevzela cestna podjetja ali občine. Glede na to, da za ceste ne bo dovolj
sredstev, je nujno, da se družba močneje angažira ne glede na odnose s cestnimi
podjetji in republiškim cestnim skladom.
Vprašanje cestnih podjetij ne bi mogli pustiti ob strani. Menim, da ni
sprejemljiva možnost, da bi sklad začel ustanavljati nove tehnične enote,
obstoječa podjetja pa bi opustili z vso modernizacijo, ki je bila financirana iz
sredstev, ki so bila namenjena deloma tudi za ceste. Glede osnutka zakona
o podrobnosti pa imam dve pripombi.
Prva pripomba se nanaša na 100. člen, ki pravi, da ob javni cesti ni
dovoljeno polagati industrijskega tira. Ni mi jasno, kaj se je s tem hotelo
povedati, niti mi ni jasno, kaj se je s tem hotelo doseči. Ali to pomeni, da se
industrijski tir ne sme polagati paralelno, ali je to v cestnem pasu, ali je to
1000 m vstran, ali je to 10 km vstran? Zadeva je nejasna tembolj, ker pravni
status industrijskega tira ni rešen, saj bi naša republika na podlagi temeljnega
zakona o graditvi železnic o prometu in varnosti na železnicah morala, izdati
zakon o industrijskih železniških tirih, tega pa ni izdala. Zaradi tega menim, da
bi bilo potrebno črtati to določilo kot nepotrebno.
V 48. členu imamo v drugem stavku določene le stroške za neposredna
zavarovanja cestnega prehoda, ne pa tudi stroške, ki so po veljavnih normativih
potrebni za ravnanje z napravami. Po dosedanji praksi gredo vsi stroški,
potrebni za zavarovanje zavarovalnih naprav in funkcionalni stroški, v breme
železnice in ceste v enakih delih. Zaradi tega predlagam, da se beseda »nujni«
zamenja z besedo »potrebni«, kot je to bilo že doslej v praksi. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci, odrejam 20
minut malega odmora, ker bo glavni odmor okoli 13.30.
(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.35.)
Predsednik Tone Bole : Tovariši poslanci! Nadaljujemo razpravo o 4.
točki dnevnega reda. Besedo ima tovariš Stane Divjak!
Stane Divjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Leta 1962 je zakonodajalec tako rekoč prisilil kolektive tedanjih cestnih uprav in republiških
sekcij, da so vzele ceste v upravljanje kot osnovna sredstva z odmerjeno
materialno osnovo. Ocena delovanja in uspešnosti izvajanja temeljnega zakona
o cestah v cestnih podjetjih je bila negativna. Cestna podjetja baje niso dobro
opravljala svojih nalog. Kasneje smo prišli do zaključkov, da cesta ne more
biti osnovno sredstvo. V letu 1967 je bil spremenjen temeljni zakon in republikam je bila dana možnost, da organizirajo cestno gospodarstvo v skladu s
svojimi specifičnimi potrebami. V Sloveniji je bil spremenjen status cestnih
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podjetij. Ceste in sredstva so bila dana v upravljanje cestnemu skladu SR
Slovenije.
Moje mnenje je, da v obdobju 1962—1967 cestna podjetja niti niso mogla
uspešno poslovati, ker so nam drugi odmerjali materialno osnovo, cestna podjetja pa so odgovarjala za stanje cest in za varen in nemoten promet.
Sedanji osnutek zakona o javnih cestah, o katerem je bilo že veliko polemike, pa spet predvideva, da bodo upravljali s cestami in sredstvi drugi,
cestna podjetja kot izvajalci del pa bodo odgovarjala za stanje cest ter za
varen in normalen promet. Zato ni čudno, da upravni odbor poslovnega združenja cestnih podjetij SR Slovenije predlaga, da naj bi bila cestna podjetja
čisti pogodbeni izvajalci.
Prepričan sem, da so ceste nekaj drugega kot je elektrogospodarstvo,
železnica, ali pošta, da tu koristnik ni znan in da je v cestnem gospodarstvu
potrebno posredno upravljanje z določenimi omejitvami. V tem smislu je bilo
tudi lani predlagano s strani cestnih podjetij in poslovnega združenja, da naj
bi cestna podjetja prevzela upravljanje s sredstvi in s cestami, ki bi bile osnovna
sredstva ali javna dobrina. V takem sistemu bi cestna podjetja lahko prevzela
vso materialno in moralno odgovornost. Vendar je bil ta predlog zavrnjen,
kljub opozorilom, da dvotirni sistem ni efekten. Ker naj bi nam drugi določali
materialno osnovo, si kot predstavnik cestnega podjetja v takem sistemu, kot
je predloženi v osnutku zakona, ne upam prevzeti materialne in moralne odgovornosti za stanje cest, za varen m nemoten promet in sploh za politikogospodarjenja s cestami in sredstvi.
Dokler nisem prebral vsega gradiva, ki je bilo priloženo rebalansu proračuna Slovenije, sem bil prepričan, da se bodo sredstva za ceste povečala.
Vsi naši predstavniki so se do sedaj zavzemali za decentralizacijo in za povečanje materialne osnove za razvoj in modernizacijo cestnega omrežja Slovenije. Sedaj, ko so sredstva delno decentralizirana, pa smo razočarani, ker
vidimo, da kljub naraščajočemu prometu, za ceste niso namenili več sredstev.
Ko je nastajal osnutek zakona, so v razpravah sodelovala tudi podjetja
in republiški sindikat. V teh razpravah so se cestna podjetja vedno strinjala
s tem, da se njihovo delo širše družbeno in strokovno kontrolira, ker je
vprašanje gospodarjenja s sredstvi tako zelo pomembno, da je zato tudi nujno,
da je čim bliže terenu, če hočemo zadovoljiti zelo zahtevnega koristnika cest.
Vsi vemo, da se potreb po vzdrževanju ne da vnaprej količinsko in časovno določati. Zaradi tega je področje rednega vzdrževanja posebnega pomena
in bi se moralo prepustiti dolgoročno v družbeno upravljanje, seveda z večjo
odgovornostjo in tudi pravico tistih delovnih organizacij, ki bodo opravljale
vzdrževalna dela.
V razpravah je bilo pogosto govora o monopolnem položaju cestnih podjetij
in predlagano, da naj ne bi imela prednostne pravice za izvajanje vzdrževalnih
del. O tem smo leta in leta diskutirali in menili, da je to specifična dejavnost,
ker nihče iz centra ne more tako strokovno ocenjevati, meriti in tudi nadzirati
stanja cest, kot to dela operativa na terenu. Zaradi vsega tega površna ocena,
da gospodarjenje v cestnih podjetjih ni ekonomsko, ni utemeljena, saj ekonomsko
cestna podjetja niso mogla gospodariti, ker so bila sredstva razdeljena po ključu,
ne glede na različne pogoje za vzdrževanje. Zato se je tem podjetjem sporazumno dala predpravica, da so imela možnost konkurirati za ostala dela
zaradi kontinuirane zaposlitve delovne sile, strojev, ostalih priprav in objektov
itd. Ce bi predlagani zakon uredil odnose v 15., 16., 18., 21., 62. in 63. členu
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tako, da bi se odgovornost delila na tistega, ki odmerja finančna sredstva in na
tistega, ki dela izvaja, mislim, da bi bilo to sprejemljivo sedaj, ko še nimamo
teoretičnih osnov za sistem samoupravljanja na tem področju gospodarstva.
V nasprotnem primeru pa ne kaže drugega, kot da se zavzemamo za to, da so
podjetja čisti izvajalci in se ob tem tudi zavedamo, kakšne posledice bo to
imelo na stanje cest, kajti cestna podjetja ne bodo več opravljala vzdrževanja
ali pa zimske službe do marca kar brez pogodbe. Delovne organizacije bodo
imele popolnoma drugačno vlogo, ker nanje ne bomo mogli vplivati z raznimi
instrumenti kot se lahko vpliva danes.
Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo še želi sodelovati v razpravi?
Prosim, tovariš Eržen!
Jože Eržen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanci smo danes v situaciji, da se bomo morali alternativno odločiti ali sprejmemo ali odklonimo osnutek zakona. Iz gradiva, ki smo ga prejeli, pa tudi iz
predhodne razprave, zlasti predstavnikov sindikata, zbornice in poslovnega
združenja cestnih podjetij je razvidno, da kljub temu, da se pripravlja osnutek
že več kot leto dni, vendar niso bila razčiščena nekatera principialna vprašanja.
Gre predvsem za vprašanja sredstev, statusa cestnih podjetij, njihove vloge
in za problem kategorizacije, ki je povezan s problemom financiranja. Stališča
o teh temeljnih vprašanjih moramo uskladiti, če nočemo, da bi se sprejem
tega akta odmaknil v nedogled, kar bi povzročilo veliko škodo.
Ko je naš odbor razpravljal o teh vprašanjih, so na seji predstavniki
zbornice in sindikata iz javih, da ne morejo povedati svojih stališč, ker o osnutku
zakona niso temeljito razpravljali. Tako moremo sklepati, da ta vprašanja v
procesu priprave niso bila prediskutirana in zato opozarjam predlagatelja, da je
nemogoče, da se zbor pa tudi naši odbori postavljajo v položaj, da morajo brez
osnov odločati. Zato je bil tudi odbor že v začetku pred alternativo, ali sploh
razpravlja ali odloži razpravo o tem osnutku. Za razpravo se je odločil le
zato, ker menimo, da je zakon po tako dolgih pripravah le treba sprejeti in
probleme rešiti. Menim, da bi osnutek tega zakona danes sprejeli in morda
s sklepom naložili predlagatelju, da najpomembnejša statusna vprašanja, financiranje in kategorizacijo pred predložitvijo predloga temeljito prouči skupaj
s pristojnimi družbeni organi, kot so sindikati, zbornica in poslovna združenja.
Ce pa ne bi prišli do enotnih stališč, naj predloži Skupščini SR Slovenije
obrazložitev, zakaj predlogov posameznih organov ni sprejel. Tako bi se poslanci pri glasovanju mnogo lažje odločali.
Ce predlagatelj tega ne bo storil, bomo razpravljali ob predlogu o enakih
dilemah.
Vsebinsko je v zakonu najpomembnejše vprašanje financiranja. 2e na
zasedanju delegatov občin je bilo izraženo stališče, da je predlagana razvrstitev
cest in z njo povezana delitev sredstev nesprejemljiva pa tudi neargumentirana.
Razumljivo je, da se pri predlogih, ko gre za delitev sredstev v družbenopolitični skupnosti kot je republika, oglašajo tisti, ki so prizadeti.
Najbolj problematično je financiranje tistih cest, ki spadajo v pristojnost
občinskih skupščin. Ne strinjam se s tem, da bi v želji za čimbolj objektivno
rešitvijo tega problema iskali rešitev v dveh skladih; v enem skladu, ki naj bi
bil v izključni pristojnosti republike in ki bi financiral magistralne in regio-
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nalne ceste, drug sklad pa bi po tehničnih kriterijih delil sredstva za tiste
ceste, ki bodo v občinski pristojnosti. Iz predlogov nekaterih razpravljalcev
govori želja po tej stacionarni rešitvi. Taka rešitev principialno ni sprejemljiva,
ker mora po mojem mnenju vsaka družbeno-politična skupnost stvari iz svoje
pristojnosti financirati iz lastnih virov. Seveda pa je odprto vprašanje, kateri
naj bi to bili. Nimam pa nobenih pomislekov k temu, da se sredstva za
magistralne in regionalne ceste delijo po tehničnih kriterijih.
Čeprav ne vztrajam, da naj bi bil bencinski dinar edini vir sredstev tudi
za lokalne ceste, menim, da je treba financiranje drugače urediti, saj sicer
nekatere občinske skupščine ne bodo kos svojim nalogam. Ce pa sprejmemo
v osnutku zakona predlagan sistem financiranja, moramo bistveno menjati
kriterije za razvrstitev cest. V tem primeru lokalne ceste, ki imajo zelo gost
promet, ne morejo biti občinske, ker bi sicer v dolgoročnem obdobju prišlo
do tega, da bo občinsko gospodarjenje s cestami vplivalo na vse dohodke, ki
jih uporabljamo za ceste. Zato bo treba pri sestavi predloga zakona upoštevati
tudi drugo plat.
Menim, da je pri sistemu financiranja zmotno tudi stališče predlagatelja
glede dela sredstev, ki bi jih v bodočnosti potencialno tudi lahko koristili za
ceste, ki se pa danes V obliki prometnega davka uporabljajo za financiranje
federacije ali republike. Vedno doslej, ko smo razpravljali o teh vprašanjih,
se je izvršni svet zavzemal za to, da je treba tisti del, če ne v celoti, vsaj
deloma prenesti med sredstva za financiranje cest. Danes, ko ta sredstva
verjetno ne bodo več vir za financiranje federacije, v bodočnosti pa sploh ne,
če bomo sprejeli sistem kotizacije v skladu z ustavnimi amandmaji, se mi zdi,
da izvršni svet ni več navdušen, da bi ta sredstva postopoma prenašal med
sredstva za ceste. Mi pa se zavzemamo za to, da bi vendar v bodoče poskušali
v sistem financiranja vključiti tudi ta del sredstev.
Ce bomo tako povečali sredstva za ceste, bomo tudi lažje vzpostavili sistem
financiranja regionalnih in magistralnih pa tudi lokalnih cest.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš
Makovec, prosim!
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Menim, da bi bilo potrebno prispevek od bencina za financiranje regionalnih
cest drugega reda zbirati v republiki in jih po določenem ključu zopet deliti
v sorazmerju z dolžino cest. Zato se popolnoma strinjam z razpravo tovariša
Lesarja in s tistim delom delegatov občin, ki zastopajo to stališče. V nasprotnem
primeru bodo zopet prizadeta pasivna področja in vprašanje je, kako bodo
lahko vzdrževala ceste II. reda. Prav tako se zbirajo sredstva za zdravstvo in
šolstvo v republiki in se zopet delijo.
Posredoval pa bi vam rad tudi pripombo k razvrstitvi cest v ajdovski
občini. Iz Ajdovščine vodita dve cesti prek Predmeje in sicer Ajdovščina—
Lokavec—Predmeja in po drugi strani Ajdovščina—Col—Predmeja. Po predlagani razvrstitvi pride v poštev kot regionalna cesta II. reda Ajdovščina—
Lokavec—Predmeja. Po našem mnenju pa je bolj važna in bolj prometna cesta
Ajdovščina—Col—Predmeja, ki je na odseku Ajdovščina—Col že asfaltirana.
Zato predlagamo, da naj bi se priključek Col—Predmeja razvrstil med regio-
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nalne ceste II. reda, odcep Lokavec—Predme j a pa naj bi se spremenil v cesto
III. reda.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Ciril Rajšp, prosim!
Ciril Rajšp: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Takoj
na začetku povem, da se priključujem mnenju tistih, ki menijo, da je zakon
o cestah potreben. Kot poslanec področja, ki je izrazito manj razvito ter še
posebej s stališča poslanca občine, ki spada v to področje pa jasno povem, da
se ne strinjam niti z osnutkom zakona o cestah niti z osnutkom odloka o
kategorizaciji cest. Oba osnutka v bistvu zanemarjata dokumente, ki smo jih
v tej skupščini sprejeli,-posebno pa določbe zakona o razvoju manj razvitih
področij. Ko smo razpravljali o osnutku tega zakona smo že rekli, da je
infrastruktura tisto področje, kjer naj bi se republika najbolj angažirala.
Osnutek zakona o cestah to popolnoma zanemarja, saj se na primer v severovzhodni Sloveniji po novem predlogu kategorizacije cest prenese nad 4®/o
cest, ki so bile doslej v republiški kompetenci v pristojnosti občin. V centralni
ljubljansko-kranjski regiji pa je situacija obratna. Nekaj nad 4 "/o cest, ki so
bile do sedaj v občinski kompetenci, se prenese v kompetenco republike. Pri
najboljši volji se mi tak predlog ne zdi popolnoma resen. Prav tako ne more
biti resen predlog financiranja, na osnovi katerega bomo delili sredstva od
bencina, ko pa vendar vsi vemo, da se nad 70fl/o goriva v Sloveniji proda
v 10 občinah, ostalih nekaj nad 25 °/o goriva pa se proda v 50 občinah. Mi pa
naj bi enako delili bencinski dinar.
Dopuščam možnost, da se bodo te stvari spremenile, vendar menim, da so
to tako pomembna vprašanja, da bi morala biti določena rešitev ali pa varianta
že v osnutku. Predstavnik predlagatelja je v uvodni besedi dejal, da bo potrebno najti neko izravnavo za manj razvite občine oziroma za tiste občine, ki
imajo pomembne poti, pa ne prodajo toliko bencina. Dejal je, da bo za te
potrebno najti sredstva, vendar ni rekel nič konkretnega. Menim, da bi moralo
biti to vsaj načelno nakazano v osnutku in da ne bi smeli čakati na predlog
zakona.
Pri kategorizaciji cest pa sem posebno na našem ožjem področju dobil
vtis, ki se ga ne morem znebiti. Zdi se mi, da kategorizacija ni toliko posledica
pomembnosti povezave in gostote prometa, ampak da je nastala tudi kot
posledica stanja cestišč. Drugače si ne predstavljam, da je recimo cesta Ptuj—•
Ormož—Čakovec, ki je bila vedno magistralna in je neposredno izpeljanka panonske magistrale, ki danes ne povezuje le dve republiki, temveč predstavlja
tudi mednarodno povezavo, izpadla iz magistralnih cest in se pretvorila v regionalno. Dejstvo pa je, da je ta cesta, Čeprav je asfaltirana, v takem stanju, da je
potrebna temeljite rekonstrukcije. Nekatere ceste pa, ki so bile v bližnji
preteklosti rekonstruirane, so bile prekategorizirane v višjo kategorijo in so
dobile sedaj status regionalnih in magistralnih cest.
Tovariši! Na koncu poudarjam, da smo v tej hiši že velikokrat slišali, da
je Slovenija enoten gospodarski prostor, da je enako pomembna, da ima enake
potrebe. In želel bi, da bi to upoštevali pri razpravah o tako pomembni materiji kot so ceste.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovarišica
Zlebnikova, prosim!
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Mara Z 1 e b n i k : Ker sem ugotovila, da je večina poslancev združila
razpravo o 4. in 5. točki, predlagam, da se naš zbor odloči za to, da bo predlog
odloka o kategorizaciji cest obravnaval skupaj s predlogom zakona o javnih
cestah. Mislim, da je oboje tako zelo povezano, da najbrž ni mogoče odloka o
kategorizaciji sprejeti prej, preden ne bo sprejet zakon o javnih cestah.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš
Bernot, prosim!
Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Predvsem podpiram zahtevo po čim hitrejši izdelavi predloga zakona o javnih cestah. V
osnutku je osnovna dilema, ki sta jo nakazala predstavnik sindikata in predstavnik cestnih podjetij, ali naj bo to javna služba, ali pa naj bodo cestna podjetja organizacije, ki delajo po tržnih načelih, torej s popolnimi samoupravnimi
pravicami. Mislim, da je nujno, da je to javna služba, ki pa ji absolutno
ne odrekam pravice samoupravnosti, vendar tako, da se tak samoupravni krog
zaključi na nekoliko višjem nivoju. Družba ni sestavljena samo iz tržnih delovnih organizacij, pač pa ima tudi nagradnjo in moram reči, da smo z razvijanjem
te v hudem zaostanku, ne samo na cestnem področju, ki ga danes obravnavamo,
ampak tudi na številnih drugih področjih. Teza, da to ni združljivo s samoupravo, je politično nesprejemljiva. Cestna služba mora biti javna služba.
Poudarjam pa- to, da imamo v sistemu uzakonjen tržni mehanizem, kjer so
osnova pogodbeni odnosi. Zato naj skupnost za ceste SR Slovenije na republiškem nivoju organizira skupno strokovno službo, ki bo tako močna kot je
nujno potrebno za optimalno funkcioniranje tega sistema. Ta služba naj pogodbeno oddaja vsa dela, ki jih lahko odda gospodarskim organizacijam, ki delajo
po principu tržnega mehanizma.
Drugo pa je zbiranje sredstev in kategorizacija cest. V predlogu smo dobili vrsto kriterijev, po katerih naj bi kategorizirali ceste. Osebno menim, da
je samo en kriterij, to je sedmi kriterij, ki nam daje kvantitativno osnovo za
selekcijo cest; vsi drugi kriteriji so sicer pomembni, vendar se ne dajo kvantitativno- meriti, so v veliki večini med seboj odvisni, torej dajejo pri uporabi
iste rezultate. Zaradi tega niso potrebni.
Razvrstitev cest je povezana z načinom financiranja. V osnutku je zamišljeno, da bo prispevek od bencina eden od glavnih virov sredstev. To je po
svoje zelo logično, ker je poraba bencina direktna funkcija gostote prometa.
Vendar menim, da je ta kriterij z drugimi členi zakona zabrisan in da ga je
potrebno v predlogu zakona močneje poudariti.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš
Ladislav Ivanec.
Ladislav Ivanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sem poslanec z manj razvitega področja in mislim, da osnutek zakona
in odlok o kategorizaciji cest prizadeneta manj razvita področja kljub temu,
da smo do teh področij že zavzeli stališča in kljub temu, da vemo, kaj tu
cesta pomeni. Nikar ne mislite, da ta področja samo pasivno čakajo na republiška sredstva. Tudi sami si veliko prizadevamo, da bi izboljšali ceste. Naša
občina je že pred 3 leti sprejela 10-letni program za rekonstrukcijo občinskih
cest in občani zbirajo tudi samoprispevek. Zato predlagam, da se z zakonom
zagotove po enotnih merilih sredstva za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest
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v manj razvitih občinah v okviru republiške skupnosti na podlagi republiških
in občinskih programov. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo še želi sodelovati v razpravi?
Tovariš Vavpotič.
Rudi Vavpotič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proizvodnjo
in blagovni promet je imel relativno težko nalogo uskladiti in sprejeti stališča,
ki jih posreduje danes gospodarskemu zboru. Moram pa pojasniti tovarišu
Lesarju, da odbor ni konkretno odločal o cesti Ravne—Dravograd, ker tudi
ni pristojen, da bi zavzemal stališča do konkretnih pripomb, ki so jih posredovali posamezni poslanci.
Mislim, da osnutek odloka o razvrstitvi cest v SR Sloveniji ni dovolj jasen,
pa tudi ne dovolj javen. Sistem kategorizacije predstavlja verjetno v finančni
bilanci za 10 let nalogo, ki je ne bomo uresničili. Če že razpravljamo o kategorizaciji, menim, da bi bilo treba opredeliti najprej načelno vprašanje, ki ga je,
kot se mi zdi, sprožil eden od poslancev v odboru in to je vprašanje cestnega
križa Slovenije in njegove ureditve. Cesti Podkoren—Zagreb in Maribor—Nova Gorica bi morali zgraditi čim prej in predlagam, da se ju razvrsti v
posebno kategorijo.
Veliko se prerekamo glede prenosa pomembnih cest v občinsko pristojnost;
menim, da je to nekoristno, saj bomo gotovo 20 let čakali, da bodo te ceste
sposobne za moderen promet. Zato nimamo nič od tega, tudi če ostanejo v
pristojnosti republike. Pridružujem pa se zahtevi ostalih poslancev, da se predlogu odloka priloži bilanca sredstev, da bomo sploh vedeli, za kaj se prerekamo.
Kot podpredsednik odbora za proizvodnjo in blagovni promet izredno negativno ocenjujem delovanje sindikatov, gospodarske zbornice in cestnih podjetij
v zvezi z razpravami o osnutku zakona o javnih cestah. Nemogoče je, da pridejo na sejo odbora in se tu kregajo s predstavniki predlagatelja in tudi direktno
nastopajo proti sprejemu tega zakona. Kolikor bi kdaj v bodoče vodil tako
sejo, bom ljudem, ki bodo tako nastopali, vzel besedo. Menim, da skupščinski
odbor ni pravo mesto za taka obračunavanja. To sem povedal zato, ker je
pred nami še težka naloga uskladiti elektroenergetski kompleks in ves prometni sistem. Mislim, da so cestno, elektroenergetsko, pa tudi vodno gospodarstvo specifična področja, kjer mora biti zagotovljen določen družben vpliv
tako pri upravljanju kot pri financiranju in menim, da zagotovitev tega vpliva
tudi občani od nas pričakujejo.
Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo še želi sodelovati v razpravi?
Predstavnik izvršnega sveta, tovariš Vadnjal, prosim!
Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pred nami je zakon, o katerem razpravljamo v strokovnih upravnih organih
kot tudi v okviru izvršnega sveta že več kot 4 leta, v skupščini pa že več kot
2 leti. V imenu izvršnega sveta povem, da osnutka zakona nismo mogli predložiti prej, predvsem iz dveh vzrokov. Eden je ta, da smo vse do predložitve
zveznih ustavnih amandmajev razpravljali b tem, ali republika lahko sprejme
tak popoln zakon ah ne. Šele po predložitvi ustavnih amandmajev smo politično
presodili, da bo republika v bodoče imela tako pristojnost in smo zato pohiteli,
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da bi čim bolje pripravili zakon, ki bi bil sprejet takoj po sprejemu ustavnih
amandmajev in sprememb temeljnega zakona o cestah.
Drugi vzrok, da toliko časa nismo mogli predložiti zakona, so nejasnosti, ki
so nastajale v naši hiši. Bilo je mnogo predlogov, različnih strokovnih in političnih, ekonomskih in organizacijskih stališč, ki so v obrazložitvi k osnutku
tega zakona zelo jasno navedena. Izvršni svet in sekretariat za gospodarstvo
ter predvsem komisija za sestavo tega zakona, ki sem jo vodil, je morala
zavzeti stališče do nasprotujočih si predlogov, da naj bo upravljanje in gospodarjenje s cestami upravno organizirano, oziroma da naj se ceste popolnoma
prepustijo prometnim delovnim organizacijam, ki naj bi gospodarile z njimi.
Menih smo, da je tako en kot drug predlog nesprejemljiv.
Obstajal pa je tudi predlog cestnih podjetij, ki žal ni bil dovolj obdelan.
Težil je za tem, da si cestna podjetja pridobijo samoupravne pravice, od skupščine pa so pričakovala, da naj bi jim z zakonom zagotovila le sredstva. Enostavneje rečeno, z zakonom nam dajte sredstva, ki jih bomo samoupravno delili.
Menili smo, da je treba ceste opredeliti kot družbeno dobrino, s katero naj
gospodarijo poleg uporabnikov cest, ki naj bi bili predvsem nosilci samouprave,
tudi družbeno-politične skupnosti, seveda ob vseh tistih, ki sodelujejo pri
realizaciji racionalne porabe sredstev. Zato smo se od predlaganih variant
zavzeli za predlog, da se ustanovi cestna skupnost, v kateri naj bi sodelovali
predvsem uporabniki cest in predstavniki družbeno-političnih skupnosti zato,
da o problemih ne odloča več le 15 članov upravnega odbora, ampak samoupravna skupnost, kot jih imamo že na nekaj drugih področjih. Priznam, da
stvari niso temeljito obdelane in da niso preštudirane vse posledice, vendar
nas je vodilo načelo, da sestavimo tudi najbolj racionalen predlog.
V zakonu je dopuščeno občinskim skupščinam, da o veliko stvareh same
odločijo. Tako je na primer z ustanovitvijo regionalnih skupnosti. V razpravah
je bilo nekajkrat predlagano, naj se te skupnosti ustanovijo že z zakonom.
Menimo, da ne bi bilo prav, če bi se regionalne skupnosti ustanovile enostavno
na teritorijih cestnih podjetij. Z zakonom zato omogočamo občinskim skupščinam, da formirajo regionalne .skupnosti po dogovoru.
Jasno je, da cestnih podjetij ne moremo popolnoma izločiti od upravljanja s cestami. Menimo, da so cestna podjetja doslej napravila veliko koristnega,
da se je izboljšala njihova strokovna usposobljenost, kadrovska zasedba in
mehanska opremljenost. Kljub temu današnja organizacija cestnih podjetij
ne ustreza racionalni porabi majhnih sredstev, ki jih imamo na razpolago.
To so nam povedali tudi strokovnjaki mednarodne banke, ko so dejali: imate
sedem delavnic; če bi združili te v dve podjetji, bi bili -to komaj dve nekoliko
večji delavnici.
Koliko so naša cestna podjetja naredila na poenotenju mehanske opremljenosti, komercialne službe, na znižanju tistih stroškov, ki bi se lahko v okviru
Slovenije racionalneje uporabila? Nekaj so v zadnjem letu naredila, prej
pa žal zelo malo. Kolikor bodo naredila več v naslednjih mesecih in letu,
jim bodo uporabniki cest in družba najbrž bolj zaupali kot zdaj. Danes pa
jim še ne zaupamo in vsi smo delno pod tem vtisom.
Časa za razjasnitev marsikaterih vprašanj bo še dovolj, ko se bo izdeloval
predlog zakona. Cestna podjetja moramo v te razprave aktivno vključiti,
prediskutirati njihov predlog in če se bomo pametno pogovarjali, bomo nedvomno našli kompromis.
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Strinjam se s tovarišem Kolaričem, da je zakon predvsem organizacijsko
tehničen. To je njegova slaba stran. Vendar menim, da bi bili sami predlagatelji najbolj zadovoljni, če bi lahko v Sloveniji in v Jugoslaviji formirali
prometno politiko in jo vključili v zakon. Žal je promet razdeljen na več vej,
ki med seboj niso povezane ne usklajene in vsaka bolj ali manj misli samo
na sebe. Mislim pa, da je morda odnos družbe do cest najbolj mačehovski.
Poglejte! V zadnjih nekaj mesecih smo dvignili cene bencina za 20 par, kaj
hitro smo se sporazumeli o zvišanju cen na železnici, hitro smo pred dnevi
sprejeli občutno zvišanje cen zavarovanja avtomobilov, ne moremo pa se odločiti in povečati sredstev za ceste. Nekaj let smo govorili o prenosu sredstev
iz federacije na republike. Dobili smo jih, toda skupaj s sredstvi tudi vse tiste
obveznosti, ki jih moramo s temi sredstvi pokrivati, tako da za ceste ne ostane
ničesar. Ker je Slovenija dežela z največjo tranzitno obremenitvijo v Jugoslaviji in tako predstavlja vrata v Jugoslavijo, se bomo morali hitro opredeliti,
s kakšnimi sredstvi in organizacijo bomo čimprej modernizirali naše cestno
omrežje. Ce bomo to upoštevali že pri snovanju tega zakona in pri prekategorizaciji cest, bomo to uspešno rešili še v tem desetletju.
Povem naj, da izvršni svet že pripravlja nekaj ukrepov, o katerih imamo
namen razpravljati v tem mesecu in jih predložiti skupščini z jasno zahtevo,
da se tudi predvsem vse pristojnosti glede odločanja za pridobivanje teh
sredstev prenesejo na republike. Imamo specifične probleme in ne vem zakaj
ne bi mogli tudi o njih samostojno odločati.
Popolnoma se strinjam s tistimi, ki pravijo, da je prekategorizacija cest
težka stvar. Poudarjam pa, da je vodila strokovne službe pri kategorizaciji
predvsem začrtana politika policentrizma. Cestno omrežje je gotovo osnovno
okostje policentričnega sistema. Pri tem smo se opredelili, da naj republiki
ostanejo tiste ceste, ki so republiškega značaja in da naj občine obdržijo in
dobijo tiste, za katere so praktično skrbele že danes. Predsedniki in tisti, ki
v občinah največ delajo na teh vprašanjih, lahko potrdijo, da so za ceste
III. reda pričakovali od republike prav malo, razen tistega majhnega deleža
za vzdrževanje. Menimo, da bomo mnogo učinkovitejše rešili to vprašanje, če
se del sredstev za vzdrževanje in modernizacijo teh cest prenese na občine, ki
bodo s temi sredstvi, s sredstvi občinskega proračuna in samoprispevka ceste
hitreje modernizirale.
Jasno pa je, da je razlika med razvitim in nerazvitim delom. Menim, da
bo treba najti rešitev, da se bo del sredstev prelival na nerazvita področja,
vendar moram priznati, da tam, kjer se troši več goriva, ne gre le za modernizacijo cest, ampak je vprašanje še marsikaj drugega, kar je ob cesti potrebno.
Področje, kjer je velik promet, rabi drugo opremo in drugo infrastrukturo, da
pritegne turiste in da se poveča potrošnja goriva. Kljub temu pa bomo morali
najti primerno razdelitev sredstev, pameten dogovor med tistimi, ki imajo
možnost, da prodajo veliko goriva in tistimi, ki žal te možnosti še nimajo.
Osebno bolj pogrešam kritiko na račun kriterijev pri kategorizaciji, ker
so kriteriji tisti, na osnovi katerih se strokovne službe opredeljujejo pri razvrščanju cest. Obremenitev z motornimi vozili ne more biti vedno in povsod
edini kriterij, ker vemo, da vsak novo zgrajen prometni objekt povečuje možnosti razvoja posameznega področja in prav zato smo v zakonu o nerazvitih
področjih dejali, da so šolstvo, vodno gospodarstvo in ceste tisto, za kar naj
prispeva sredstva tudi republika, da se bodo lahko hitreje razvijali. Če bomo
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v zakonu pravilno opredelili financiranje, bomo s tem tudi vključili intencije
zakona o nerazvitih področjih.
Na koncu menim, da je bila javna razprava žal prekratka, ker smo v izvršnem svetu računali, da bomo v skupščini razpravljali o tem zakonu šele konec
meseca. S tem pa ni nič zamujenega, predvsem ker se bo republiški zbor najbrž
glede javne razprave še opredelil. Pripombe, ki so bile dane na vašem zboru,
so izredno koristne in dobra orientacija za vse tiste, ki bomo pripravljali
predlog zakona. Moram pa pojasniti, da je osnutek zakona izdelan na osnovi
sklepov skupščine, ko je sprejela predlog za izdajo zakona. Strinjam se s predlogom tovarišice Mare Žlebnik, da odlok o razvrstitvi cest ne more biti sprejet
pred zakonom o cestah, ker je od njega odvisen.
Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona se v načelu sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi predloga zakona naj
izvršni svet upošteva pripombe, ki so razvidne iz poročila odbora gospodarskega
zbora za proizvodnjo in blagovni promet, zakonodajno-pravne komisije ter
pripombe, ki so bile dane v razpravi na današnji seji zbora in na zasedanju
delegatov občin. Pripombe v razpravi gospodarskega zbora so bile predvsem
osredotočene na.vprašanja, ki zadevajo sistem upravljanja, sistem financiranja
in problematiko s področja razvrstitve cest. V obrazložitvi predloga zakona,
naj izvršni svet zavzame stališče do pripomb, ki jih ni upošteval pri oblikovanju besedila predloga zakona.
3. Izvršni svet naj predloži skupščini besedilo predloga zakona v roku, ki
bo skladen s sprejetjem sprememb zvezne zakonodaje na tem področju.
Pred glasovanjem vprašam predstavnika izvršnega sveta ali lahko ta sklep
v zadnji točki terminiramo, ali ga moramo pustiti v besedilu kot sem ga
prebral?
Boris V a d n j a 1 : Ce bomo v sklepu citirali, da je sprejem tega zakona
odvisen od zveznega zakona, ni pričakovati, da bi ga lahko predložili v letošnjem,
najbrž pa niti ne v prihodnjem letu. Zato mislim, da lahko izdelamo in predložimo zakon skupščini najkasneje do jeseni, s tem, da hkrati začnemo tudi
postopek za hitrejšo spremembo zveznega zakona, če do takrat spremembe
temeljnega zakona ne bi bile sprejete. V tem osnutku je nekaj nepomembnih
stvari v nasprotju s sedanjim zakonom. Zato republiški zakon kljub temu lahko
sprejmemo letos in ga s 1. januarjem 1972 začnemo tudi izvajati.
Predsednik Tone Bole: Predlagam, da se 3. točka sklepa glasi:
3. Izvršni svet naj predloži skupščini besedilo predloga zakona kljub nerešenim vprašanjem zvezne zakonodaje do septembra 1971.
Dajem tak sklep na glasovanje!
Prosim, tovariš Zokalj!
Alojz Zokalj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Sklep, ki ga je prebral tovariš predsednik, se mi zdi zelo nejasen. V drugi točki
ugotavljamo, da je bila razprava na zboru osredotočena na vprašanja, ki
zadevajo sistem upravljanja, financiranja in razvrstitve cest. Šestavljalcem
predloga zakona pa ne povemo, kaj morajo spremeniti ter jim tako ne dajemo
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nobenih napotil za nadaljnje delo. Hkrati pa sprejemamo osnutek zakona. Ob
tako formuliranem sklepu res ne vem, za kaj bom glasoval.
Predsednik Tone Bole: Menim, da zbor v sklepu ne more zavzeti
stališča do teh vprašanj, temveč lahko samo opozori na tiste probleme, ki
niso jasni in ki jim mora predlagatelj posvetiti pri nadaljnjem delu največ
pozornosti.
Tovariš Žokalj, ali predlagaš drugačno besedilo sklepa?
Alojz Žokalj : Predlagam, da v sklepu jasno opredelimo ali se strinjamo s predlogom, da s cestami gospodari cestna skupnost in ali vsa dela na
cestah oddaja drugi pogodbeni stranki. Potrebno je tudi jasno povedati ali se
strinjamo s predlaganim sistemom financiranja in razvrstitve cest, ali zahtevamo, da se to še preštudira in izdela nov predlog. Opredeliti se moramo tudi
ali se strinjamo s tem, da so ceste javna dobrina ali osnovno sredstvo cestnih
podjetij. Poleg tega moramo navesti konkretne pripombe k posameznim členom
osnutka.
Predsednik Tone Bole: Danes razpravljamo o osnutku zakona in zato
zbor ne zavzema stališč do posameznih problemov v zakonu. To bomo storili,
ko bomo sklepali o predlogu zakona.
Prosim tovariš Žokalj!
Alojz Žokalj: Menim, da bi bil tako oblikovan sklep v veliko pomoč
sestavljalcem predloga zakona, ker bi V njem imeli konkretna navodila za
delo.
Predsednik Tone Bole: V dovolj veliko pomoč je že opozorilo na
najpomembnejša nerešena vprašanja. Po poslovniku pa v fazi osnutka ne smemo
in ne moremo glasovati o posameznih stališčih. Tudi ni navada, da bi v sklepih
zbor opozarjal na vprašanja, ki so bila v razpravi najbolj poudarjena, vendar
sem to storil zaradi delikatnosti gradiva.
Tovariš Žokalj ali torej predlagaš, da se sprejemanje osnutka odloži? Če
želiš to, potem jasno predlagaj! (Alojz Žokalj: To ne!)
Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka
odloka o razvrstitvi javnih cest v Socialistični republiki Sloveniji.
Osnutek odloka je pripravil cestni sklad Socialistične republike Slovenije.
Ali želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.)
K osnutku odloka ste prejeli pismeno poročilo odbora za proizvodnjo in
blagovni promet, ki je skupno s poročilom k osnutku zakona o javnih cestah.
Vprašam poročevalca odboa tovariša Divjaka, če mogoče želi še ustno dopolniti
poročilo? (Ne želi.)
Poročilo zakonodajno-pravne komisije k osnutku odloka ste prejeli pred
pričetkom seje in vprašam poročevalca zakonodajno-pravne komisije, če mogoče
želi še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.)
28
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K osnutku zakona ste prejeli pripombe občinskih skupščin: Ribnica, Radovljica, Mozirje, Ormož in krajevnih skupnosti Crna na Koroškem in Cerknica.
Prav tako ste prejeli mnenje, stališča in predloge zasedanja delegatov občin
k osnutku odloka. Vprašam predstavnika zasedanja delegatov občin, če mogoče
želi še ustno obrazložiti stališča? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec
Jože Pogačnik.
Jože Pogačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Iz dokumentacije, ki je priložena osnutku odloka o razvrstitvi javnih cest
v Socialistični republiki Sloveniji, je razvidno, da se predlaga za cesto III. reda
številka 5028: Šentjakob—Domžale—Duplica, nova kategorizacija. Ta cesta naj
bi v prihodnje bila občinska cesta. S tako razvrstitvijo se skupščina občine
Domžale ne strinja ter predlaga pristojnim organom, da se to cesto prekategorizira v regionalno cesto II. reda. Predlog utemeljujem takole:
Cesta povezuje dve občinski središči in sicer Domžale ter Kamnik, obenem
pa povezuje območje občin Ljubljana-Moste, Litija, ter Ljubljana-Bežigrad
z občinama Domžale in Kamnik. Cesta povezuje navedena območja s cesto
Rodica—Mengeš—letališče Brnik tudi -z gorenjskim območjem. Povezava z
navedeno cesto je zelo važna za razbremenitev komunikacije za smer Ljubljana
—Štajerska, še posebej za zmanjšanje tovornega prometa v Ljubljani. Cesta
ima poleg gospodarskega tudi velik turistični pomen ter izpolnjuje pogoj, glede
na gostoto prometa, tako da bi se lahko uvrstila v regionalne ceste II. reda.
Prosim, da se ta predlog z upoštevanjem omenjenih razlogov ponovno prouči
in sprejme. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da nihče več ne želi sodelovati v razpravi in zaključujem razpravo.
Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji se v načelu
sprejme.
2. Predlog odloka pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga
odloka naj upošteva pripombe, ki so razvidne iz poročila odbora za proizvodnjo
in blagovni promet gospodarskega zbora in zakonodajno-pravne komisije, ki so
bile dane v razpravi na današnji seji zbora in na zadnjem zasedanju delegatov
občin. V obrazložitvi predloga odloka naj zavzame stališča do pripomb, ki jih ni
upošteval pri oblikovanju besedila predloga zakona.
3. Predlog odloka naj izvršni svet predloži Skupščini SR Slovenije hkrati
s predlogom zakona o cestah.
Dajem tako oblikovan sklep na glasovanje? Kdor je za takšen sklep, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep o pripravi predloga odloka
o razvrstitvi javnih cest v Socialistični republiki Sloveniji.
Prehajmo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1970.
Predlog zaključnega računa je predložil upravni odbor cestnega sklada. Ali
želi njegov predstavnik še ustno dopolniti predlog zakona? (Ne želi.)
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Zaključni račun je obravnaval tudi odbor za proizvodnjo in blagovni,
promet in predložil odlok, s katerim naj se potrdi zaključni račun. Ali poročevalec odbora poslanec Stane Divjak želi še ustno dopolniti predloženo
obrazložitev k predlogu odloka? (Ne želi.) Sprejeli ste tudi poročilo zakonodajnopravne komisije k zaključnemu računu oziroma k predlogu odloka. Prav tako ste
prejeli mnenje izvršnega sveta k zaključnemu računu, iz katerega je razvidno,,
da se izvršni svet z njim strinja.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da
nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zato zaključujem razpravo in dajem na.
glasovanje predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR
Slovenije za leto 1970. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi.
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o potrditvi zaključnega računa
cestnega sklada Socialistične republike Slovenije za leto 1970 soglasno sprejel.
Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo finančnega načrta cestnega sklada Socialistične republike Slovenije za leto 1971.
Predlog finančnega načrta je predložil upravni odbor cestnega sklada
Socialistične republike Slovenije. Ali želi njegov predstavnik še ustno obrazložiti
finančni načrt? (Ne želi.)
Finančni načrt je obravnaval odbor za proizvodnjo in blagovni promet.
Prosim poročevalca, da poda poročilo, glede na to, da je odbor o finančnem
načrtu šele danes razpravljal. Besedo ima poslanec Stane Divjak, ki bo na
kratko poročal oziroma pojasnil stališče odbora.
Stane Divjak: Na podlagi razprave v odboru obveščam zbor, da se je
odbor strinjal s predloženim finančnim načrtom cestnega sklada SR Slovenije
za leto 1970.
Predsednik Tone Bole: Hvala! K predlogu finančnega načrta ste
prejeli tudi odlok o soglasju, ki ga je predložil pristojni odbor republiškega
zbora.
Predlog finančnega načrta oziroma predlog odloka je obravnavala tudi
zakonodajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo.
K predlogu finančnega načrta ste prejeli tudi pismeno mnenje izvršnega
sveta, iz katerega je razvidno, da se le-ta s finančnim načrtom strinja.
Kot dodatno gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli predloge skupščine
občine Črnomelj — Trebnje ter poročilo cestnega sklada o izvršitvi 4-letnega
programa vzdrževanja in rekonstrukcije cest za obdobje 1967—1970 in poročilo
o modernizaciji ceste: državna meja pri Šentilju—državna meja pri Novi Gorici
za leto 1970.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zaključujem razpravo
in prehajam na glasovanje o predlogu odloka o soglasju k finančnemu načrtu
cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971. Kdor je za ta predlog, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega
sklada SR Slovenije za leto 1971 soglasno sprejet.
28*
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega
dela in v pogodbene skupnosti.
Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Ali želi predstavnik
izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog za izdajo zakona? (Ne želi.)
K predlogu za izdajo zakona ste prejeli pismeno poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Ali
želita poročevalca odbora, oziroma komisije še besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo.
Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Stojan Makovec.

(

S t o j a n Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Povedal bi nekaj stališč k predlogu za izdajo zakona o zadružništvu. Menim, da
naj se v zakonu v celoti ugodi zahtevam kmetov glede ustanavljanja takih
zadrug oziroma obratov za kooperacijo, ki bi jim zagotavljale proizvodnjo ter
vnovčevanje pridelkov po ekonomskih cenah in tudi delitev dohodka na podlagi
vloženega dela in sredstev.
Menim, da so take zahteve bile izvedljive in da bi se tako povrnilo
zaupanje kmetov v zadruge. Zaradi tega morajo imeti obrati za kooperacijo, ki
se formirajo pri kombinatih, status pravne osebe, svoje lastno računovodstvo
in organe upravljanja. Le tako je možno ugotavljati ustvarjeni dohodek, ne
da bi prišlo do direktnega prelivanja sredstev iz teh obratov v druge obrate
in poslovati na podlagi knjig prejemkov in izdatkov. Med kombinati in takimi
obrati naj se sklepajo posebne pogodbe, ki bodo dopolnjevale zasebno in družbeno proizvodnjo na podlagi čistih računov.
Nove zadruge naj se ustanavljajo tam, kjer doslej zadrug ni bilo, oziroma
kjer so dane materialne osnove. Predvsem pa je treba stremeti za tem, da
uresničimo tako sodelovanje med proizvajalci in kombinati, ki bo v zadovoljstvo
vseh kmetov in kombinatov.
Povezovanje kmetov v razna društva naj temelji na strokovni ravni, vse pa
naj bo usmerjeno v iskanje najboljših poti za proizvodnjo in vnovčevanje
pridelkov. Vsaka druga oblika v teh dejavnostih je lahko škodljiva, saj proizvajalce bega in jih zavija. Zadružništvo je nujno pojmovati kot zadružništvo,
ga razvijati in dopolnjevati v skladu s predlogom 22. ustavnega amandmaja.
Predsednik Tone Bole: Hvala! Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo
ima poslanec Jože Javornik.
Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Vprašanja, ki jih načenja predlog za izdajo zakona, so izredno pomembna, saj
se nanašajo na skoraj četrtino prebivalcev naše republike. Predmet obravnave
ni nov, saj je tradicija samouprave na področju združevanja kmetov zelo
bogata. Ta tradicija sega v povojna in celo v predvojna leta, ko so se kmetje
združevali z namenom pridobivanja in tudi delitve dohodka ter stabilizacije
svojih razmer. Vzroki zamiranja takih oblik samoupravnega združevanja kmetov, ki smo jih opazovali zadnja leta, segajo po moji oceni bolj v ekonomsko
smer, ter je zaradi tega prizadevanje ali malomarnost kmetijskih organizacij,
ki so po vojni sicer združevale kmete v okviru svojih proizvodnih kapacitet,
manj pomembno.
Menim, da pripisuje predlog za izdajo zakona preveliko pomembnost pestrosti oblik združevanja kmetov, premalo pa se dotika ekonomskih vzrokov in
položaja kmeta v našem družbenoekonomskem sistemu.
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Zaradi tega mejijo predložene oblike skoraj že na nered. Menim, da so
celo usmerjene v slabljenje položaja kmetov in njihovih združenj. Ce podrobneje pogledamo, vidimo, da je naš kmet razcepljen že po sedanji strukturi
na kmetijstvo in na gozdarstvo, da pa obstoje možnosti za še nadaljnjo drobitev
v majhna združenja. Tako slabi položaj kmetov oziroma se krepijo špekulacijske
težnje posameznih majhnih združenj.
Predlagam, da bi predlagatelj zakona podrobneje obdelal ta vprašanja in
posledice, ki bi nastale iz formiranja združenj, mislim predvsem na možnosti
špekulacijskih teženj, če bi se pri delu teh združenj pojavljale.
Prav tako bi bilo potrebno k predlogu zakona priložiti še nekaj dodatnega
gradiva. Pri tem mislim predvsem na poročilo o številu kmetijskih organizacij
od povojnega obdobja in let težkih kmetijskih in še posebej živinorejskih kriz
do danes. Mogoče bi bilo potrebno bolj podrobno proučiti vzroke, zakaj je
samouprava kmetov tako obubožala in zakaj so kmetje izstopali iz kmetijskih
organizacij. Znano je, da so jih kmetijske organizacije zanemarjale v taki meri,
da so ostajali izven družbenega in zasebnega sektorja. Kolikor bo to gradivo
dobro pripravljeno, mislim, da ga bodo poslanci brez pomislekov sprejeli in da
bodo iz tega izhajajoči predlogi tudi uresničljivi v naših sedanjih organizacijskih
oblikah. Menim, da naj bi bile tiste kmetijske organizacije, ki so svoje delo
že prilagodile oblikam v predloženih načelih, vzor oziroma model za izvajanje
obravnavanega zakona. Na tistih območjih, ker so se kmetijske organizacije
odtujile od kmetov, oziroma od združenj kmetov v samoupravne skupnosti
pri organizacijah združenega dela, naj bi ta zakon zagotavljal, da se samoupravne težnje kmetov lahko uresničujejo tudi z ustanavljanjem novih zadrug
in novih oblik v proizvodnji in v prometu s svojimi kmetijskimi pridelki.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? V imenu gospodarske
zbornice bo razpravljal Andrej Petelin.
Andrej Petelin: Govorim v imenu odbora za zadružništvo ter kooperacijo gospodarske zbornice. Tovariši in tovarišice! Mislim, da teze v predlogu za izdajo zakona, ki so predložene v javno obravnavo praktično pomenijo
realizacijo sklepov druge konference Zveze komunistov Slovenije, ki smo jih
tudi mi obravnavali. Sklepi so bili zelo ugodno sprejeti na terenu že v prvih
razpravah. Tudi na skupni seji odbora za zadružništvo in kooperacijo gospodarske zbornice s sekcijo za kmetijstvo pri republiški konferenci SZDL in tudi
na svetu za kmetijstvo in živilsko industrijo pri zbornici so zelo ugodno ocenili
te teze, kot zelo dobro izhodišče za sestavo zakona o združevanju kmetov.
Mislim, da so teze tista podlaga, na katerih bo zakon res sestavljen tako, da bo
izhajal iz članskega principa, na podlagi večje zainteresiranosti kmetov do teh
organizacij, ne glede na to, ali gre za zadrugo ali za obrat za kooperacijo
oziroma za organizacijo združenega dela ali pa za pogodbeno skupnost. Naš
zasebni kmetovalec bo dobil v eni ali drugi omenjeni obliki tisto organizacijo,
ki mu bo lahko pomagala in obenem prispevala k rasti kmetijske proizvodnje
in seveda tudi k večjemu osebnemu dohodku zasebnih kmetov. Ob tem se
zopet postavljajo nekatera vprašanja, o katerih bo treba razmisliti.
Na seji našega odbora za zadružništvo in tudi na nekaterih področnih
sestankih je bilo predloženo, da je treba v četrti tezi predloga za izdajo
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zakona dodati še to, da se zadruge in obrati za kooperacijo lahko ukvarjajo
tudi z gozdarstvom. To, kar jim sedanji zakon o gozdovih tudi dejansko omogoča.
Nadalje ostaja odprto vprašanje socialnega zavarovanja kmetov, ki se ga
tudi lahko reši, mogoče s tem ah z drugim zakonom. Možnosti socialnega zavarovanja bi morah zagotoviti tako za kmete kot tudi za člane zadruge oziroma
kooperante, ki trajno poslovno sodelujejo z določeno organizacijo in ustvarjajo
dohodek. Menimo, da bi ta problem bilo potrebno rešiti ali v tem zakonu ali pa v
katerem drugem predvsem zaradi mladih ljudi. Ta rešitev pa ne bi smela biti
tako toga, kot je bilo postavljeno do sedaj v zakonu. Lahko bi se socialno
zavaroval tisti kmečki proizvajalec, ki bi dosegel osebni dohodek kot družbeni
delavci v proizvodnji. Na primer: v poljedelski, živinorejski, vinogradniški itd.
Odpirajo se dileme tudi o organizaciji združenega dela, o čemer je prej razpravljal tovariš Makovec. Tudi na našem odboru in na sejah kmečkih sekcij
je bilo obravnavano to vprašanje. Na našem odboru je bil poudarek na tem,
da bi moral biti obrat za kooperacijo samostojna pravna oseba s svojim žiro
računom. Na svetu za kmetijstvo je bilo sprejeto stališče, da daje dovolj samostojnosti že 28. in 29. teza predloga za izdajo tega zakona, ki daje možnost,
da se organizirajo take organizacije združenega dela, ki samostojno ugotavljajo in delijo dohodek. Poleg tega je bilo predloženo, da se ti obrati lahko
včlanjajo v zadružno zvezo, če je zadružna zveza taka organizacija, ki se ne
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. V primeru, da se zadružna zveza ukvarja
z gospodarsko dejavnostjo, mora imeti obrat soglasje najvišjega samoupravnega
organa delovne organizacije. V razpravi se bodo odprle verjetno še druge
dileme, ki jih bo treba pregledati ;in ugotoviti, katera rešitev bi bila boljša,
ker je situacija taka, da naši kmetje marsikje ne verjamejo tudi v tisto, kar
je v zakonu napisano, ker se zakonske določbe na terenu dostikrat izkrivljajo'.
Pri tem navajajo izdelavo statutov gozdno-gospodarskih organizacij. Za njih je
bil določen rok, zaradi tega, ker niso imeli vsi še usklajenih statutov z zakonom,
podaljšan celo za pol leta. Tudi na seji našega odbora je bila izražena
težnja, da se lahko sklicujemo na tisto, kar bo vseboval zakon. Na sejah našega
odbora že dve leti razpravljamo o teh zadevah. Prišli smo do prepričanja, da
ni le ekonomski položaj našega kmetijstva vzrok za to, da samoupravni odnosi
niso bili razviti. Ce gledamo samo to, pozabljamo na drugo stran tega vprašanja.
Pri tem mislim na dejstvo, da se je v stoletni tradiciji slovenskega zadružništva in tudi kmetijskega zadružništva slovenski kmet združeval takrat, ko mu
je bilo najtežje, da je tako postajal močnejši, da se je lahko uveljavljal v
takratni družbi. Prav tako je tudi danes. Imamo sicer zelo različno prakso
v naših delovnih organizacijah, od dobrih primerov, do takih, kjer se morajo
kmetje in kooperanti boriti na podlagi vseh pravnih določil in po posameznih
točkah, če hočejo doseči nekatere pravice, ki so popolnoma utemeljene in jasne.
Mislim, da bo tudi tretja oblika združevanja kmetov, ki smo jo obravnavali
tudi v zbornici, lahko uspešna, ker bo povezovala kmete v njihovi težnji
za bolj sodobno proizvodnjo. Za te pogodbene skupnosti bodo tako iniciatorji
kmetijske zadruge in obrati za kooperacijo pri kombinatih, saj bodo lahko
opravljali na vasi eno od osnovnih nalog, na primer: skupna nabava strojev.
Mislim, da bo velik pritisk za nabavo drobne mehanizacije nekoliko ponehal.
Naši kmetje bodo le s skupno nabavo prišli do večjih strojev, kar jim bo
pomagalo k posodobljanju proizvodnje. Pomembno vlogo bodo imele skupnosti
pri urejanju sadnih plantaž, obnovi vinogradov, hmeljišč itd. V tezah je navedeno, da bodo morale biti pogodbene skupnosti, ki se bodo ukvar jale s pridelavo,
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predelavo in prodajo kmetijskih pridelkov, registrirane pri okrožnem gospodarskem sodišču. Tiste, ki se bodo ukvarjale s pridelavo ali pa le s predelavo
pridelkov, pa naj bi bile registrirane pri občinskem organu za kmetijstvo,
Mislim, da je ta oblika združevanja kmetov za naše razmere primerna.
Znano je, da smo imeli svojčas v Sloveniji zelo razvito predvsem strojno
zadružništvo. Ko smo vse te oblike likvidirali, za njih ni bilo skoraj nobenega
nadomestila. Mislim, da bi se ravno te oblike pogodbenih skupnosti dalo
marsikje oživeti. Strojna zadruga oziroma pogodbena skupnost, kakor jo danes
imenujemo, bi lahko odločilno vplivala na posodobljanje kmetijske proizvodnje
na določenem območju.
Predsednik Tone Bole: Prosim, želi še kdo besedo? Besedo ima poslanec Ferdo Papič.
Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Nisem mislil razpravljati, vendar me je izzval tovariš Petelin. Zaradi tega mi
dovolite, da v nekaj besedah odgovorim na njegove trditve. Predvsem bi hotel
ponoviti stališče odbora, da v naši skupščini včasih iščemo le organizacijske
oblike, da bi z njimi nekaj rešili in izboljšali. Imel bi to pripombo, da je res
treba proučiti vprašanje ustanavljanja kmetijskih zadrug za gospodarjenje z
gozdovi. Opozoril bi predvsem na to, da je naša skupščina v zadnjih letih
precej obširno razpravljala o teh zadevah. Ravno tako je centralni komite in
tudi ostala vodstva republiških družbeno-političnih organizacij obravnaval celotno zadevo. Ko bi se ta vprašanja zopet obravnavala, bi bilo to v nasprotju
s tem, kar smo pred enim ali dvemi leti sprejeli. Kajti čisto jasno je, da je
gospodarjenje z gozdovi postavljeno na principu gozdno-gospodarskih območij.
Ne bi želel, da se javno govori o tem, da gozdna-gospodarstva niso sprejela
■določenih samoupravnih aktov, ki niso v skladu s priporočili republiške skupščine. Zaradi tega bi želel, da v prihodnje tudi take zadeve poprej proučimo.
Sam bom zahteval od gozdno-gospodarskih organizacij, da predložijo skupščini
poročilo o dejanskem stanju. V marsikaterem forumu se v zadnjem času govori
o tem, tako kot da gozdna gospodarstva niso hotela sprejeti omenjenih samoupravnih aktov. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Ali želi še kdo sodelovati v razpravi? Besedo
ima poslanec Stojan Makovec.
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Povedal bi, zakaj je prišlo do nezaupanja in nesoglasij med proizvajalci in
kmetijskimi kombinati oziroma zadrugami. Mogoče so tukaj prisotni tovariši,
ki delajo v kombinatih ali v zadrugah, katerim je znano, da so na terenu
proizvajalci občutili podcenjevanje. Vodstvo zadrug se ni dovolj zavedalo, da
je vodstvo zaradi proizvajalcev in ne proizvajalci zaradi zadružnih vodstev.
Proizvajalci smo imeli premalo besed in premalo pravic glede odločanja. Menim,
da je bila zgrešena trditev, da smo proizvajalci proti zadrugam. Proizvajalci ne
moremo biti proti zadrugam, ker so zadruge naše, saj smo jih mi ustanovili.
Tako nezaupanje so širili le nekateri vodilni ljudje, ki so bili premalo zainteresirani in so premalo poslušali glas kmečkega človeka, ki bi ga sicer morali.
Tako je bilo na primer razmerje v zadrugah med številom glasov v zadružnem
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svetu in upravnem odboru 50 : 50. Zdaj lahko postavimo vprašanje: kakšna
proizvodnja je bila pri zasebnikih in kakšna je bila v zadrugah in v celem
zadružnem sektorju. To pomeni, da je bil privatnik zmeraj preglasovan, in ni
imel odločujoče besede. Ne moremo se čuditi, da je zaradi tega prihajalo donesporazumov in do nezaupanja.
Sedaj sem opazil vsaj pri zadrugi na našem območju, da se je preorientirala
in da je pričela razmišljati, kaj naj stori, da bodo kmetje zaupali vanjo. Se
vedno je preveč stare miselnosti: mi bomo ukazali, mi diktiramo. Konkretno
imamo tudi sedaj podoben primer, ko se obravnava predlog za ustanovitev
zadružnega sveta, tako da bi bili v njem dve tretjini zasebnikov in ena
tretjina članov zadružnega sektorja, to je predvsem administrativnega osebja
zadrug. Prepričan sem, da mora tudi v vodstvu zadrug in kombinatov priti
do tega, da bodo mogli več govoriti. Samo mi lahko odločimo! Menim, da se
mora doseči sporazum in najti skupen jezik, kot sem to poprej omenil, kar
bo res prispevek k pospeševanju in razvoju ne samo zasebnega, ampak tudi
zadružnega sektorja. Hvala!
Predsednik Tone Bole: Prosim! Ali želi še kdo razpravljati? Besedo
ima poslanec Jože Lesar, prosim!
Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Strinjam se s tem, da pripravimo zakon o kmetijskih organizacijah zaradi tega, ker
smo v tej skupščini že nekaj let ugotavljali, da so občani, ki se ukvarjajo s
kmetijsko proizvodnjo, to je tisti, ki delajo na kmetijsko-gozdarskem sektorju,
neorganizirani in nemočni, da si izborijo pravice, ki jih imajo po ustavi in
zakonih.
Razpravljali bi samo o problemu, ki je bil danes po mojem mnenju že
nekoliko preostro postavljen: vprašanje je ali ena od organizacij po tem zakonu
zajema del gozdarstva ali ne?
Mislim, da je premalo samo načelno postaviti to vprašanje. Ne bi se
strinjal s tako odločnim stališčem, kot ga je tu postavil tovariš Papič. Mislim,
da je treba ugotoviti, da so problemi gozdarstva, ki so bili ugotovljeni tudi pri
pripravi tega zakona, bolj specifični. Zato si jih moramo približati in ugotoviti
vprašanja, pri reševanju katerih lahko ugodneje in učinkoviteje sodeluje kmet
zasebnik ali lastnik gozda in tiste interese, ki jih družba ne more prepustiti
zasebnikom.
Tako je na primer glede gozdnega območja po mojem mnenju nesporno, da
si pravico gospodarjenja z gozdovi lasti družba. Glede blagovne produkcije pa
ni nobenega vzroka, zakaj se ne bi družbeni ali drugi organizaciji dovolilo in
dalo možnost, da gre v določila zakona, katerega predlog za izdajo sprejemamo.
Nedodelanost zakona se kaže v tem, da bi morala vprašanja, ki so v zvezi
z gospodarjenjem z gozdovi, urejanjem, načrtovanjem ter skrbjo za pogozdovanje itd., družba bolj odločno vzeti v svoje roke. Nekateri poslanci smo že
poprej predlagali, da se oblikujejo skladi, s katerimi bi družba prelivala presežno
vrednost iz aktivnih v pasivna področja. Te predloge nismo dodelali. Menim,
da se ne moremo sedaj zaustaviti pri tem in sedaj vztrajati pri stališču: »Tu
smo že rekli, sedaj pa ne bomo več obravnavali rešitve teh vprašanj.«
Tako stališče je za mene nesprejemljivo. Nasprotno, menim, da je treba
pozdraviti predlog, ki je v glavnem prevladoval v obeh pristojnih zborih. Ta

24. seja

441

predlog in principe, ki so še nedodelani, je treba dokončno oblikovati in razmejiti, kaj je pravica in dolžnost družbe in kje mora družba biti bolj aktivna kot
danes, kaj je tisto, kar je od blagovnega prometa in v sferi blagovne proizvodnje
že s sedanjim zakonom omogočeno kmetom, lastnikom gozdov, da prevzamejo
prednostno pravico v blagovni proizvodnji.
Mislim, da bodo to vprašanje, ki ga nismo do konca razrešili, upoštevali
tudi pri izdelavi osnutka oziroma predloga zakona.
Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi se
nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
1. Predlog za izdajo zakona se sprejme.
2. Osnutek zakona naj pripravi izvršni svet. Osnutek zakona naj temelji na
načelih, ki so podana v predlogu za izdajo zakona. Pri tem naj upošteva predloge, ki so razvidni iz poročil odbora za proizvodnjo in blagovni promet in
zakonodajno-pravne komisije ter predloge podane v razpravi na današnji seji
zbora.
3. Osnutek zakona naj izvršni svet predloži gospodarskemu zboru najkasneje do 1. junija 1971.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel.
Preden bi imeli večji odmor, predlagam, da končamo še 16. točko
dnevnega reda, ker je vezana na delo republiškega zbora. Ta točka
dnevnega reda je obravnava predloga odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za delo.
Predlog odloka .je predložila komisija za volitve in imenovanja. Glede na
to, da je po določbah poslovnika skupščine za imenovanje pristojen republiški
zbor, dajemo k temu imenovanju samo mnenje.
Ali poročevalec predlagatelja tovariš Karel Lutar želi še ustno obrazložiti
predlagano imenovanje Borisa Snuderla za namestnika republiškega sekretarja za dete? (V imenu odsotnega Karla Lutarja izjavlja poslanec Beravs, da
ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi'sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče.
Zaključujem razpravo. Kdor je za predlagano imenovanje, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
O izidu glasovanja oziroma o stališčih zbora bom obvestil predsednika
republiškega zbora.
Odrejam glavni odmor. Ker so ostale točke dnevnega reda take, da moramo
biti sklepčni, bom moral v primeru popoldanske nesklepčnosti sejo ponovno
sklicati.
(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 14.40.)
Predsednik Tone Bole: Nadaljujemo z delom. Prehajam na 10. točko
dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča.
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Predlog zakona je predložil izvršni svet in to na podlagi sklepa 22. seje
gospodarskega zbora, z dne 7. aprila 1971, ko je bil obravnavan osnutek tega
zakona. Ali želi predstavnik predlagatelja, še ustno obrazložiti predlog zakona?
(Ne želi.)
K predlogu zakona ste prejeli pismeni amandma skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, s katerim le-ta predlaga, da se spremeni oziroma dopolni tudi
8. člen zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča.
K predlogu zakona ste prejeli tudi pismeni poročili odbora za družbenoekonomske odnose in zakonodajno-pravne komisije. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije še ustno dopolniti poročili, predvsem v pogledu amandmaja skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje.
Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije zavzeti stališče do predloga zakona, ker je bil predlog zakona na seji republiškega zbora deloma
menjan? Prosim, da nas tovariš Simšič obvesti o stališču komisije glede na
stališča, ki jih je zavzel republiški zbor na današnji seji.
Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zakonodajno-pravna komisija je razpravljala o predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. K predlogu
tega zakona ni imela pripomb. Hkrati je prišla vloga skupščine občine LjubljanaMoste-Polje. Zakonodajno-pravna komisija se o tej pripombi ali amandmaju
ni izrekla, oziroma ga ni obravnavala kot amandma. Komisija meni, da je to
lahko le zakonska iniciativa. Predlog zakona ne obravnava 8. člena. Zato bi ta
predlog občine Ljubljana-Moste-Polje lahko vzeli le kot zakonsko iniciativo. To
velja tudi za amandma k 11. točki, ki sta ga predlagala poslanca Janko Kolarič
in Jurij Pirš.
Predsednik Tone Bole: Republiški zbor nas je obvestil, da umika
amandma. S tem je doseženo soglasje s stališčem, ki ga je zavzela naša zakonodajno-pravna komisija in o katerem nas je zdaj obvestil njen predstavnik. Ce
sem vas, tovariš Simšič, prav razumel, tega amandmaja ni več. Ali je to točno.
Stane Simšič: To je točno.
•
Predsednik Tone Bole: Hvala. Ali želi morda predstavnik predlagatelja
zakona zavzeti stališče do amandmaja skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje?
Predstavnik izvršnega sveta se strinja s stališči, o katerih nam je poročal
predstavnik zakonodajno-pravne komisije in s stališči, ki jih je zavzel republiški zbor. Tako je sedaj besedilo usklajeno.
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec
Ivan Atelšek.
Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Občinska skupščina Velenje me je opozorila, da je ta zakon pred sprejetjem in
da je bilo prej z določbo 2. člena v 2. odstavku dana možnost, da v izjemnih
primerih lahko občinska skupščina odproda zemljišče brez natečaja. Menim, da
bi v tem zakonu moralo biti dano občinskim skupščinam takšno pooblastilo.
Glede na to, da so med gospodarskimi organizacijami različni aranžmaji glede
urejanja zemljišč. Zaradi tega predlagam, kolikor je to možno, da se dopolni
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predlog zakona tako, da ostane isto določilo, kot je bilo prej v 2. odstavku
2. člena dosedanjega zakona.
Predsednik Tone Bole: Ni jasno, ali je to amandma ali ni amandma.
Sedaj moramo to ugotoviti. Ce je to amandma, potem se mora tudi ukrepati kot
to velja za amandma. V nasprotnem primeru je to samo razprava oziroma
predlog.
Stane Simšič (iz klopi): Zakonodajno-pravna komisija ima do tega
predloga enako stališče kot pri prejšnjem zakonu.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo ima
poslanec Stane Simšič.
Stane Simšič: Mislim, da gre pri tem predlogu za isti primer, kot pri
amandmaju občine Ljubljana-Moste-Polje. Tudi to bi lahko vzeli kot zakonsko
iniciativo. Ne moremo ta predlog vzeti kot amandma. Zakon o spremembi 2.
člena sploh ne govori. To pomeni, da lahko občinska skupščina Velenje ali pa
poslanec Ivan Atelšek, začne iniciativo za spremembo tega določila.
Predsednik Tone Bole: Ali tovariš Atelšek glede na pojasnilo, ki ga
je dal predstavnik zakonodajno-pravne komisije, sedaj še vztraja pri svojem
predlogu? Za njegov predlog je dano enako pojasnilo kot za predlog oziroma
amandma, ki ga je dala skupščina občine Ljubljana-Moste-Polje. To pomeni,
da se tudi njegov predlog obravnava kot zakonska iniciativa. Kdo še želi
sodelovati v razpravi? Kolikor nihče ne želi, prosim tovariša Atelška, ali je
s pojasnilom zadovoljen? (Da.) Ali želi še kdo sodelovati, v razpravi? (Ne javi
se nihče.) Kolikor ne, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Sedaj glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za tako predloženi
zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet.
Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo
mestnega zemljišča.
Predlog zakona je predložil izvršni svet in to na podlagi sklepa 22. seje
gospodarskega zbora z dne 7. aprila 1971. leta, ko je zbor obravnaval osnutek
tega zakona.
Ali želi predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti predlog zakona?
(Ne želi.)
K predlogu zakona ste prejeli pismeni amandma poslancev Janka Kolariča
in Jurija Pirša, s katerim predlagata, da se v 2. členu spremeni druga alinea.
K predlogu zakona ste prejeli pismeni poročili odbora za finance in zakonodajno-pravne komisije. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije še ustno
dopolniti poročilo in zavzeti stališče do amandmaja poslancev Janka Kolariča
in Jurija Pirša? (Ne želita.)
Ce sem prav razumel poročevalca zakonodajno-pravne komisije, je komisija
že prej obravnavala oba amandmaja.
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Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) Ugotavljam,
da nihče ne želi sodelovati v razpravi.
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Preden bi prešel na
glasovanje, moram ugotoviti, da sedaj nimamo več amandmaja Jurija Pirša
in Janka Kolariča in zato o njem ne bomo glasovali.
Ker amandma k 2. členu predloga zakona odpade, glasujemo takoj o predlogu zakona v celoti.
Kdor je za tako predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet.
Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za
preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov.
Predlog sklepov in priporočil so v smislu sklepa republiškega in gospodarskega zbora, sprejetega na 17. seji gospodarskega zbora, 7. aprila 1971, predložili odbor za finance in proračun in odbor za družbeno-politični sistem in
notranjo politiko republiškega zbora ter odbor izvršnega sveta za samoupravljanje in notranjo politiko. Prosim predstavnika predlagatelja in priporočil, ali
želi le-te še ustno dopolniti. Besedo ima Martin Košir, predsednik odbora za
družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora.
Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški zbor je
sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije, amandma tovariša Krefta in
amandma tovariša Zlendra. To je amandma k 5. in 6. alinei drugega poglavja
na strani 3. Predlaga se, da se oba združita v eno alineo, tako da besedilo
glasi: »— pričnejo z dogovarjanjem o združevanju davčnih uprav v skupne
medobčinske davčne službe in tako združene davčne službe organizacijsko,
finančno in samoupravno izločijo v samostojen medobčinski upravni organ,
kar bo zagotovilo večjo možnost specializacije kadrov, večjo neodvisnost davčnih
služb, racionalno uporabo tehnike in večjo enotnost v izvajanju davčne politike«.
Ni bil pa sprejet amandma odbora za finance gospodarskega zbora, v katerem se predlaga k 5. točki dopolnitev drugega stavka, tako da bi se ta stavek
glasil: »Zato je treba davčno službo še okrepiti, jo bolj osamosvojiti in jo dalje
razvijati.«
Menimo, da je že sedaj v 5. točki ugotovitev dovolj jasno povedano, da
je treba davčno službo še okrepiti in jo dalje razvijati. To se še bolj poudarja
v nalogah izvršnemu svetu in v priporočilih občinskim skupščinam. Zaradi
tega mislimo, da bo ravno tako prav, če se ta amandma ne sprejme. Vse to,
kar je z amandmajem odbora za finance predloženo, je že vsebovano v drugih
delih dokumenta.
Predsednik Tone Bole: K predlogu sklepov in priporočil ste sprejeli
tudi stališča, mnenja in predloge zasedanja delegatov občin.
Iz poročila odbora za finance gospodarskega zbora je razvidno, da predlaga amandma k 5. točki, prav tako predlaga zakonodajno-pravna komisija
amandma k nalogam izvršnega sveta in to k 6. alinei na strani 3. Besedilo
amandmajev je razvidno iz poročil k tej točki dnevnega reda. Ali se poročevalca
odbora oziroma komisije, strinjata s predlaganima amandmajema glede na to,
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da se, je situacija zdaj nekoliko spremenila. To je razvidno s stališča, ki nam
ga je sporočil tovariš Košir v imenu republiškega zbora. Prosim poslanko Maro
Zlebnikovo, da zdaj v imenu odbora za finance izjavi, ali odbor še vztraja pri
svojem amandmaju?
Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Formalno ni
bila sklicana seja odbora glede omenjenih amandmajev. Menila sem, da zadeva
ni taka, da bi zahtevala sklicanje seje odbora. V odmoru med zasedanjem
zbora sem se posvetovala z vsemi navzočimi člani odbora. Vsi se strinjajo s tem,
da ni nobenega bistvenega pomena, da bi vztrajali pri našem amandmaju.
Besedilo, kakor je bilo sprejeto v republiškem zboru, v bistvu dokumenta ne
spreminja. Zato se v imenu odbora strinjam z besedilom teh sklepov in priporočil, kakor jih je sprejel republiški odbor.
Predsednik Tone Bole: Ali to pomeni, tovarišica Zlebnikova, da odbor
umika svoj amandma?
Mara Zlebnik: Da, svoj amandma umikamo.
Predsednik Tone Bole: Ugotavljam, da ni več amandmaja, ki ga je
predložil odbor za finance. Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi?
(Ne javi se nihče.) Ce v razpravi nihče ne želi sodelovati, zaključujem razpravo
in dajem na glasovanje amandmaje.
Glasujemo o vseh amandmajih skupaj, tako kot jih je obrazložil v imenu
republiškega zbora tovariš Košiir. Kdor je za tako oblikovane amandmaje, naj
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji, kot jih je oblikoval republiški zbor, soglasno
sprejeti in prehajam na glasovanje o celotnem besedilu predloga sklepov in
priporočil. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so sklepi in priporočila za učinkovitejše izvajanje davčne
politike ter za preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov soglasno
sprejeti.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, glede na vsebinsko povezanost prejšnje točke dnevnega reda s predlogom o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov, ki ste ga prejeli danes in katerega obravnavo predlaga izvršni svet po hitrem postopku, predlagam, da preidemo na obravnavo
te točke dnevnega reda.
Prehajam torej na obravnavo 17. točke dnevnega reda; to je
na obravnavo predloga zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih
občanov.
Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki je hkrati predlagal obravnavo
po hitrem postopku v smislu določil 298. člena poslovnika naše skupščine.
Zakon ste prejeli danes pred pričetkom seje. Prosim predstavnika predlagatelja,
da obrazloži predlog zakona in da hkrati obrazloži predlagani hitri postopek.
Obrazložitev bo dal poslanec Franc Razdevšek, član izvršnega sveta.
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Franc Razdevšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V tej obrazložitvi ne bom dolg. Že večkraj je bil v tej skupščini sprožen
predlog, da naj bi bili podatki o odmeri prispevkov javni. To velja za prispevke,
ki jih morajo plačevati zavezanci tako od obrtnih storitev kot tudi od skupnega
dohodka občanov. Zato se je izvršni svet odločil, da bo za ta zakon predlagal
obravnavo po hitrem postopku in da bi ga danes po možnosti sprejela oba
zbora. Na ta način bi za davčne odmere za letošnje leto že veljale določbe tega
zakona.
Predsednik Tone Bole: Hvala. Najprej se moramo torej odločiti, ali
se strinjamo s postopkom za obravnavo zakona, ali smo za to, da se zakon
obravnava po hitrem postopku. Kdor je za obravnavo po hitrem postopku,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da se zbor strinja, da se zakon obravnava po hitrem postopku.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Stane Simšič,
predstavnik zakonodajno-pravne komisije.
Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zakonodajno-pravna komisija o tem predlogu zakona ni razpravljala, ker ga
ni dobila. Zato predlagam, da se poprej posvetujem še z ostalimi člani zakonodajno-pravne komisije o stališču naše komisije.
Predsednik Tone Bole: Pomeni, da predlagate, da mi ta čas nadaljujemo z dnevnim redom. Potem, ko boste vi končali posvetovanje, se bomo vrnili
nazaj na 17. točko dnevnega reda.
Obravnavo točke 17 začasno odlagamo glede na zahtevo zakonodajnopravne komisije. Na njo se bomo pozneje vrnili.
Prehajam na 13. točko dnevnega reda. To je na obravnavo predloga zakona oziroma predloga za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov.
Skupščina občine Trbovlje je kot pooblaščeni predlagatelj predlagala spremembo zakona o prispevkih in davkih občanov.
Glede na to, da zbor še ni odločil o tem, ali je zakon potreben in tudi ni
obravnaval zakonskega osnutka, je predlog obravnavati v smislu 296. člena
poslovnika skupščine, kot predlog za izdajo zakona. Ali želi predstavnik občine
Trbovlje še ustno dopolniti svoj predlog? (Ne želi.)
K predlogu za izdajo zakona je predložil odbor za finance dvoje poročil.
Ali želi poročevalec odbora Karel Lutar še ustno obrazložiti stališče odbora?
(Ne želi.)
Prav tako ste prejeli pismena mnenja, stališča in predloge delegatov občin.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, če sporoči zboru mnenje izvršnega
sveta k predlogu za izdajo zakona. Mnenje bo podal tovariš Franc Razdevšek,
član izvršnega sveta.
Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je na eni izmed zadnjih sej izvršnega sveta razpravljal o
predlogu, ki ga je dala skupščina občine Trbovlje. Izvršni svet je bil mnenja,
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da ne kaže spreminjati dosedanjega sistema, predvsem zaradi tega, ker bi za
letošnje leto s sprejemom tega predloga nastal določen izpad proračunskih dohodkov pri občinskih skupščinah. Mislim, da to seveda ne bi bilo najboljše
za občinske proračune. Na drugi strani računamo, da bodo prav družbeni sporazumi, ki se sedaj sklepajo, prispevali k temu, da v delitvi osebnega dohodka
ne bo več takega skokovitega porasta, kot je bil doslej. Zaradi tega najbrž tudi
ne bo potrebno tako hitro menjavati osnov za odmero prispevka iz skupnega
dohodka občanov. Takih problemov, kot so bili letos, odslej v takem obsegu več
ne bo. Mislimo končno, da pa bo vseeno potrebno, da bomo celo davčno zakonodajo še enkrat pretresali. Ce je potrebno, lahko takrat upoštevamo to iniciativo.
Hvala.
Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v
razpravi?
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zaključujem razpravo
in ugotavljam, da smo slišali mnenje pristojnega odbora, izvršnega sveta in
zasedanja delegatov občin, ki se ne strinjajo s predlogom, ki ga daje skupščina
občine Trbovlje. Preden bi razpravo nadaljevali, moramo ugotoviti, ah zbor
meni, da je zakon oziroma sprememba zakona potrebna.
Kdor je za predlagano spremembo, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Glede na izid glasovanja ugotavljam, da je zbor
mnenja, da zakon ni potreben.
Glede na ugotovitev zbora, da zakon ni potreben, predlagam, da zbor
sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih
občanov se zavrne, ker je predlagana sprememba nepotrebna.
2. Stališče do predloga za izdajo zakona je zbor zavzel potem, ko je slišal
mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin, pristojnega odbora
gospodarskega zbora, zakonodajno-pravne komisije in izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije ter ugotovil, da po mnenju tistih občin, ki zberejo največ sredstev iz naslova skupnega dohodka občanov, predstavlja predlagana sprememba
izpad dohodkov občinskih proračunov v letošnjem letu ter da bi za veliko
število zavezancev tega prispevka enkratno plačilo predstavljalo večjo obremenitev, kot je to ob sedanjem načinu plačevanja trimesečnih akontacij.
Kdor je za tako oblikovan sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predloženi sklep. O tem sklepu bomo obvestili skupščino občine Trbovlje.
Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks.
Predlog zakona je predložil izvršni svet in hkrati predlagal, da se zakon
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Ah želi predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.)
K predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za finance in zakonodajnopravne komisije, iz katerih je razvidno, da nimata pripomb, in da se strinjata
s predlaganim postopkom obravnave.
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Prav tako ste k predlogu zakona prejeli mnenje pristojnega odbora socialnozdravstvenega zbora ter mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin.
Ali se zbor strinja s predlaganim postopkom za sprejem zakona?
Kdor je za skrajšani postopek, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog za obravnavo zakona po skrajšanem postopku
sprejet in pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam,
da nihče ne želi sodelovati v razpravi.
Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je
za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah
republiških prispevkov, davkov in taks, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet.
Prehajam na 15. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka
od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. aprilu 1971.
Predlog zakona je predložil izvršni svet in hkrati predlagal, da se ta zakon
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. oziroma 296. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije. Ah želi predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti
predlog zakona? (Ne želi.)
K predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za finance in zakonodajnopravne komisije, iz katerih je razvidno, da nimata pripomb in da se strinjata
s predlaganim postopkom obravnave.
Prav tako ste k predlogu zakona prejeli mnenje pristojnega odbora socialnozdravstvenega zbora, ter mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov
občin.
Ali se zbor strinja s predlaganim postopkom za sprejem zakona? Kdor se
strinja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se zbor strinja z obravnavo po skrajšanem postopku in
pričenjam obravnava. Kdo želi besedo. (Ne javi ise nihče.)
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi.
Zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Kdor je za predlog
zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet.
Obveščam zbor, da bi morali še počakati na stališče zakonodajno-pravne
komisije k 17. točki dnevnega reda. Kljub temu predlagam, da nadaljujemo
z delom, ker so tu še stališča odbora za finance, zaradi tega bomo začeli z
obravnavo te točke, ko bo zakonodajno-pravna komisija končala s svojim delom,
se bo pozneje njen predstavnik vključil v delo zbora. Tako se lahko čimbolj
pospeši delo zbora na današnjem zasedanju. Moramo pa počakati na zaključek
dela zakonodaj no-pravne komisije. Prosim, da se poslanci ne razidete, ker
izgleda, da bo kmalu zakonodajno-pravna komisija končala z delom in se bo
njen predstavnik vrnil.
Tovariši poslanci! Prehajam na obravnavo 17. točkednevnega reda,
to je na obravnavo predloga zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in
davkih občanov.
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Predlog zakona je predložil izvršni svet in hkrati predlagal obravnavo po
hitrem postopku v smislu določil 298. člena poslovnika skupščine, Zakon ste
prejeli danes pred pričetkom seje.
Glede na to, da je zakonodajno-pravna komisija zahtevala ponovno razpravo oziroma sklepanja o tej točki dnevnega reda, bi prosil predstavnika
zakonodajno-pravne komisije tovariša Simšiča, da poroča o stališču zakonodajnopravne komisije.
Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov, ki je
danes na dnevnem redu zbora, kot sem že prej omenil, zakonodajno-pravna
komisija še ni obravnavala. Na posvetu s posameznimi člani zakonodajno-pravne
komisije med sejo zbora pa smo izoblikovali mnenje, da naj sprejem zakona
teče po rednem postopku in ne po skrajšanem postopku. Tako bi različna stališča do tega vprašanja lahko razčistili v tem obdobju, verjetno do naslednje
seje zborov.
Predsednik Tone Bole: Hvala! Prosim predstavnika izvršnega sveta,
da zavzame stališče do obrazložitve, ki jo je dal predstavnik komisije.
Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav smo bih tisti, ki smo predlagali skrajšani postopek za sprejem
tega zakona, pa bi sprejel predlog, ki ga je dal predstavnik zakonodajno-pravne
komisije. 2e prej sem povedal, da je izvršni svet predvsem na zahtevo skupščine in na podlagi razprav v tej skupščini, prišel z iniciativo za dopolnitev
zakona. Ce niso še popolnoma jasna vsa pravna vprašanja glede tega, se strinjamo s tem, da gre sprejem zakona po normalnem postopku.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Simšič! Ali lahko današnjo razpravo
ocenimo kot obravnavo osnutka? (Da.) Tako bi zbor skrajšal cel postopek. To
pomeni, da smo danes zaključili z obravnavo osnutka. Potem teče zakonodajni
postopek od osnutka zakona naprej. Ali se predstavnik izvršnega sveta
strinja? (Da.)
S tem sta danes zaključeni prva in druga faza obravnave zakona. Na prihodnji seji bo že tretja faza oziroma predlog zakona. Ali se zbor strinja s
takšnim predlogom? (Da.) Ce se strinja, je s tem dnevni red 23. seje gospodarskega zbora zaključen. Zahvaljujem se za udeležbo in razpravo na seji.
Obveščam, da bo seja enotnega zbora delovnih skupnosti ob 16. uri v tej
dvorani. Hvala!
(Seja je bila zaključena ob 15.45.)
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20. seja
(4. maja 1971)
Predsedoval: Miloš Poljanšek,*
predsednik prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 10.20.
Predsednik Miloš Poljanšek: Pričenjam 20. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Za današnjo sejo so se opravičili poslanci: dr. Vladimir Bračič, Peter Finžgar, Adolf Praprotnik, dr. Boris Kuhar, Miha Jezeršek in Leon Fusilli.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Preden preidem na dnevni red, s katerim ste seznanjeni pismeno^, predlagam, da predloženi dnevni red razširimo z obravnavo predloga odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije v ustavno skupščino kulturne skupnosti
SR Slovenije, h kateremu daje naš zbor svoje mnenje, preden ga sprejme, kot
običajno, republiški zbor.
Tako je dnevni red za današnjo sejo naslednji:
1. odobritev zapisnika 19. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. izobraževanje v delovnih organizacijah;
4. operativni program nalog za dopolnitve in spremembe sistema dvojezičnega šolstva;
5. zaključni račun sklada Borisa Kidriča za leto 1970;
6. sklep o spremembah dn dopolnitvah sklepa o enotnih osnovah meril
za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov;
7. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971;
8. predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije v ustanovno
skupščino kulturne skupnosti Slovenije;
9. predlog za začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije.
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo ali dopolnitev?
(Ne javi se nihče.)
Tako ugotavljam, da je predlagani dnevni red za današnjo 20. sejo zbora
soglasno sprejet.
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Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo
povabil predstavnike izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republiškega
sekretariata za prosveto in kulturo, republiške izobraževalne skupnosti, zavoda
za šolstvo SR Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije, sklada Borisa Kidriča. zveze delavskih univerz Slovenije, republiškega zavoda za zaposlovanje,
izvršnega odbora skupnosti študentov, republiške konference SZDL, zveze mladine Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in sindikata delavcev družbenih dejavnosti. Vse navzoče, ki ste se vabilu odzvali, vabim, da sodelujejo v razpravi.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika
19. seje zbora.
Ima kdo k zapisniku 19. seje zbora kakšno pripombo oziroma dopolnitev?
(Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel zapisnik 19. seje,
brez sprememb in pripomb.
Tako lahko preidemo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja in odgovore.
Poslanec Boris Feldin je zastavil vprašanje v zvezi z manjšim vpisom izrednega študija razrednega pouka na pedagoških akademijah.
Izvršni svet je sporočil, da bo na poslančevo vprašanje odgovoril namestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo magister Roman Oberlintner. Prosim, tovariš namestnik.
Roman Oberlintner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Tovariš poslanec Boris Feldin je postavil štiri vprašanja v zvezi z
ugotavljanjem posluha kandidatov ob sprejemanju na redni in izredni študij
razrednega pouka na pedagoških akademijah. Vprašanja so naslednja:
1. kako ocenjujeta ta problem republiški sekretariat za prosveto in kulturo
in zavod za šolstvo SR Slovenije;
2. kaj menijo o tem vprašanju same pedagoške akademije;
3. ali je vendarle mogoče pričakovati določene korekture pri vpisih na
akademije v skupino razrednega pouka v tem pogledu;
4. ah je mogoče pričakovati vsaj upoštevanje ter drugačen postopek pri
sprejemnih izpitih za tiste, ki žele izredno študirati za razredni pouk na višji
stopnji ter so dokončali učiteljišče s pozitivno oceno iz glasbenega pouka in tudi
glasbenega instrumenta?
Odgovar j amo:
1. Pedagoški akademiji sta nam v odgovoru na postavljena vprašanja
posredovali naslednje stališče:
Pedagoška akademija v Ljubljani ugotavlja, da od absolventov učiteljišč
ni nikoli zahtevala kakršnegakoli preizkusnega izpita na nobenem izmed svojih
oddelkov. V šolskem letu 1969—1970 pa je ukinila tudi preizkus iz likovne in
glasbene stroke za absolvente gimnazije.
Pedagoška akademija v Mariboru meni, da učitelj, ki nima razvitega posluha, ne more v celoti opravljati svojih poklicnih nalog. Statut akademije
določa, da morajo kandidati, ki se vpišejo na oddelek za razredni pouk, opraviti
preizkus posluha, ne pa preizkus glasbenega znanja. S tem želi doseči akademija
dva smotra: prvič, kandidate, pri katerih ugotovi slabše razvit posluh, pravočasno usmeri k poglobljenemu delu med študijem. Za razvoj posluha je potreben
29»

452

Prosvetno-kulturni zbor

daljši čas, zato bi bilo tako spoznanje pri izpitu iz metodike glasbenega pouka
V drugem letniku prepozno in za kandidate prebridko. Drugič, kandidata, ki
ne more pričakovati uspeha, pravočasno opozori na njegovo pomanjkljivost in
težave, ki bi lahko nastale pri študiju. Akademija je doslej odsvetovala študij le
tistim izrednim študentom, pri katerih se je pokazalo, da sploh nimajo posluha.
Takih pa je štiri do šest od približno 100 vpisanih izrednih študentov.
2. Stališče zavoda za šolstvo SR Slovenije in našega sekretariata je naslednje: učitelj razrednega pouka mora biti usposobljen tako, da lahko v celoti
izpolnjuje smotre pouka vseh predmetov, ki se poučujejo na razredni stopnji
osnovne šole. Naloga glasbenega pouka na tej stopnji je, da razvija učencem
občutek za ritem in posluh, lep glas in smisel za glasbeno oblikovanje. Vseh
teh smotrov pa učitelj, ki nima posluha, seveda ne more doseči. Zato smo
mnenja, da bi morala pedagoška akademija pri sprejemanju novincev, zlasti
tistih, ki prihajajo iz gimnazij splošnega tipa, preizkusiti glasbene dispozicije,
posebno posluh. Pri izrednih študentih, ki so pred leti končali učiteljišče, pa je
po našem mnenju tak preizkus seveda nepotreben, saj so si z zaključnim izpitom
že pridobili kvalifikacijo za poučevanje na razredni stopnji, že več let poučujejo
glasbeni pouk, opravili so strokovni izpit in si želijo s študijem na pedagoški
akademiji le razširiti in poglobiti znanje na višji stopnji.
Zahteva po preizkusu posluha pred vstopom na oddelek za razredni pouk
dejansko, in to je treba poudariti, ne vpliva na dotok študentov na ta oddelek.
Vzroki za premajhno zanimanje za učiteljski poklic so globlji in drugje. O njih
smo obširno govorili že v odgovoru na poslansko vprašanje tovariša Emila
Rojca in na nekatera druga vprašanja.
3. Glede na gornje ugotovitve in stališča zavoda za šolstvo in našega
sekretariata predlagamo komisiji za proučitev statutov visokošolskih zavodov
pri Skupščini SR Slovenije, da ob potrjevanju statutov uskladi med drugim tudi
zahteve obeh akademij pri sprejemanju rednih in izrednih študentov na oddelek
za razredni pouk. Hvala!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Kakšno dodatno vprašanje? Ali ste bili zadovoljni z odgovorom? (Da.)
Poslanec Feldin dobi odgovor tudi na naslednje vprašanje, ki ga je pismeno
zastavil, in sicer v zvezi s problematiko ocenjevanja v osnovni šoli.
Izvršni svet me je obvestil, da bo na poslančevo vprašanje odgovoril direktor zavoda za šolstvo SR Slovenije, tovariš Boris Lipužič. Prosim!
Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Vprašanja ne bi ponovil, ker ga imajo vsi tovariši poslanci, ampak bi kar odgovoril.
V zvezi s prvim vprašanjem moramo poudariti, da je ocenjevanje v osnovni
šoli predvsem pedagoški akt, ki ima več namenskih dimenzij, ki pa je hkrati
reguliran tudi s pravnimi predpisi. Glede obeh osnovnih vidikov je zavod za
šolstvo SR Slovenije v skladu z zakonom o pedagoški službi med drugimi nalogami dolžan spremljati tudi problematiko ocenjevanja. Zavod opravlja to nalogo
na več načinov: ob pregledih samih šol, na sestankih razrednih in predmetnih
aktivov in ob analizah učnih uspehov. To velja tako za ocenjevanje nasploh
kakor tudi za ocenjevanje vzgojnih predmetov. Ugotovitve s tega področja
so bile že večkrat v razpravi tudi pred tem domom, zadnjič predvsem ob
sprejemanju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli leta
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1969, ko so bili spremenjeni 39., 40. in 41. člen zakona, ki obravnavajo ocenjevanje in napredovanje učencev iz razreda v razred.
Zavod pa je tudi od tedaj dalje spremljal to problematiko. Pri tem je
ugotovil predvsem naslednje:
1. V pedagoški praksi še vedno ni pri vseh učiteljih spoznana distinkcija
med preverjanjem znanja in ocenjevanjem znanja in je preverjanje napačno
podrejeno ocenjevanju.
2. Tako v teoriji, še bolj pa v praksi, je še vedno sporno bistvo pomena in
smisla ocenjevanja.
3. Sami kriteriji ocenjevanja, ki so v domeni subjektivnega faktorja, so
močno fleksibilni in glede na funkcijo in poslanstvo osnovne šole znatno preveč
selektivni.
4. Glede na posebno funkcijo, ki jo imajo ob vzgojno^-izobraževalnem
procesu vzgojni predmeti, kot so telesna vzgoja, likovni pouk, glasbeni pouk,
gospodinjski pouk in tehnični pouk, zavod ugotavlja, da je na posameznih
šolah še vedno nekaj negativnih ocen. Zavod za šolstvo je zaradi kompleksnosti
problemov ocenjevanja in napredovanja učencev v osnovni šoli — problem je
namreč povezan tako s teoretično nerazčiščenimi koncepti, z rednim usposabljanjem učiteljev in njihovem dopolnilnem izpopolnjevanju na tem področju itd.
—predlagal Zvezi pedagoških društev Slovenije, naj se vključi v razreševanje
temeljnih vprašanj na tem področju. Zveza je ob sodelovanju z zavodom sklicala
posebno strokovno posvetovanje, na katerem so se zbrali eminentni strokovnjaki
s področja pedagogike in psihologije. Posebna komisija, sestavljena iz zastopnikov zveze pedagoških društev, republiškega sekretariata za prosveto in kulturo in zavoda za šolstvo, pripravlja predloge določenih sprememb v sistemu
ocenjevanja in napredovanja učencev osnovnih šol, ki bodo predloženi Skupščini
SR Slovenije kot predlog sprememb tistih členov zakona o osnovni šoli, ki
zadevajo ocenjevanje, in seveda na podlagi tega tudi sprememb pravilnika o
ocenjevanju, ki ga predpisuje republiški sekretar za prosveto in kulturo.
K drugemu in tretjemu vprašanju bi želel poudariti, da se možnosti neštevilčnega ocenjevanja vzgojnih predmetov že dalj časa proučujejo v posebnih
komisijah, vendar so prišli do zaključka, da bi v sedanji fazi kazalo odpraviti
samo negativno oceno, da pa bi nenumerični način ocenjevanja lahko pripravili
v daljšem obdobju ob koncipiranju temeljitejših sprememb v organizaciji in vsebini vzgoje in izobraževanja v naši republiki.
Na četrto vprašanje smo delno odgovorili že pri prejšnjih odgovorih, ko
srno navedli, da bo skupščini predložen predlog za določene spremembe pri
ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni šoli. Mnenja pa smo, da je
potrebno zelo pomembno problematiko ocenjevanja vključiti v programe strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, kar bo zavod tudi storil. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Poslanec Lojze Stefančič
je na zadnji seji zbora zastavil vprašanje v zvezi s prehodom na nov učni načrt
in predmetnik osnovne šole. Tudi na to vprašanje bo odgovoril direktor zavoda
za šolstvo tovariš Boris Lipužič. Prosim.!
Boris Lipužič: Odgovor zavoda je naslednji: Zavod za šolstvo SR
Slovenije je pripravil revizijo predmetnika in učnega načrta v pogojih petdnevnega delovnega tedna; pri tem bo prišlo do določenih sprememb v samem
predmetniku, pa tudi vsebini učnih načrtov, ki jih je bilo treba precej skrčiti, to
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je očistiti določenega balasta, ki pretirano spominsko obremenjuje učence in
vpliva na učinkovitost in kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Ker o teh
spremembah še ni razpravljal strokovni svet zavoda, ki je po zakonu pooblaščen, da predpisuje predmetnike in učne načrte, zavod trenutno še ne more
povedati, kolikšne so in bodo te spremembe. Strokovni svet je že sklenil, da
bomo pričeli z novim šolskim letom modernizirati pouk matematike v osnovni
šoli in sicer postopoma v obdobju osmih let. Za ta predmet pa bodo imeli
učenci na razpolago nove učbenike in potreben didaktični material, učitelji pa
podrobni in metodični priročnik, ki jih bo usmerjal pri njihovem delu. Pri
ostalih predmetih pa spremembe predvidoma za zdaj še ne bodo tolikšne, da
bi takoj zahtevale nove učbenike. Prav tako bodo v prihodnjih dveh do treh
letih predvidoma pripravljeni novi učbeniki za kemijo, biologijo in fiziko na
podlagi raziskave o uvajanju programiranega pouka teh predmetov v osnovni
šoli, raziskava bo potekala prihodnji dve leti.
V' projektu revizije učnih načrtov je med drugim tudi predvideno, da bo
zavod za vsak učbenik, ki je sedaj v šolski praksi, pripravil navodilo za njegovo
uporabo glede na spremembe v učnem načrtu. Kjer pa bi ugotovili, da je potreben poseben, nov učbenik, je nemogoče pričakovati, da bi bil učbenik izdelan
že v začetku šolskega leta 1971—1972. Na podlagi celotnega gradiva o reviziji
predmetnika in učnih načrtov z variantnimi predlogi, ki jih bosta po obravnavi v strokovnem svetu sredi maja dobili na vpogled in v mnenje tudi prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije in izobraževalna skupnost SR
Slovenije, se bo mogoče odločiti, ali bi bilo smotrno uveljaviti revidirani predmetnik in učne načrte v celoti že v šolskem letu 1971—1972 ali pa samo v nižjih
razredih, v višjih razredih osnovne šole pa postopno v štirih letih. Ce pa
bomo v prihodnjih letih na podlagi znanstveno-raziskovalnega in proučevalnega
dela pripravili povsem nov koncept o organizaciji in vsebini vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli, potem pa je seveda jasno, da bo moralo biti že v fazi
eksperimentalnega uvajanja na razpolago tudi potrebno didaktično gradivo
tako za učitelje kot tudi za učence. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Stefančič, ali ste zadovoljni? (Da.)
Poslanec Jože Grošelj je zastavil več pismenih vprašanj v zvezi s problematiko kombiniranega pouka v osnovnih šolah. Kot že na sedanji dve, bo
tudi na to vprašanje odgovoril direktor zavoda za šolstvo SR Slovenije tovariš
Lipužič. Prosim!
Boris Lipužič: Prvo vprašanje: »Kolikšno je število učencev in šol
na Slovenskem s kombiniranim poukom, prikazano zase za razredni in zase za
predmetni pouk?«
Odgovor: Po podatkih, ki jih je izbral zavod za šolstvo SR Slovenije, je
obiskalo v šolskem letu 1969—1970 oddelke s kombiniranim poukom od skupno
220 126 učencev še 14 898 ali 6,07 % učencev. Koliko od tega obiskuje razredni
in koliko predmetni pouk, ni znano, ker od zavoda SR Slovenije za statistiko še
nismo dobili statističnega poročila za šolsko leto 1969—1970. Po podatkih zavoda SR Slovenije za statistiko za šolsko leto 1968—1969 je obiskovalo kombinirani pouk 15 823 ali 6,8% učencev, to je 10% manj kot pred desetimi leti;
75 % vseh kombiniranih oddelkov je bilo na podružničnih šolah. Na vseh osnovnih šolah je bilo 805 kombiniranih oddelkov, to je 9,4% vseh oddelkov. Od
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tega je večina, to je 693 ali 86,3 °/o kombiniranih oddelkov iz dveh razredov, iz
treh razredov 65 oddelkov ali 8 % in 47 oddelkov ah 5,7 i0/o kombiniranih iz
štirih in več razredov. Kombinirani pouk je imelo v tem šolskem letu 34,6 *Vo
šol. To so štirirazredne podružnične šole z zelo majhnim številom učencev. Poleg
tega je bilo še 10,7 fl/o šol, ki imajo oddelke s kombiniranim in čistim poukom.
79 šol ah 14,4 °/o šol, ki bi morale po zakonu imeti v višjih razredih predmetni
pouk, je imelo kombinirani pouk, 45 šol ali 8,2 % pa je imelo deloma kombinirani in delno čisti pouk v svojih oddelkih.
Drugo vprašanje: »Kakšna je kvalifikacijska struktura učiteljev, ki poučujejo na predmetni stopnji v kombiniranih oddelkih?«
Odgovor: Na teh šolah je razmeroma dobro razvit razredni pouk, razumljivo pa je, da zaradi gmotnega položaja šolstva in majhnega števila učencev
na predmetni stopnji niso nameščeni predmetni učitelji. Mnoge take šole so
ostajale brez pouka tujega jezika, v šolskem letu 1968—1969 ni imelo tega
pouka 1023 učencev. Tudi za ostale predmete z redkimi izjemami ni strokovno
usposobljenih predmetnih učiteljev, ampak poučujejo razredni učitelji. Ker
je število učencev na en kombinirani oddelek zelo majhno, od 19 v oddelku
z dvema razredoma do 21 v oddelku s štirimi in več razredi, je mnogo več
možnosti za individualizacijo pouka in maksimalno orientacijo k samostojnejšemu pridobivanju znanja. Ti učenci imajo bolje razvite delovne navade in tako
je dosežena posebna kvaliteta, ki jo omogoča majhno število učencev in ki v
pretežni meri kompenzira primanjkljaj, ki bi ga povzročil skrčen predmetnik.
Razumljivo pa je, da to pomeni težje pogoje dela za učitelje, nenadomestljivo
škodo pa za učence, ki se tujega jezika sploh ne učijo.
Na predmetni stopnji v kombiniranih oddelkih je v šolskem letu 1967—1968
poučevalo 29 predmetnih učiteljev in 5 profesorjev — novejših podatkov nimamo.
Tretje vprašanje: »Katera strokovna institucija načrtno proučuje okvirne
učne načrte za kombinirani pouk od prvega do osmega razreda glede na obseg
in globino učne snovi pri posameznih predmetih?«
Odgovor: Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo določa, da mora šola,
če kombinirani oddelek nima deljenega dopoldanskega in popoldanskega pouka,
delati po normalnem in ne po skrčenem predmetniku, sicer pa velja skrčeni
predmetnik. V tem primeru delajo učitelji po navodilih, ki jih je izdelal že
bivši zavod za napredek šolstva SR Slovenije v sodelovanju z 31 učitelji-praktiki takih šol. Ob sedanji reviziji predmetnika in učnega načrta pripravlja
zavod za šolstvo SR Slovenije tudi predlog skrčenega predmetnika in navodila
za izbor učne snovi za pouk celodnevne organizacije dela v dveh učnih skupinah. Pedagoška služba strokovno spremlja tudi delo na šolah s kombiniranim
poukom. Dosedanje ugotovitve v zvezi z realizacijo učnih načrtov bodo sestavljalci učnih načrtov in navodil upoštevali v predlogu revidiranega učnega načrta.
V Sloveniji doslej še niso bih dani pogoji za proučevanje nakazanih problemov
na znanstvenoraziskovalni ravni.
Četrto vprašanje: »Ali je dopustno, da določitev učne snovi pri kombiniranem pouku prepuščamo še naprej samemu učitelju?«
Odgovor: Navedeni dokument ne določa učitelju podroben izbor učne snovi
glede vsebine in globine, ker glede na raznolikost konkretne vzgojnoizobraževalne situacije, še posebej pa velja to za razmere v šolah s kombiniranim poukom, to ni mogoče. Zato je predpisan le okvirni učni načrt. Zavod za šolstvo
SR Slovenije je za šole s petdnevnim delovnim tednom in tudi za ostale sicer
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izdelal v pomoč učiteljem vzorec časovne razporeditve učne snovi, ki pa nikakor
ne more biti predpis in edino sprejemljiv model za vse šole. Zaradi organizacijskih in v nekaterih primerih tudi časovnih utesnitev mora učitelj glede na
pogoje ustrezno odmerjati obseg in globino učne snovi, sicer pa velja tudi zanj
okvirni učni načrt. O konkretnih ukrepih v tej smeri razpravljajo učitelji
kombiniranih oddelkov tudi na svojih strokovnih aktivih ob sodelovanju pedagoških svetovalcev.
Peto vprašanje: »Ali ne bi kazalo, da se tudi problem učnih načrtov za
tovrstni pouk vključi v kompletno obdelavo že ob tekoči reviziji učnih načrtov?«
Odgovor je dan v odgovoru na tretje vprašanje.
Šesto in sedmo vprašanje: »Kaj storiti v primeru, ko je bil redni in izredni
razpis delovnih mest negativen, ostale možnosti nadomeščanja iz matične šole
za celo šolsko leto pa so neizvedljive?«
Odgovor: Po zakonu o osnovni šoli in ustavnih določilih ne sme ostati brez
šolanja noben šoloobvezni otrok. Zato je potrebno ustvariti pogoje šolanja v
okviru osrednje šole. Občinske skupščine bi morale uveljaviti 10. člen zakona
o osnovni šoli in zagotoviti brezplačno oskrbo v kraju šolanja oziroma, če je
to mogoče1, organizirati prevoz učencev pod pogoji, ki zagotavljajo popolno
zdravstveno, socialno, vzgojno in vsakršno drugo varnost učencev oziroma
zagotoviti dovolj stimulativne pogoje dela in življenja učiteljev v takih krajih.
Osmo vprašanje: »Takih delovnih mest je največ v dopolnjevanih občinah.
Ali ne bi kazalo uvesti stimulativnejše dodatke za težka delovna mesta? Ali
je mogoče pričakovati, da bi republiška izobraževalna skupnost namensko
namenila poleg 15 ®/o za kombinirani pouk še posebna sredstva za nagrajevanje
težkih delovnih mest?«
Odgovor: Na to vprašanje zavod za šolstvo ne more odgovoriti, mnenje
njene pedagoške službe pa je izraženo že v prejšnjem odgovoru. Menimo pa, da
ne bo dovolj le posebno stimulativno nagrajevanje, če ne bodo v teh krajih
ustvarjeni za učitelje tudi drugi ugodnejši delovni in življenjski pogoji. Hvala
lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala! Ali je kakšno dodatno- poslansko vprašanje?
Jože Grošelj (iz klopi): Na zadnje vprašanje bi želel dopolnilni odgovor. Ali je teh 15%> dokazanih? Pa še pismeni odgovor prosim.
Predsednik Miloš Poljanšek: Odgovor dobite kasneje.
Poslanec Janez Švajncer je zastavil dvoje vprašanj v zvezi z jugoslovansko
in slovensko himno. Na vprašanje bo odgovoril republiški sekretar za prosveto
in kulturo tovariš Slavko Bohanec. Prosim!
Slavko Bohanec: Poslanec Janez Švajncer je postavil dve vprašanji :
1. Kdaj in kdo je in na kakšni podlagi izrazil mnenje Socialistične republike Slovenije o dosedanji jugoslovanski himni.
2. Ali je »Naprej zastava slave« še vedno neuradna slovenska himna; če
ni, me zanima, katera je, oziroma katera bo himna Socialistične republike
Slovenije?«
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Odgovor na prvo vprašanje: Že nekaj let so znane pobude o novi jugoslovanski himni. Izhajajo predvsem iz želje, da bi tudi s himno bolj izrazili naš
čas, občutenje in voljo delovnih ljudi jugoslovanskih narodov in narodnosti v
izgradnji samoupravne socialistične družbe. S tem namenom je že bilo dano
mnogo iniciativ, v okviru ustreznih strokovnih organizacij pa tudi nekaj predlogov. Zdaj je pripravljen predlog, ki bo, kakor je bilo dogovorjeno na zvezni
konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva, objavljen in tako pripravljen
za javno obravnavo. Predlog bo posredovan republikam, kar bo šele omogočilo,
da se izoblikujejo stališča Socialistične republike Slovenije in se hkrati izrazijo
mnenja o celotni problematiki jugoslovanske himne.
Odgovor na drugo vprašanje: »Naprej zastava slave« se je doslej uporabljala kot slovenska himna. 2e pred našo. revolucijo in narodnoosvobodilno
borbo, še prav posebej pa med njo in vse do današnjih dni smo jo čutili kot
enega izmed simbolov slovenskega naroda. Ob raznih pomembnejših trenutkih,
slavnostih in praznovanjih smo jo predvajali kot slovensko himno. Tako je bilo
tudi nedavno tega, ko smo slavili jubilej Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Dodati pa je treba, da je »Naprej zastava slave« slovenska himna le na
podlagi političnega dogovora in dosedanje prakse skozi zgodovino slovenskega
naroda, ni pa bila doslej, kakor je znano, potrjena kot uradna himna s posebnim
uradnim sklepom.
Predsednik Miloš Poljanšek: Ima Janez Svajncer kakšno dodatno
vprašanje?
Janez Svajncer (iz klopi): Dopolnilnega vprašanja nimam; s prvim
delom odgovora nisem zadovoljen, z drugim pa. Ker poznam poslovnik, nimam
dopolnilnega vprašanja.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Miran Hasl je na zadnji
seji zbora ustno zastavil poslansko vprašanje v zvezi ž uresničevanjem delovnega programa našega zbora za obdobje september 1970 in julij 1971.
Dovolite, da kar s tega predsedniškega mesta dam odgovor.
V program dela, ki si ga je zastavil prosvetno-kulturni zbor za čas september 1970—julij 1971, je nanizanih 45 nalog; od tega 33 tematskih, 12 pa
s področja zakonodajne dejavnosti zbora. Pregled dnevnih redov sej našega
zbora od lanske jeseni pa do danes nam pokaže, da so naloge s področja zakonodajne dejavnosti zbora, načrtovane do prvega trimesečja 1971, skoraj v celoti
izpolnjene, pri uresničevanju tematskih nalog pa je pri nekaterih, zlasti s
področja vzgoje in izobraževanja, prišlo do zastojev oziroma do zakasnitve. Po
podatkih, ki so jih kot glavni nosilci priprave gradiva posredovah republiški
sekretariat za prosveto in kulturo, zavod za šolstvo SR Slovenije in republiška
izobraževalna skupnost, je glavni razlog za zakasnitve zapoznela priprava gradiv, v nekaterih primerih pa tudi pomanjkanje strokovnega kadra. Med skupnimi nalogami je zaostala razprava o vplivu davkov, prispevkov in carin na
razvoj izobraževanja, znanstveno-raziskovalne, kulturne in telesnokulturne dejavnosti, kar je spričo predlaganih ustavnih sprememb predvsem glede razdelitve pristojnosti med federacijo in republikami razumljivo. V razprave o
konceptu srednjeročnega in dolgoročnega razvoja s področja dejavnosti iz pristojnosti našega zbora se bo zbor pravočasno vključil, ko bodo predložena gra-

458

Prosvetno-kulturni zbor

diva, ki jih pripravlja inštitut za ekonomske raziskave oziroma republiški
sekretariat za prosveto in kulturo.
Na področju vzgoje in izobraževanja je sedem tematskih nalog, katerih
obravnava bi morala biti zaključena do konca prvega trimesečja letošnjega
leta. Da do tega ni prišlo, je deloma vzrok v tem, ker gradiva še niso priložena,
deloma pa v tem, da se je razprava v odborih sicer že pričela, ni pa še prišlo
do uvrstitve na dnevni red našega zbora. Uresničevanje nekaterih nalog pa je
dobilo tolikšen obseg, da bo nujno potreben rok obravnave podaljšati tako npr.
pri potrjevanju statutov visokošolskih zavodov. Zakonodajna dejavnost s tega
področja je v celoti uresničena oziroma celo obsežnejša od samih programiranj.
Na področju znanstveno-raziskovalnega dela sta uresničeni dve tematski
nalogi, dve nalogi pa ne; do te zakasnitve pa je prišlo, ker je moral republiški
sekretariat za prosveto in kulturo angažirati zunanje sodelavce, to je pri informatiki oziroma je moral že pripravljeno analizo podrobneje in temeljiteje obdelati še s sodelovanjem republiškega sekretariata za gospodarstvo, to je o
sami izumiteljski dejavnosti. Osnutek zakona o SAZU, ki bi moral biti predložen že konec leta 1970, pa je pravkar v obravnavi na izvršnem svetu, in kot
veste, je ta obravnava že bila opravljena.
S področja kulturnih dejavnosti je ostala neuresničena naloga o kulturnih
stikih Slovenije s tujino; naš odbor je o gradivu že razpravljal, vendar bo
gradivo v obravnavo še dopolnjeno in zato se rok same obravnave prenaša v
drugo trimesečje letošnjega leta. O problematiki poklicnih gledališč, knjižnične mreže v Sloveniji ter založništva in knjigotrštva pa je zbor že oziroma bo
še razpravljal v zveri z obravnavo zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam oziroma zakona o gledališki dejavnosti; od teh je prvi že
predložen skupščini v obravnavo, drugi pa je v razpravah na izvršnemu svetu.
Gradivo o knjižnični mreži s predlogom koncepcije razvoja knjižničarstva v
Sloveniji je že tudi predloženo skupščini in je naš odbor o tem gradivu že
razpravljal.
Razpravi o pravni ureditvi področja telesne kulture in o analizi stanja
objektov in prostorov telesne kulture se prenašata v drugo trimesečje 1971. leta.
Predlog za izdajo zakona o telesnokulturni skupnosti in o financiranju telesne
kulture ter gradivo o stanju telesnokulturnih objektov sta namreč že pripravljena in predložena v razpravo komiteju izvršnega sveta za telesno kulturo.
Menim, da ob zaključku lahko ugotovim, da gre pri večini nalog, ki niso
bile uresničene v prvem trimesečju, le za podaljševanje roka obravnave, tako
da bodo predvidoma v drugem trimesečju prišle na dnevni red sej našega
zbora. Pri tem naj še poudarim, da je zbor v dosedanjem delu obravnaval nekaj
vprašanj oziroma sprejel nekaj zakonov, ki niso bili uvrščeni v sam delovni
program zbora, npr. razprava o slovenski kinematografiji, o vlogi šolskih
športnih društev ter o dvojezičnem šolstvu v Pomurju. Če pa želi poslanec Miran Hasl podrobnejše podatke za vsako posamezno delovno nalogo glede vzrokov za zakasnitev, jih lahko dobi v tajništvu samega zbora.
Glede poslančevega vprašanja, kako je z uresničevanjem naloge o škodljivosti in razširjenosti kajenja, ki je uvrščena v drugo trimesečje 1971. leta,
lahko pojasnim, da pristojni odbori še niso začeli z ohravnavo, da pa je odbor
socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno varstvo v letošnjem
marcu že razpravljal o pobudi Slovenskega zdravniškega društva, da se prepove
reklamiranje alkoholnih pijač, tobaka in tobačnih izdelkov ter drugih zdravju
škodljivih snovi. Odbor je pobudo podprl in predlagal so-cialno-zdravstvenemu
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zboru zvezne skupščine, naj spričo enotnosti jugoslovanskega tržišča prouči
možnosti za realizacijo omenjenega predloga in sprejme potrebne ukrepe.
Je poslanec zadovoljen z odgovorom? (Da.) Ni dodatnega vprašanja? (Ne.)
Vprašujem navzoče poslance, ali ima morda kdo pismeno ali ustno vprašanje? Prosim, k besedi se javlja tovariš France Zupan.
France Zupan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Mislim, da je
pred dobrim letom naš kolega Jože Melanšek postavil vprašanje o helikopterju
za potrebe gorske reševalne službe. O tem vprašanju je bilo nekaj sestankov,
potem pa je vse utihnilo. Komisija za gorsko reševalno službo, katere član sem,
me je zadolžila, da s tega mesta povprašam, kako daleč so priprave in kdaj
lahko ta stroj pričakujemo. Ne bi ponavljal, da stroj, ki ga imamo sedaj, seže
le do 1600 m višine, nesreče pri nas pa se dogajajo v višinah okrog 2000 do
2500 m; to pomeni, da je za naše potrebe sedanji helikopter neuporaben. Kot
dežela, ki hoče razviti moderni alpski turizem, skoraj moramo imeti močnejši
stroj,, kakršne imajo že v Makedoniji, in sicer dva, pa tudi v Beogradu. Kakšnih
velikih zaprek za nabavo »jet rangerja« najbrž tudi pri nas ne bo. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Dobimo lahko že danes odgovor?
(Lahko.) Član izvršnega sveta, tovariš Petrič.
Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, skušal bom preskrbeti tovarišu poslancu morda tudi kakšne konkretne pismene podatke, če se s tem strinja
in da o tem informira gorsko reševalno službo, vendar je vsem znano, da v
proračunskih sredstvih za letošnje leto posebne postavke v ta namen ni; stvar
pa slej ko prej ostaja odprta. Prizadevanja so v teku, razmišljal sem celo, da
bi poleg sedanjega helikopterja nabavili dodatni helikopter in kolikor so zadržki, so samo materialne narave. Hvala!
Predsednik Miloš Poljanšek: Dalje, želi še kdo zastaviti vprašanje? (Ne javi se nihče.)
Kolikor ne, zaključujemo to točko dnevnega reda in prehajamo na 3. to čko dnevnega reda, to je na razpravo o izobraževanju v delovnih organizacijah.
Gradivo za to točko dnevnega reda je predložil v obravnavo zavod za šolstvo SR Slovenije. Vprašujem, ali želi predstavnik ustno obrazložiti gradivo.
(Ne želi.)
Gradivo o izobraževanju v delovnih organizacijah je obravnaval odbor
našega zbora za vzgojo in izobraževanje in o tem predložil pismeno poročilo.
Zeli morda poročevalka odbora ustno obrazložiti stališče? Besedo ima tovarišica
Poljanškova.
Majda Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi želela ponavljati stališč, ki so zapisana v poročilu našega odbora,
vendar pa bi se morda bolj vključila kot prvi razpravljavec v našo razpravo.
Razprava o izobraževanju v delovnih organizacijah je predstavljala tudi na
samem zasedanju odbora logično nadaljevanje razprave o kadrovski politiki v
Sloveniji. Anliza, ki jo je pripravil zavod za šolstvo, nam je omogočila večji
vpogled v področje, ki je bilo za večino prosvetnih delavcev in pa tudi za nas
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poslance manj znano, prevečkrat obravnavano le kot stvar, ki naj zanima le
delovne organizacije, Analiza je odprla vrsto vprašanj o vsebini, obsegu in o
kadrih, ki se v delovnih organizacijah ukvarjajo z izobraževanjem delavcev.
Kadar govorimo'o osnovni šoli ah drugih šolah, nam je jasno, za kaj gre.
Dovolj je izoblikovana tudi naša kritičnost do teh področij. Obravnavanje osipa
učencev v osnovni šoli in vprašanja, ki se pojavljajo v zboru, kažejo, da smo
preokupirani z vprašanji rednega šolstva, vprašanje izobraževanje v delovnih
organizacijah pa vse prepogosto obravnavamo kot stvar, ki naj jo po svoje
rešujejo delovne organizacije in ne kot širšo družbeno kategorijo. Preokupacija
z vprašanji rednega šolstva nam prav Zaradi tega mnogokrat zasenčuje pomen
izobraževanja ob delu in našo soodgovornost. Vse znanstvene ustanove na
področju vzgoje in izobraževanja so tudi skoraj povsem obrnjene k rednemu
šolstvu in k raziskovanju pedagoškega procesa znotraj rednega šolstva. Jasno
je, da so se prav zaradi tega pokazali na tem področju že vidni rezultati, zato
smatramo, da bi bilo treba raziskovalno delo na tem področju razširiti tudi na
področje izobraževanja odraslih. Teorija izobraževanja odraslih oziroma andragogika je pri nas v razvoju. Dosedanje izobraževanje v delovnih organizacijah,
ki imajo razvito kadrovsko in izobraževalno delo, je dalo mnogo koristnih
izkustev, ki bi jih bilo pomembno uporabiti in na nek način posplošiti. Praksa
v delovnih organizacijah je pred teorijo in bi jo ta morala dohiteti, čeprav
bi bilo prav, da bi bila teorija pred prakso. Ker se je šele v zadnjem času zavod
za šolstvo intenzivneje pričel ukvarjati s tem vprašanjem, oziroma, bolje rečeno,
dobil vpogled v izobraževanje v delovnih organizacijah, bo zaradi večjega sodelovanja prav gotovo prišlo do koristnih vplivov na redno šolstvo in do možnosti, da ne bo vsakdo raziskoval na svojo pest, se učil na temelju poskusov in
zmot in tudi do večje usklajenosti pri uveljavljanju zakona o delavskih univerzah in izobraževalnih centrih ter intencij zakona o poklicnem izobraževanju
in urejanju učnih razmerij.
Ob proučevanju analize se človeku vsiljuje misel, da se v zadnjem času
vendarle tudi v delovnih organizacijah počasi uveljavlja spoznanje pomena
znanja kot dolgoročne investicije. O tem pričajo primerjalni podatki iz leta
1965 in leta 1970. Preglednica vrst izobraževanja glede na število izobraževalnih
akcij pa kaže, da je vrstni red vendarle pogojevala zakonodaja, saj sta na prvem
mestu izobraževanje za varnost pri delu in uvajanje novih delavcev; ti dve področji med vsemi akcijami zajemata skoraj polovico vseh izobraževalnih akcij
in vanje je bilo vključenih tudi prek polovice vseh udeležencev. V preglednici,
kjer je navedena vrsta izobraževanja glede na število ur, vidimo, da je izobraževanje za poklice ozkega profila na prvem mestu in zajema več kot tretjino vseh
izobraževalnih ur. To pomeni, da bi z manjšimi napori in usklajevanjem učnih
načrtov glede na zakon o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij
lahko verificirali javno priznano šolanje za te poklice. Teže bo realizirati to
vlogo tam, kjer se javnemu priznanju kvalifikacije upirajo delovne organizacije
zaradi tega, ker se boje fluktuacije delavcev. Interno kvalifikacijo namreč v
mnogih delovnih organizacijah podpirajo zaradi tega, ker želijo zadržati delavce
v svoji delovni organizaciji. Presegati dosedanje stanje1, pomeni torej bolj sistematično in koordinirano pristopiti k izobraževanju za ozke profile. Danes ni
nikogar, ki bi usmerjal delovne organizacije znotraj panog, ki bi skrbel, da ne
bi prišlo do tako velikih odstopanj v učnih načrtnih za posamezne ozke poklice,
četudi imajo interni značaj. Zato podpiram predloge, ki jih predlagajo sestavIjalci analize. Zapostavljenost splošnoizobraževalnih in družbenoekonomskih
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predmetov kaže na prevelik utilitaristični značaj in delavca preveč dehumanizira ter onemogoča njegovo polno samoupravno uveljavljanje pravic.
Prav gotovo pa ne moremo mimo izobraževanja za poklice širokega profila,
ki je glede na število izobraževalnih ur na drugem mestu. Neverificirana varianta za 30 različnih poklicev širokega profila kaže tudi na naš neprilagojeni
sistem srednjeročnega šolstva. Gospodarstvo mnogokrat očita šoli, da preslabo
usposobi kadre za zahteve, ki jih imajo v delovnih organizacijah, očita preveliko
tradicionalnost naši šoli, premajhno prilagojenost novi vsebini in mislim, da je
ta številka tudi izraz, da je temu v nekaterih primerih res tako. Posebna
služba bi zato morala skrbeti, da ne prihaja do dualizma v tako izrazitem
smislu. Če so v analizi ugotovili, da je kar 22,5 l0/o ozkega in širokega profila
novih, pomeni, da se šole preveč zapirajo in da se preveč upirajo V tradicionalnost. Verjetno obstoja dobra volja na obeh straneh, manjka pa usklajene
medsebojne akcije, ki bi pomagala tako šolam kot delovnim organizacijam.
Razkorak je verjetno najbolj očiten ravno v tem, da delovne organizacije
usposabljajo preveč ozko delovno mesto, šole pa presplošno za neko imaginarno
delovno organizacijo, preveč odmaknjeno od prakse.
Na zaključku bi se dotaknila le še vprašanja v zvezi s priučevanjem delavcev na proizvodnih delovnih mestih, ki ga v analizi zelo plastično poimenujejo
s kratkoročnim usposabljanjem bodočih socialnih problemov. Delavci iz te
kategorije so torej najmanj zaščiteni. Šibko splošno znanje z nekaj razredi
osemletke in kratka priučitev za ozko specializirano delo., ki ga bodo opravljali,
sta prav gotovo premajhna izobrazba. Ko smo v letu 1967 na delavski univerzi
Boris Kidrič s sodelovanjem zavoda za šolstvo pregledovali stanje izobraževanja
v nekaterih delovnih organizacijah v Ljubljani, smo ugotovili, da je takrat bilo
med 21 679 delavci, ki so bili zajeti v analizo, 7500 delavcev brez dokončane
osnovne šole, drugače rečeno, vsak tretji delavec je bil brez dokončane osnovne
šole. Med njimi je bilo 85 °/o delavcev starih manj kot 35 let. Torej so imeli
pred seboj še več kot polovico delovne dobe. Med njimi je bilo tedaj le 11 delavcev ali 0,11 °/o delavcev takih, ki so obiskovali osnovno šolo ali drugače povedano, vsak 680. delavec brez dokončane šole je bil takrat vključen v osnovno
šolo. To pomeni, da v delovnih organizacijah manjka spodbud za dopolnitev
splošne izobrazbe, zlasti osnovne šole. Odveč bi bilo naglašati pomen splošne
izobrazbe za sodelovanje in soodločanje samoupravljalcev in za njihovo strokovnost, saj v visoki korelaciji med znanjem in uspešnim sodelovanjem v
samoupravljanju govore mnoge raziskave. Naglašam jo predvsem zaradi tega,
ker miselnost ni dovolj prodrla v stališča delovnih organizacij do izobraževanja
glede teh. Dokler v delovnih organizacijah niso globoko prepričani, da je izobrazba dejavnik, ki bistveno posega v delo in učinkovitost vsakega posameznika
in da je to pogoj za polno afirmacijo osebnosti, ne bo temeljev za razvijanje
izobraževanja v podjetju. Proučevanje potreb pomoči mladim delavcem in
podobno, interes in trdna stališča, da je izobraževanje sestavni del dejavnosti in
temelj napredka delovne organizacije, bo moralo trdneje prodreti pri načrtovanju kadrovske politike ob realizaciji tez, ki smo jih obravnavali na zadnjem
zasedanju. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovarišica Poljanškova.
To je praktično že razprava, čeprav je bilo deloma tudi poročilo samega odbora.
Prosim, kdo želi še poseči v razpravo? Prosim, tovariš Marjan Tavčar.
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Marjan Tavčar: Nisem pripravil neke posebne razprave na to temo,
pač pa bi dal samo eno pripombo, ki mi jo vsiljuje izkušnja na delovnem mestu.
Delam v podjetju in se ukvarjam tudi z izobraževanjem.
Ta analiza, ki nam daje prerez problematike, prikazuje stanje izobraževanja v delovnih organizacijah, je temeljita in vsestranska; mislim pa, da je
na bistvenem mestu preoptimistična, česar bi ne zameril toliko nosilcem naloge
kot morda metodologiji te raziskave. To je tam, kjer se postavlja trditev, da so
v podjetjih sorazmerno široko naklonjeni, širokogrudni glede sredstev za izobraževanje. Izdelovalci študije so pač upoštevali izjave, ki so jih dajali vodje
izobraževanja ali vodje kadrovskih služb ali celo šefi. Mislim, da je ta pristop
pomanjkljiv, ker nam analiza ne daje nekih kvantifikacijskih okvirov o tem,
koliko milijonov dinarjev je podjetje dalo za izobraževanje in morda še kakšno
primerjavo, na primer z dnevnicami ali kakšno drugo postavko v finančnem
računu podjetij. Ker izključujem možnost, da so razmere drugod boljše kot pri
nas, ki smo malo večja delovna organizacija in nismo ravno na tleh glede
politike izobraževanja, mislim, da ta podatek ne kaže prave slike razpoloženja
in razumevanja ljudi v podjetjih do izobraževanja. Tudi ta analiza posredno
potrjuje, da je kadrovska zasedba z ljudmi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem v
delovnih organizacijah in to celo velikih, neprimerna, da niso pripravljeni odšteti tistih pet, šest milijonov dinarjev, da bi imeli svojega vodjo izobraževanja.
Tudi podatek, ki je bil omenjen že poprej, da je profil izobraževanja v delovnih
organizacijah izrazito tehnokratsko tehnicističen, unitarističen, kaže, da so ljudje,
ki imajo finančni ključ v podjetjih, pripravljeni sicer dati v proračun te službe
določena sredstva za tovrstno izobraževanje, da pa zmanjka sredstev in pripravljenosti in podpore, ko je treba pripraviti neko temeljite j še izobraževanje za
samoupravne organe. Ko so na primer samoupravni organi na novo izvoljeni,
marsikdaj ni niti najmanjše akcije za tovrstno izobraževanje. Škoda, da analiza
ne zajema tudi takšnega podatka, ki bi kazal razširjenost tega izobraževanja,
koliko ljudi zajema. Po mojih ocenah je to izobraževanje še zmeraj namenjeno
le nekaterim strukturam v podjetjih, tako da je po optimistični oceni komaj
15 °/o zaposlenih deležno teh izobraževalnih akcij. Torej, če odštejemo izobraževanje za varnost pri delu in razne uvajalne seminarje, ki so manj pomembni,
so druge oblike izobraževanja, ki pa največ stanejo, namenjene več ali manj
eni in isti kategoriji ljudi, to je tako imenovanim kadrom.
Škoda, da ta študija malo bolj sistematično ne obdeluje tudi stika med
izobraževanjem v delovnih organizacijah in rednim šolstvom, ki je slab.
Že moja sogovornica je ugotovila, da je praksa marsikje pred teorijo, zlasti
potrebe kažejo, da strokovno šolstvo zaostaja, da se prepočasi prilagaja sicer
zelo dinamični hitro spreminjajoči se situaciji potreb v podjetjih, kjer tako
rekoč v dveh, treh letih nastopajo posamezni specialni profili, ki jih redno
šolstvo ne izobražuje in delovni organizaciji ne preostane drugo, kot da jih izobražuje sama. Hvala!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Tavčar. Še kdo
želi poseči v razpravo? Prosim, tovarišica Majda Šlajmer-Japljeva.
Majda Slajmer-Japelj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci!
Samo kratka pripomba k pravzaprav že obdelani temi. Dejansko vidimo iz te
študije, da sta prva in druga kategorija izobraževanja najmočneje zajeti v
programih delovnih organizacij, čeprav smo takrat, ko smo pripravljali in govo-
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rili o tem zakonu, le pričakovali, da bodo ostale kategorije močneje zastopane,
navsezadnje izobraževanje za široke oziroma tudi ožje profile obstoja že v redni
obliki in bi ga bilo treba mogoče samo sodobneje in nekoliko intenzivneje razvijati. Res pa je, da šole ne sledijo in niso sposobne slediti akutnim potrebam
ne samo v gospodarskih službah in specializiranih poklicih, ampak tudi v tako
imenovanih terciarnih dejavnostih. V drugih službah nismo zmožni slediti potrebam ali težnjam standarda in ne ustvarjamo novih poklicev, za katerimi
pravzaprav potrebe kar kričijo. Res pa je, da tudi šola, ko ugotovi svoj deficit
in svoj defekt, tega sama ne more popraviti. Zato bi podprla mnenje predgovornikov, da mora obstojati elastična, sposobna služba, ki bo hitro reagirala
na take potrebe, ker kot rečeno, šola niti gospodarska organizacija sami tega ne
zmoreta v pravi in popolnoma legalni obliki.
Poleg tega se mi zdi zelo pomembna ugotovitev, da s tem, ko neverificirane
delovne organizacije izobražujejo ljudi za določene poklice, pravzaprav zapravljajo izobrazbeni potencial naroda. Ti ljudje so samo- tehnično usposobljeni za neko delovno mesto, kulturna raven naroda pa s tem ne raste, nasprotno, občutek imamo lahko, da pada. Tudi vrednost redne šole nekoliko
upada v miselnosti ljudi, ker obstoja druga pot, kjer si je možno kvalifikacijo
hitro pridobiti. To je seveda kratkovidno, vendar takšno verificirano izobrazbo
kljub temu iščejo. Po drugi strani pa opažamo tudi, da je strah pred visokim
osipom v osnovni šoli nekoliko manjši, ker smo z zakonom našli neko sicer zelo
zasilno in nekorektno rešitev, da tudi te ljudi lahko porinemo na neka delovna
mesta in jim damo začasno zaposlitev in celo neke navidezne kvalifikacije.
Dejansko jim pa tega, kar bi jim morali dati, ne damo in mislim, da to ni
pravilna rešitev in da to ni bil namen zakona o poklicnem izobraževanju.
Hvala!
Predsednik Miloš Poljanšek:
besedo ima tovariš Jože Valentinčič.

Se kdo želi razpravljati? Prosim,

Jože Valentinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ob koncu samo nekaj pojasnil v imenu zavoda za šolstvo oziroma avtorja
te analize. S to analizo smo poskusili sondirati teren in ugotoviti dejansko stanje. Ena med najbolj perečimi stvarmi je namreč to, da to področje statistično
sploh ni evidentirano. Statistika zajema vsa druga področja vzgoje in izobraževanja, zajema delavske univerze od ustanovitve dalje, tako da imamo zanje
neke osnovne pokazatelje in razvojne trende, področja izobraževanja v delovnih
organizacijah pa statistika ne zajema. Eden od naših predlogov za to je, da
tisti, ki nalaga zavodu za statistiko naloge, tudi to zavodu za statistiko naloži.
Samo v takem primeru oni lahko dajo v svoj delovni program tudi spremljanje tega področja.
S predloženo analizo nismo hoteli seči v celotno problematiko; zato nekaterih podatkov namenoma nismo zajemali; mislim na te, ki jih je navedel
poslanec Tavčar. Vzporedno namreč teče še ena raziskava, ki jo opravlja
gospodarska zbornica; ta bo zajela te podatke in zato nismo hoteli duplirati
dela. Šele pozneje, ko jih bomo dobili, jih bomo primerjali. Relacija med gospodarstvom in šolstvom, ki bi odpirala celoten spekter skladnosti strokovnega
šolstva s potrebami delovnih organizacij, s potrebami gospodarstva, je izredno
široko področje, pa tudi izredno pomembno; glede na to bi zahtevalo posebno
raziskavo. Na tem področju sploh ugotavljamo, da dosedanje raziskave, ki so
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bile in so posegale predvsem na področje osnovne šole, predšolske vzgoje in zelo
redko na področje srednjega šolstva in izobraževanja odraslih, predstavljajo
šele začetek in so zato v mnogočem pomanjkljive.
Kot ena od nujnih potreb za nadaljnji razvoj tega področja je postavitev
strokovne službe. Sedanje strokovne službe so miniaturne v primerjavi s potrebami, ki so in ki jih nalaga zakon. Nov zakon o poklicnem izobraževanju
in urejanju učnih razmerij, ki je izšel lansko leto, zadolžuje zavod za šolstvo;
prav tako tudi zakon o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih
organizacijah, ali ki se poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem. Pomembno torej
bo, da se bo na tem zavodu, pa tudi na gospodarski zbornici in morda še na
kakem drugem mestu okrepila strokovna služba in da se bo sistemiziralo več
delovnih mest. Tako se bo lahko spremenila dejavnost na tem področju. Upoštevati je treba, kar ugotavlja UNESCO, da bosta v prihodnjih letih v središču
pozornosti dva problema, in sicer prestrukturiranje in reforma šolstva druge
stopnje ter parmanentno izobraževanje; ta problema bosta v ospredju v bodočnosti. Pri tem se človek sprašuje, ali smo v zadostni meri psihološko pripravljeni na te nove naloge; pa ne le psihološko, temveč tudi kadrovsko, čeprav
moramo ugotoviti, da se v javnosti in vseh prosvetnih forumih odnos do teh
vprašanj v zadnjih letih bistveno spreminja. Kot je bilo področje izobraževanja
odraslih in izobraževanja ob delu nekoč nezaželeno nezakonsko dete, je danes
odnos do permanentnega izobraževanja že bistveno drugačen.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Janez Meglič.
Janez Meglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Najprej nekaj besed o finančnih sredstvih za izobraževanje. Mislim, da so po
nekih grobih ocenitvah, kolikor so mi bile na razpolago, finančna sredstva za
strokovno, družbenoekonomsko in vse ostalo poklicno izobraževanje, ki jih
delovne organizacije namenjajo za to, v zadnjih letih nekoliko padla. Svoj čas
so delovne organizacije morale izločiti za izobraževanje dva in pol procenta
od bruto osebnih dohodkov; čeprav nekateri tega denarja niso vedeli za kaj
uporabiti, jim je ostajal in so ga tu in tam namenjali tudi za druge namene,
je vendar bila to obveznost, ki je prisil j evala delovne organizacije, da so določena finančna sredstva namenjala za izobraževanje. Danes se delovne organizacije lahko prostovoljno same odločijo, koliko za .to namenijo; številke in procenti so za to dokaj različni. Eni se še držijo prejšnjega določila, drugi pa dajejo
manj, nekateri celo pod 1 ®/o. Zato bi bilo prav, da bi neko splošno določilo,
koliko naj bi delovne organizacije letno namenjale za izobraževanje, še veljalo.
Strinjam se z ugotovitvami v analizi in tudi nekaterih predgovornikov, da
moramo kadrom, ki vodijo izobraževanje v delovnih organizacijah, posvetiti
večjo pozornost oziroma najti zanje oblike izobraževanja oziroma izpopolnjevanja, kajti mnogo je prav od teh ljudi odvisno, kako se izobraževanje v eni ali
drugi organizaciji tretira oziroma razvija. Ob tem bi predlagal, naj bi bile
delavske univerze v še večji meri pobudnik izobraževalnih akcij, kar so v mnogih primerih doslej že bile. Bežno bi vam omenil primer iz naše občine, ko je
delavska univerza pred leti zelo energično in dosledno izdelala program vseh
oblik izobraževanja, ki jih zajema ta analiza, vendar pa kasneje niti občinska
skupščina niti politične organizacije niso bile toliko močne, pa tudi zakonskih
osnov ni bilo, da bi lahko vztrajali na dokončni realizaciji programa, kljub
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zelo kritični kadrovski strukturi v vseh ozirih. Zato bi moralo še več raznih
pobudnikov in drugih činiteljev sodelovati in na nek način pritiskati na delovne
organizacije, da bi to dejavnost v večji meri opravljale.
In ob koncu še en predlog. Na vsak način bi glede -na naš sistem in na vlogo
samoupravljalcev morali posvetiti več pozornosti prav družbenoekonomskemu
izobraževanju. Iz preprostega razloga: kolikokrat morajo člani naših samoupravnih organov, zlasti delavskih svetov, odločati o izredno pomembnih in
odgovornih zadevah, pa mnogi od teh, ki glasujejo, velikokrat o teh zadevah
nimajo mnogo znanja oziroma jim stvari niso podrobneje znane. To znanje bi
v največji meri morali dobiti prav v raznih krajših oblikah družbenoekonomskega izobraževanja. Ponekod se to že redno dogaja, marsikje pa se iz-različnih
razlogov še vedno zanemarja.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ni nikogar, dovolite, da zaključim razpravo, pri čemer naj ugotovim, da je
tako gradivo kot sama razprava upravičeno tehtno opozorila na sila aktualen
problem izobraževanja odraslih, predvsem v gospodarskih organizacijah. Da bi
ugotovitve, kakršne vsebuje gradivo, in da bi razpravo lahko do konca uresničili, mislim, da je prav, da naš zbor sklene na pobudo odbora za vzgojo in
izobraževanje, da bi omenjeno gradivo obravnaval tudi, da ne rečem, predvsem
gospodarski zbor. To pomeni, da opozarjamo naše forume, odgovorne za gospodarstvo, da je težišče problematike in predvsem razreševanje te problematike
prav v vrstah gospodarskih organizacij, gospodarske zbornice in vseh tistih
asociacij, ki po svoje skrbijo za ustrezno vzgojo in oblikovanje kadrov za našo
proizvodnjo in za naše gospodarstvo.
Naš odbor je prav tako upravičeno dal svoje mnenje k predlogu komiteja
izvršnega sveta za izobraževanje strokovnih kadrov, da bi bilo treba sistematičneje in bolj natančno statistično spremljati problematiko strokovnih kadrov
v našem gospodarstvu. Naš zbor naj bi tudi k mnenju komiteja izvršnega sveta
in našega odbora dal prav tako svojo podporo in s tem na ta. način in v tej
obliki podprl in zagotovil bolj sistematično statistično spremljanje gibanja
strokovnega izobraževanja v gospodarstvu. Ne bi ponavljal siceršnjih stališč,
ki jih je nanizal odbor v svojem poročilu, mislim pa, da so sestavni del zaključkov k tej točki našega dnevnega reda. Se strinjate s takšnim zaključkom?
"Ugotavljam, da se s tem strinjate in lahko zaključim obravnavo te točke.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo operativnega programa nalog za dopolnitve in spremembe sistema dvojezičnega
šolstva.
Gradivo za to točko dnevnega reda je v skladu s sklepom 15. seje našega
zbora predložil v obravnavo republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
2eli predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti predloženo gradivo? (Ne želi.)
Predloženo gradivo je obravnaval odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje in o tem predložil pismeno poročilo. Želi morda poročevalec odbora
ustno obrazložiti odborova stališča? (Ne želi.) Začenjam razpravo. Kdo želi
besedo? Mislim, da bi bila za nas najzanimivejša razprava predstavnika republiške izobraževalne skupnosti, da bi si bili bolj na jasnem, kako je z materialnimi možnostmi glede vseh stališč, ki jih gradivo izraža. Prosim, tovariš Mirko
Tušek se je odzval vabilu.
30
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Mirko Tušek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Pravzaprav bom.
razmeroma kratek, ker lahko ugotovim samo to, da bi se lahko republiška
izobraževalna skupnost podrobneje izjavila v zvezi z operativnim programom,
če bi bila predložena tudi kvantifikacija sredstev. Ta program je razčlenjen na
posamezne akcije, ki pa vse zahtevajo določena sredstva; republiška izobraževalna skupnost pa bo, vsaj kolikor to zadeva letošnje leto, lahko financirala
to področje v tistem obsegu, ki ga je poznala takrat, ko je pripravljala svoje
predloge za financiranje dejavnosti v letošnjem letu. Razširjeno dejavnost na
tem področju, kar iz tega programa vsekakor izhaja, pa bo reševala lahko šele
v prihodnjem letu, in to le v primeru, če bo za te namene dobila tudi posebna
sredstva. Stališče republiške izobraževalne skupnosti, da na račun sedanjih
dejavnosti ne more financirati kakršnekoli nove, je že znano.
Predlagamo pač, da bi do junija, ko bo republiška izobraževalna skupnost
pripravljala svoje izračune za financiranje izobraževalne dejavnosti v prihodnjem letu, tudi republiški sekretariat za prosveto in kulturo podrobno kvantificiral posamezne operativne naloge, na kar bi se skupno z vsemi pristojnimi
organi dogovorili za potrebna sredstva, o katerih bo kasneje odločala skupščina.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Miran Hasl.
Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kadarkoli vidim v raznih gradivih napisane roke,. se žal vedno znova vprašam
oziroma vedno znova ugotovim, da smo zelo precizni, kar zadeva sprejemanje
raznih načrtov, da znamo to zelo lepo napisati, da se nam pa skoraj redno
zatakne, ko gre za izpeljavo in izvedbo teh načrtov. Zato me ob tem zanima,
ali so te stvari že do te mere izdelane oziroma preštudirane, da jih bomo res
v postavljenem roku izpeljali, da nam ne bodo kakšne višje sile tako ali
drugače prekrižale načrte. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Roman Oberlintner, namestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo.
Roman Oberlintner: Ce dovolite, tovariš predsednik, tovarišice in
tovariši poslanci, bi rad dal nekaj pojasnil k temu programu. Naš sekretariat
je bil v navedenem roku zadolžen, da pripravi operativni program, se pravi
seznam del, ki morajo biti opravljena, ustanove, ki naj po dogovoru pri snovanju
tega operativnega programa prevzamejo določene naloge, ki so po svoji zadolžitvi take, da k njim sodijo, in pa seveda nek osnovni rokovnik, kako naj
te stvari tečejo, da bo program realiziran, Te tri elemete preprostega operativnega plana smo v sodelovanju z vsemi institucijami, ki so navedene v
gradivu, pripravili. Ta operativni program ni pravzaprav nič drugega kot
operativno povedano to, kar je bilo rečeno v temeljitih razpravah ob raziskavah,
ki so bile predložene pred časom skupščini in izvršnemu svetu ter ob pismu
ustavnega sodišča. Moram pa reči, da ob prehodu h konkretizaciji sprejetih
stališč nastajajo nekateri nesporazumi, nekatere dileme, o katerih bo seveda
še tekla beseda.
Ob zakonu o šolstvu narodnosti, če ga tako na kratko imenujem, se bodo
morale razčistiti nekatere osnovne dileme, ki zopet prihajajo v ospredje.
Informiral bi vas, da je republiški sekretariat za prosveto in kulturo v roku
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predložil predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah
z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SRS;
pripravil je že tudi osnutek zakona. Oboje je že obravnaval sekretariat za
zakonodajo in odbor izvršnega sveta za znanost, prosveto in kulturo. V omenjenih razpravah, ki so ravnokar bile, je bilo sprejeto stališče, da je treba to
gradivo še dopolniti in ga nato znova predložiti v obravnavo.
Druga stvar, ki je vezana na rokovnik in je v naši moči, je četrta točka
v tem programu. Namreč, zavod za šolstvo že pripravlja učni načrt za madžarski
jezik na vzgojiteljski šoli v Mariboru. Res je, da to delo še ni zaključeno, je pa
v polnem teku in bo program pripravljen še pred začetkom šolskega leta; to je
zelo pomembno, saj se bo program začel z novim šolskim letom lahko že
izvajati.
Kar zadeva prvo in drugo točko, se pravi, občinski skupščini Murska Sobota
in Lendava, moram reči, da take programe, ki so resda precej zahtevni, občinske
skupščine pripravljajo1, da pa jih niso uspele napraviti do roka.
Vse ostale točke so še pred nami. Zavod za šolstvo ima pri tem največ
dela, ko uvaja, pripravlja in preizkuša eksperimentalni oziroma proučevalni
model tega šolstva. Na terenu tečejo obširne priprave, tu je vrsta sestankov
z učiteljskimi zbori, na občinskih skupščinah in tudi v nekaterih drugih forumih.
Glede kvantifikacije sredstev moram povedati to, da v samem operativnem
programu te kvantifikacije ne moremo dati, ampak da bo to mogoče šele pri
pristopu k izvedbi posameznih točk tega programa. Rekel bi pa, da predstavlja
kvantifikacija sredstev za eventualno dvojezično dveletno obvezno predšolsko
vzgojo večji del stroškov, medtem ko je sredstva za vse druge stvari republika že
sedaj zagotavljala v svojem proračunu. Ob zakonu, ki bo sedaj predložen
skupščini, bo podana tudi osnovna kvantifikacija ter sredstev; od sprejetja
zakona oziroma od variante, ki bo sprejeta, pa je odvisna kvantifikacija. Ce
bomo sprejeli obveznost, naj bi učenci, ki bodo vključeni v dvojezično šolo,
obvezno obiskovali dve leti predšolsko ustanovo, potem je seveda to tista
glavna postavka glavnih sredstev, ki bo vplivala, da bo republika morala dati
več sredstev. Rečem lahko, da preliminarno te izračune imamo, vendarle jih
je težko objaviti, dokler ni v osnovi sprejeta zamisel zakona.
Ob dosedanjih razpravah sta se pokazali dve osnovni dilemi, ki sta posredno
vidni tudi v operativnem načrtu: prva je, ali naj učenci imajo dvoletno obvezno
predšolsko vzgojo ali ne; to je osnovna dilema, ki bo morala biti razčiščena ob
predlogu za izdajo zakona. Druga dilema pa je ali naj bodo v zakonu navedena
dvojezična območja ali šole. Vi veste, da je ustavno sodišče v svojem pismu
nakazalo potrebo, da bi bila določena dvojezična območja; vendarle določeni
drugi razlogi govorijo za to, da je bolje, da so navedene šole. To sta osnovni
dve dilemi, ki ju ob operativnem programu ni mogoče razčistiti, pač pa ob
predlogu za izdajo zakona.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se želi kdo razpravljati? (Ne.) Kaže,
da ne. Naj zaključim razpravo in predlagam, da zbor potrdi stališča, ki jih je
v svojem poročilu nanizal naš odbor za vzgojo in izobraževanje. Poslanec Hasl
je opozoril na možnosti izpeljave samega operativnega programa; mislim da
bo, kot je to omenil že tovariš namestnik republiškega sekretarja, ob samem
zakonu dovolj priložnosti, da bomo o tem razpravljali.
Tako ugotavljam, da podpiramo stališča, ki so izražena v poročilu odbora
za vzgojo in izobraževanje. Naj opozorim še na to, da je dvojezično šolstvo bilo
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tudi politično sila apostrofirano v zadnjem času in da operativni program in
obravnava zakona pomeni normalizacijo tega programa tudi v tem smislu, da
šolskemu sistemu prilagodimo realnosti, kakršna tam je, da bi se izognili vsem
tistim ekstremnostim in težavam politične in siceršnje narave, kot so dosedaj
bile prisotne.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa sklada Borisa Kidriča za leto 1970.
Zaključni račun je predložil skupščini v obravnavo upravni odbor sklada
Borisa Kidriča, hkrati s poročilom o delu tega sklada za leto 1970. Zeli predstavnik upravnega odbora sklada še ustno obrazložiti zaključni račun oziroma
poročilo za leto 1970? (Ne želi.)
Zaključni račun s poročilom o delu je obravnaval odbor našega zbora za
znanstveno-raziskovalno delo in o tem predložil pismeno poročilo. Želi poročevalec odbora še ustno obrazložiti stališče? (Ne želi.) Začenjam razpravo. Zeli
kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Kolikor ne, zaključujem razpravo z ugotovitvijo, da je naš zbor vzel na znanje zaključni račun in poročilo o delu za leto
1970.
Prekinjam sejo in odrejam 20-minutni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 12.25.)
Predsednik Miloš Poljanšek: Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotnih
osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov.
Sklep je predložila skupščini v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije. Poleg sklepa ste k tej točki dnevnega reda dobili še sklep o vrednosti
točke, zaključni račun izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1970 in
finančni načrt izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1971. Vprašujem,
če želi morda predstavnik republiške izobraževalne skupnosti še ustno obrazložiti gradivo? (Ne želi.)
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli tudi predlog odloka,
s katerim daje skupščina soglasje k spremembam in dopolnitvam enotnih osnov
meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov. Gradivo,
ki ga je predložila republiška izobraževalna skupnost in predlog odloka o
soglasju k spremembam in dopolnitvam enotnih osnov meril, sta obravnavala
odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje ter skupščinska zakonodajnopravna komisija, ki sta o tem predložila pismeni poročili. Želita morda poročevalca odbora oziroma komisije še ustno obrazložiti stališča komisije oziroma
odbora? (Ne želita.)
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če ni nikogar,
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k
spremembam in dopolnitvam enotnih osnov meril za financiranje dejavnosti
vzgojnih in izobraževalnih zavodov. Kdor je zanj, naj prosim glasuje. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka
o soglasju k spremembam in dopolnitvam enotnih osnov meril za financiranje
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov.
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Tako lahko preidemo na 7. točko dnevnega reda, to je na sklep
o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim
izobraževalnim skupnostim v letu 1971.
Sklep je predložila skupščini v soglasje republiška izobraževalna skupnost.
Vprašujem predstavnika te skupnosti, če želi morda še ustno obrazložiti gradivo ?
(Ne želi.) Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli tudi predlog odloka
o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letošnjem letu.
Sklep in predlog sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje in zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želita
morda poročevalca komisije ali odbora ustno pojasniti stališče? Prosim, besedo
ima poslanec Boris Feldin.
Boris Feldin: Želel bi tovariše poslance opozoriti samo na 4. odstavek,
kjer je odbor pri podrobni obravnavi predloženega sklepa predlagal, da se
v drugem poglavju 1. točke besedilo predzadnjega odstavka tega sklepa spremeni
tako, da pozitivno razliko prispevkov deli republiška izobraževalna skupnost po
enotnih kriterijih na dopolnjevalne temeljne izobraževalne skupnosti. Praktično
je medtem do te spremembe že prišlo in je to pooblastilo že dano izvršnemu
odboru republiške izobraževalne skupnosti. Potemtakem zato ni potrebno spreminjati sklepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Želi morda predstavnik zakonodajnopravne komisije besedo? (Ne želi.) Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prosim,
poslanka Draga Urbas.
Draga Urbas: Spoštovano predsedstvo, tovariši poslanci in poslanke!
Iz poročila, ki nam ga je dal odbor za vzgojo in izobraževanje našega zbora,
vidimo, kako so člani odbora resno pristopih k tej tematiki. Posebej bi namreč
rada opozorila na njihovo ugotovitev, da podpirajo prizadevanja republiške
izobraževalne skupnosti za izpopolnitev objektivnosti pogojev za pridobitev
dopolnilnih sredstev, da pa hkrati poudarjajo, da ni naloga te skupnosti ugotavljati gospodarsko neusklajenost posameznih občin, ampak da bi morali tem
vprašanjem posvetiti večjo pozornost drugi republiški organi. Prav iz te ugotovitve izhajam in bi rada samo nekaj osnovnih misli navedla ob tem, da so
resnična prizadevanja republiške izobraževalne skupnosti na tem področju
velikanska, hkrati pa da na občinah prihajamo v izredno velike težave. V Idriji
in v Cerknici, kjer sem poslanka, se iz dneva v dan srečujemo s to problematiko,
da 50 % proračunskih sredstev namenjamo izobraževanju. Ta sredstva niso
malenkostna; v Cerknici je to 512, v Idriji pa 612 milijonov.
Vemo, da ta sredstva ne zadoščajo in je zato popolnoma razumljivo, da
republiška izobraževalna skupnost z določenimi merili in kriteriji prisili občinske
skupščine, da namenijo maksimalna možna sredstva za izobraževanje. Rada pa
bi opozorila, da bi morda glede na prizadevanja, ki jih je republiška izobraževalna skupnost sprožila, bila hkrati tudi sama pripravljena ugotavljati gospodarsko zmogljivost občin, čeprav vem, da za to ni kvalificirana oziroma da so
drugi dejavniki, ki bi morali to opraviti. Najbrž poznate predlog republiške
izobraževalne skupnosti o enotnem financiranju vzgoje in izobraževanja in
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o rešitvi dopolnjevanja temeljnih izobraževalnih skupnosti, ki ga je posredovala
IS SRS; tu je predlagano, da se v štirih fazah ta problematika reši. Osnovna
misel iz tega predloga je, da so enotna merila za financiranje vzgoje in
izobraževanja določena in da so stroški standarizirani; podobno bi se najbrž
lahko izdelali tudi standardi za proračunsko potrošnjo. Na ta način bi potem
lahko resnično enotno reševali v slovenskem prostoru tudi vprašanje izobraževanja. S sanacijskim načrtom smo rešili le en del te izredno težke problematike, pri reševanju materialnih izdatkov in sploh materialne zmogljivosti pa
smo šele na začetku. Vemo, kako so se z različnimi startnimi osnovami spoprijemale temeljne izobraževalne skupnosti in kako so na področju materialne
baze še vedno precejšnje razlike; najbrž tega še precej časa ne bomo mogli
rešiti. Zato bi rada apelirala na to, da bi morda s pomočjo predstavnikov občin,
ki so dopolnjevane, nudili pomoč republiški izobraževalni skupnosti, da bi še
enkrat pretehtala in pregledala njihove zmogljivosti, da ne bi preveč v živo
zadevala ob tem, ko namenjajo nekatere občinske skupščine 50 °/o svojih
proračunskih sredstev.
Hkrati bi samo še to omenila, da pri nas teče že četrto leto samoprispevek
za izgradnjo in obnovo šol, da smo lansko leto imeli, razen družbenega dogovora
za negospodarske investicije, še poseben družbeni dogovor za sanacijo kulturnih
vprašanj oziroma obnovo rudniške dvorane itd. Tako je teh obremenitev izredno
veliko in marsikaj teče mimo proračuna.
Predsednik Miloš Poljanšek: Dalje prosim. Besedo ima poslanec
Rudi Znidarič.
Rudi Znidarič: Spoštovani predsednik, tovariši poslanci in poslanke,
svoj prispevek bi navezal na to, kar je omenila tovarišica pred menoj, namreč
probleme občin v zvezi s kriteriji, ki jih danes obravnavamo. Konkretno gre za
Slovensko Bistrico, kako je ta prizadeta oziroma neprizadeta. Poudariti moram
že takoj, da se vsi v občini v celoti strinjamo s formulacijo sklepa, saj so
kriteriji, ki določajo pogoje in merila, na osnovi katerih ugotavlja republiška
izobraževalna skupnost sredstva za temeljne izobraževalne skupnosti, povsem
realni in sprejemljivi tudi za našo občino. Smo več kot za to, da se pedagoško
delo enako ovrednoti in enako nagrajuje v celotni republiki. Izhajajoč iz tega
se nam zdijo tudi pogoji za dopolnjevanje občin zelo realni, saj formalnopravno izhajajo iz proračunske potrošnje na prebivalca in narodnega dohodka
na prebivalca, s čimer se hoče doseči uskladitev obveznosti občin do osnovnega
šolstva. Strinjamo se torej z vsem, kar je zapisano kot izhodišče za dopolnilno
financiranje temeljnih izobraževalnih skupnosti.
Ob vseh teh zelo v redu postavljenih teoretičnih izhodiščih pa ne moremo
razumeti, kako da naša občina ni bila po njih ovrednotena in tudi uvrščena
med občine, navedene v V. točki sklepa, kamor bi spadala. Upravičenost zahtevka, da se občina Slovenska Bistrica med te uvrsti, bom argumentiral s
konkretnimi podatki, ki jih črpam iz: podatkov republiškega sekretariata za
finance, ugotovljenih za leto 1970, torej iz tistih podatkov, ki so služili kot
osnova republiški izobraževalni skupnosti za formulacijo tega sklepa.
Občina Slovenska Bistrica je med 60 občinami, kolikor jih je v Sloveniji,
po narodnem dohodku na prebivalca na 44. mestu. Med 60 občinami je po
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čistem, proračunskem dohodku na prebivalca na 58. mestu. Med 60 občinami je
po proračunskem dohodku, vključno s sredstvi za izobraževanje, na zadnjem
60. mestu.
V primerjavi z občinami, naštetimi v V. točki sklepa, ki se izjemno dopolnilno financirajo zaradi postopnega izenačevanja obveznosti pri financiranju
dejavnosti osnovnega in posebnega osnovnega šolstva, pa vidimo, da je med
temi kar enajst takih, ki imajo znatno višji narodni dohodek na prebivalca,
kot je v občini Slovenska Bistrica, in kar 24 oziroma 25, kjer imajo znatno
višjo proračunsko potrošnjo na prebivalca, kot je to v naši občini.
Menim, da ta primerjava vsakomur lahko jasno in pripričljivo pove, da
nismo bih objektivno ocenjeni in da zato nismo bili uvrščeni med tiste, ki jim
pripada izjemno dopolnilno financiranje. Naša zahteva je torej v tem, da se
popravi očitna napaka in da se občina - Slovenska Bistrica uvrsti med občine,
naštete v V. točki tega sklepa, ter da se določi, da mora zagotavljati temeljni
izobraževalni skupnosti najmanj 38% vseh v občini zbranih sredstev, ne pa 45,
kot jih mora zdaj. Ob sprejemu tega predloga bi se uvrstili med občine kot so
Ajdovščina, Gornja Radgona, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice in
Tolmin, v katerih zagotavljajo temeljnim izobraževalni skupnostim 37—40 %
vseh v občini zbranih sredstev. Z naštetimi občinami smo tudi približno enaki
po nacionalnem dohodku in proračunski potrošnji na prebivalca. Seveda pa
.s tem, kar sem navedel, ne mislimo očitati občinam, da niso potrebne teh
sredstev. Kot sem že uvodoma povedal, gre predvsem za realno vrednotenje
'vseh občin in za njihovo uvrstitev v V. točko sklepa. Pa tudi ob taki uvrstitvi
bi še vsi skupaj ostali daleč za drugimi izjemno dopolnjevanimi občinami, ki
imajo v primerjavi s temi znatno višji nacionalni dohodek in proračunski
dohodek na prebivalca. Za primer navajam nekatere od teh v primerjavi z našo
-občino : Slovenska Bistrica — narodni dohodek 6350 ND, proračunska potrošnja
na prebivalca 261 ND, TIS je treba dati 45 °/o; Ilirska Bistrica — narodni
dohodek 8963, proračunska potrošnja po prebivalcu 429, TIS samo 30 %; Laško
—- narodni dohodek 7653, proračunska potrošnja po prebivalcu 341, TIS 32%;
Litija —• narodni dohodek 7521; proračunska potrošnja 328, TIS 35 %;'Metlika
— narodni dohodek 7349, proračunska potrošnja 462, TIS 30%.
Vse naštete imajo, kot je razvidno, znatno višji narodni dohodek in znatno
višjo proračunsko potrošnjo na prebivalca, kot je to v naši občini in nerazumljivo znatno nižjo obvezo do osnovnega in do posebnega osnovnega
šolstva, kot v naši občini in tudi kot smo jo sami pripravljeni prevzeti. Primerjava daje slutiti, da se je pri republiški izobraževalni skupnosti kot predlagatelju tega akta zgodila neljuba pomota, ali pa, da se je uvrstilo občino
Slovenska Bistrica pač po posebnem kriteriju, za katerega pa ne vem, kateri naj
bi to bil.
Taka uvrstitev naše občine že v lanskem letu, zlasti pa v letošnjem, povzroča pri nas nevzdržno stanje, saj nam proračunska potrošnja na prebivalca
iz leta v leto poda. Kot primer navajam, da zmoremo za vzdrževanje 420 km
občinskih cest letno komaj 300 tisoč novih dinarjev, da znaša socialna podpora
komaj 80 dinarjev, da iz proračunskih sredstev ne pokrivamo niti vseh obveznih
potreb, da ne govorimo o odvajanju kakršnihkoli sredstev, že nekaj let nazaj,
za investicije v komunalo, šolstvo, zdravstvo in drugo>. Vse te potrebe rešujemo
skoraj izključno s samoprispevki občanov in delovnih organizacij. Konkretno
bomo samo za obnovo in razširitev šolskih prostorov v 6 letih zbrali na tak
način več kot 15 milijonov ND.
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Glede na tako stanje pozivam vse poslance in prek vas republiško skupščinoin izvršni svet, da podprete naš predlog, ker menim, da sta za urejanje nekega
stanja v posameznih občinah v prvi vrsti poklicana republiška skupščina in
republiški izvršni svet in zato tako pomembnega odločanja ne bi smeli v celoti
prepustiti preozki strukturi, tu mislim predvsem na republiško izobraževalnoskupnost, ki vidi morda samo svoj problem, to je rešitev materialne baze
šolstva, ob tem pa pozablja na vse ostale sprotne potrebe v občini, ki se
zanemarjene prej ko slej reflektira jo tudi na kulturni nivo občanov.
K predloženemu sklepu dajem torej amandma, kolikor se to da z zahtevo,
da se med občine, naštete v V. točki tega sklepa, ki so izjemno dopolnilnofinancirane, vključi tudi občina Slovenska Bistrica z navedbo, da je dolžna
zagotoviti temeljni izobraževalnosti skupnosti 38 % od vseh v občini zbranih
sredstev. Kolikor tak amandma ne bo mogoče sprejeti, seveda ne bom mogel
glasovati za predloženi predlog sklepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Bo predstavnik republiške skupnosti
dal kako pojasnilo? Prosim, tovariš Mirko Tušek.
Mirko Tušek: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Na predlog
poslanca Znidariča dam samo naslednje pojasnilo:
Ce gre res za določene nove podatke, potem bi jih morala republiška
izobraževalna skupnost imeti in ponovno presojati, koliko pridejo ti novi dodatni
elementi v poštev pri konkretizaciji teh meril. Na drugi strani bi pa omenil,
da je prav zastopnik Slovenske Bistrice stalen član komisije za izdelavo enotnih
osnov meril, tako da se nekoliko čudim, da niso nekatera vprašanja, ki jih je
tovariš poslanec pravkar navajal, že razčiščena.
Tovariš predsednik, kolikor bi šlo za nove momente, bi jih morali dobiti
ih jih obravnavati kvečjemu kot konkretizacijo teh meril ne pa kot element
teh meril.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Boris Feldin želi besedo.
Boris Feldin: Sem nekoliko v nerodnem položaju, ker sem hkrati
član komisije za dopolnilna sredstva pri republiški izobraževalni skupnosti. Naj
povem, da je služba RIS pripravila predlog v tem smislu, da se pri dopolnjevanju
teži k temu, da bosta največ dve kategoriji občin, ki bodo dopolnjevane:
— prva kategorija 50%, druga kategorija 45%. Iz tega smo tudi izhajali;
namreč da vsi tisti, ki so že doslej dali 45 ali 50 %, ne padejo nižje, kot so
doslej dajali, ker to ni v smislu prizadevanja, da se čimbolj izenačijo dajatve.
Tisti pa, ki niso že doslej dali manj kot 50 ali 45 %, pa jim je že v letošnjem
letu dvignjeno za 1 do 2, pa tudi 3 %. Čeprav je bil prvotni namen, da se
dvigne več, glede na zvezne ukrepe v limitih in podobno, se potem to ni izvedlo.
Ni pa to tudi posledica prejšnjih meril, ker je to pravzaprav povzetek prejšnjega
enkratnega dopolnjevanja iz proračuna republike Slovenije, tako da so tu še
neke napake. Kolikor je meni znano, prav zaradi tega ni prišlo do sprememb,
da bi se komu zniževalo procente. Če imam prav v spominu, je imela Slovenska
Bistrica lani 45 % in ima tudi letos 45%. Poleg Slovenske Bistrice je še nekaj
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občin, ki bi po teh kriterijih sicer prišle nižje, če bi jih na novo ovrednotili in
če bi odstopili od tega, da se zmanjšuje dopolnjevanje.
Kar zadeva pojav, da nič ne ostane za občinske proračune, na kar je opozorila poslanka Urbasova, pa tudi poslanec Žnidarič, pa jaz nanj takole gledam:
izobraževalna skupnost dopolnjuje izobraževanje, potem se obnaša kot izobraževanje; proračuni, verjetno sekretariat za finance in izvršni svet, pa naj se obnašajo kot proračuni. Če se bomo dogovorili, in mislim, da so delegati občin ta
storili na svojem zasedanju, da je 50-odstotna udeležba občine tista meja za
osnovno šolstvo, prek katere naj ne bi šli, to pomeni, da razliko dopolni
republiška izobraževalna skupnost, ostalih 50če ne zadostuje občinski proračun, pa naj dopolnjuje izvršni svet oziroma sekretariat za finance, skratka,
splošna proračunska sredstva, ne pa izobraževanje. Danes pa izobraževanje
dopolnjuje proračune. Kar je poslanka Urbasova predlagala, trenutno ni izvedljivo, ker proračuni na nobenem nivoju nimajo nobenih standardov in jih
tudi ne želijo imeti.
Ce se spomnite, tovariši, smo pred dvema letoma napisali v resolucijo o
ekonomski politiki, da je izvršni svet dolžan v letu 1969 preveriti gospodarsko
moč občin in na podlagi te tudi predlagati rešitve. To je šlo mimo, nihče se ni
vtikal v izvajanje resolucije. V letu 1970 smo to izpustili, ker je to baje nemogoče
ugotavljati in podobno. Dobro bi bilo dejansko se zavzeti za to, da se tudi drugi
del potrošnje v občini standardizira kot šolstvo in mislim, da bi prav hitro prišlo
na dan, kje je dejansko potrebno dopolnjevati, kje pa ne. Mogoče pa tudi komu
sedaj ne ugaja, da se ti odnosi razčistijo, ker bi potem lahko nekatere občine
prišle v ugodnejše ali pa neugodnejše položaje.
Predsednik Miloš Poljanšek: Še želi kdo razpravljati? (Ne javi se
nihče.) Poslancu Žnidariču bi le pojasnil, da danes odločamo o odloku, ne pa
o sklepu, za katerega predlaga amandma. Sklep je sprejela republiška izobraževalna skupnost in ni dokument skupščine. Z odlokom pa mi lahko odločimo
tako, da damo ali pa zavrnemo soglasje k sklepu republiške izobraževalne
skupnosti.
Besedo še enkrat želi poslanec Feldin.
Boris Feldin: Glede sprejetja ali nesprejetja odloka bi želel tole
povedati:
Republiška izobraževalna skupnost ne more prej sklepati z dopolnjevanimi
občinami pogodb, dokler nima formalnega soglasja republiške skupščine. Dokler
ne. more republiška izobraževalna skupnost sklepati pogodb s TIS, ne morejo
TIS sklepati pogodb s šolami; dokler ti nimajo pogodb s šolami, šole ne morejo
povečevati osebnih dohodkov glede na sprejete kriterije, ki veljajo za letos.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se tole: republiški zbor je odlok že
sprejel.
Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za,
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor z večino glasov ob dveh vzdržanih in enemu glasu proti sprejel predlog odloka o soglasju k merilom in po-
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gojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim
skupnostim v letu 1971.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije v ustanovno skupščino
kulturne skupnosti Slovenije.
Predlog odloka je predložila v obravnavo komisija Skupščine SR Slovenije
za volitve in imenovanja; želi njen predstavnik predlog še ustno pojasniti?
(Ne želi.)
Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in
dajem na glasovanje naslednje mnenje:
»Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije na
svoji 20. seji dne 4. maja 1971 obravnaval predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije v ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije.
Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.«
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel mnenje k predlogu odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije v ustanovno skupščino
kulturne skupnosti Slovenije. Mnenje bom posredoval predsedniku republiškega
zbora.
Prehajamo na 9. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za začetek
postopka za spremembo ustave SR Slovenije.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste s sklicem za današnjo sejo
zbora prejeli pobudo skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja za začetek postopka za spremembo ustave. Pravkar ste
prejeli še ustrezni sklep republiškega zbora. Naj vas seznanim tudi s tem, da je
med nami navzoč član te komisije, poslanec republiškega zbora, tovariš Zdenko
Roter.
Preden preidemo k razpravi, mi dovolite, da citiram nekatere določbe iz
amandmaja X k ustavi SR Slovenije, ki zadevajo postopek za spremembo
ustave:
O spremembi ustave odločajo vsi zbori Skupščine SR Slovenije.
Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, lahko da 20 poslancev,
zbor skupščine ali izvršni svet.
O predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave, odločajo vsi zbori
na ločenih sejah.
Ce se zbori niti po ponovni obravnavi ne zedinijo, je predlog, da se začne
postopek za spremembo ustave, sprejet, če z njim soglašajo republiški zbor
in vsaj dva druga zbora, med njimi zbor, v katerega delovno področje spadajo
vprašanja, glede katerih se predlaga sprememba ustave.
Ce se republiški zbor in vsaj druga zbora, med njima zbor, v katerega
delovno področje spadajo vprašanja, glede katerih se predlaga sprememba
ustave, niti po ponovni obravnavi ne zedinijo, ne more biti predlog, da se začne
postopek za spremembo ustave, znova dan na dnevni red, preden poteče eno
leto od dneva obravnave.
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Na podlagi sprejetega predloga, da se začne postopek za spremembo ustave,
določi republiški zbor osnutek sprememb ustave in ga da v javno razpravo.
Ekspoze v zvezi s spremembo ustave ste slišali pred začetkom današnje
seje. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme
naš zbor naslednji sklep:
Predlog republiškega zbora, da se začne postopek za spremembo ustave
SR Slovenije, glede vprašanj in na način, kot je to predvideno v predlogu,
se sprejme.
Kdor se strinja s sklepom, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. S tem smo izčrpali
dnevni red. Zaključujem 20. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR
Slovenije.
(Seja je bila zaključena ob 13. uri.)

M.
m

17. seja
(4. maja 1971)
Predsedoval: dr. Srečko Koren,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 10.15.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci. Pričenjam 17. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
Odsotnost so opravičili poslanci: dr. Lidija Andoljšek-Jeras, dr. Franc Jure,
dr. Samo Pečar, dr. Vojteh Pertot in dr. Vasja Klavora.
Na sejo zbora so bili povabljeni: izvršni svet Skupščine SR Slovenije, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za
delo, republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi, republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja, skupnost invalidskega in pokojninskega zavarovanja, republiška skupnost otroškega varstva,
republiška skupnost za zaposlovanje, zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, republiški zavod za socialno zavarovanje, republiški zavod za zaposlovanje
in dr. Aleksander Radovan, docent na pravni fakulteti v Ljubljani.
Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 16. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. izvajanje konvencij o socialni varnosti in
4. predlog za začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšen predlog za
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Če ne, ugotavljam, da je
dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 16. seje zbora. Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem seje. Ima kdo kakšno
pripombo k zapisniku? (Ne.) Če ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
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Na vprašanje poslanca Staneta Kebra bo v imenu izvršnega sveta odgovoril
dr. Viktor Damjan, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo.
Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije tovariš
Stane Keber je dne 6. aprila 1971 postavil naslednje vprašanje: V »Nedeljskem
dnevniku« z dne 21. 3. 1971 je obravavan primer Vladislava Seničarja, ki je bil
razglašen za neprištevnega in se že več let bori za svoje pravice. Ker doslej
nihče ni zanikal resničnosti tega članka, postavljam vprašanje: kdo bi moral
ščititi tega človeka in zakaj ga ne ščitijo?«
Na vprašanje dajem naslednji odgovor:
Vsak državljan ima pravico do varstva svojih pravic v 'postopku pred sodiščem in pred drugimi upravnimi in državnimi organi in organizacijami (odstavek 67. člena zvezne ustave). Izhajajoč s tega stališča je naložena skrb za
ustavnost in zakonitost kot temeljna dolžnost sodiščem, drugim državnim organom in organom družbenega samoupravljanja. Naloga ustavnih sodišč je, da
kot nosilci varstva ustavnosti skrbe tudi za zakonitost v skladu z ustavo.
V konkretnem primeru ugotavljamo, da Vladislav Seničar ni bil razglašen
za neprištevnega. Nasprotno, občinsko sodišče v Novem mestu je po izvedenem
postopku pravnomočno zavrnilo predlog, da se Vladislavu Seničarju odvzame
opravilno sposobnost. Tako je Vladislav Seničar dobil polno sodno zaščito in ni
bil sodno razglašen za neprištevnega.
Vladislav Seničar se je v ustavnih in zakonitih možnostih za uveljavljanje
svojih pravic v polni meri posluževal, in postavljal različne predloge tudi pred
vrhovnim sodiščem SR Slovenije, ustavnim sodiščem SR Slovenije in komisijo
za prošnje in pritožbe Skupščine SR Slovenije. Ti organi so njegove zahteve
reševali in obravnavali.
Družbeno-politično zaščito Vladislava Seničarja je kompleksno obravnavalo
tudi častno razsodišče CK ZK Slovenije, o čemer smo bih podrobneje informirani iz dnevnega časopisja. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec Stane Keber
postaviti še dopolnilno vprašanje? — Ugotavljam, da poslanec Stane Keber
seji ne prisostvuje.
Na poslansko vprašanje dr. Zdravka Jauha, le-ta je pismeni odgovor že
prejel, bo odgovoril dr. Saša Cvahte, direktor Zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo.
Dr. Saša Cvahte: V dani praksi sta se vedno izražala splošna analiza
in relativni naravni prirastek na tisoč prebivalcev. To je izraženo v promilih in
ne v odstotkih v mojem članku: »Zdravstveno stanje slovenske populacije«
v 5. številki »Naših razgledov«. Zaradi tega je naravni prirastek pomotoma
naveden v odstotkih namesto v promilih.
Članek v »Naših razgledih« je napisan z namenom, da informira javnost
o nekaterih pomembnejših ugotovitvah, ki so rezultat dveh študij Zavoda SR
Slovenije za zdravstveno varstvo in sicer: »Zdravstveno stanje prebivalstva
Slovenije v letih 1956 do 1964« in »Nekatere značilnosti zdravstvenega stanja«.
Tako na primer pomenijo dejanski naravni prirastki, ki jih omenja članek,
poprečni prirastek za daljše razdobje let, ne pa prirastkov v posameznih letih.
Poprečki namreč izražajo splošno stanje pojava in se uporabljajo za primerjanje.
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Primerjava poprečkov dejanskega in naravnega prirastka je bila potrebna, da
se ugotovi, kateri prirastek je večji. Za vsako poprečje velja, da se nujno ne
sklada s posameznimi vrednostmi. Kadar primerjamo posamezne vrednosti
s poprečkom, bomo vedno naleteli na večje ali manjše odklone. V velikostih
odklonov pa presojamo standardno deviacijo. Neskladnost med poprečkom med
posameznim prirastkom zatorej ne more zagotoviti — brez upoštevanja standardnega odklona — deviacije. Se boljša je primerjava s trendom, ki ponazarja
izravnavo ali pričakovane prirastke za posamezna leta. Toda tudi v tem primeru
je treba za presojanje skladnosti upoštevati možne odklone, ki jih podaja standardna napaka trenda.
Trditev v poslanskem vprašanju, da je podatek o naravnem prirastku za
leto 1969 netočen, zatorej ni pravilna. Pri izračunavanju poprečnega naravnega
prirastka je namreč upoštevan tudi prirastek za to leto, kar je razvidno iz
omenjene študije »Nekatere značilnosti zdravstvenega stanja«.
Koeficient neto reprodukcije, ki je omenjen v članku v »Naših razgledih«,
ni identičen s koeficientom vitalnosti v poslanskem vprašanju. Koeficient neto
reprodukcije namreč pomeni jakost obnavljanja fertilnega ženskega prebivalstva z rojevanjem hčera in z upoštevanjem umrljivosti teh hčera do fertilnega
obdobja s predpostavko, da se umrljivost v bodoče ne bo bistveno spremenila.
Koeficient vitalnosti se v praksi ne uporablja, pač pa njegov stokratnik, ki ga
imenujemo »vitalni indeks«. Ta nam pove, koliko otrok se povprečno rodi na
sto umrlih oseb v letu. Naravni prirastek, ki izraža presežek rojenih nad
umrlimi, pogosto dopolnjujemo z »vitalnim indeksom«, da ugotovimo, koliko
življenjske energije je bilo treba vložiti za dosego določenega naravnega prirastka. Obe meri, to je neto reprodukcija in »vitalni indeks«, sicer ponazarjata
vitalnost prebivalstva, vendar vsak po svoje in zatorej nista identična.
Trditev v poslanskem vprašanju, da je netočen tudi podatek o koeficientu
vitalnosti, torej ni pravilna.
Na vprašanje, kakšno je zdravstveno stanje v letu 1971 v primerjavi
z letom 1965 in letom 1960, žal, ni mogoče odgovoriti. In sicer zato, ker še
nimamo sestavljenega takšnega indikatorja zdravstvenega stanja prebivalstva,
ki bi zaznamoval vse možne spremembe in vplive na stanje zdravja. Takšnega
indikatorja ne pozna niti svetovna zdravstvena organizacija, ki si zelo prizadeva,
da ga sestavi. Na nedavnem sestanku evropskih zdravstvenih statistikov je bilo
obravnavano tudi vprašanje glede tega indikatorja.
V sedanjih razmerah presojamo in ocenjujemo stanje zdravja le enostransko
po indikatorjih, ki jih izvajamo iz podatkov umrljivosti. Najpomembnejša sta
pričakovana dolgost življenja novorojenčkov in umrljivosti dojenčkov. Ker
dokončnih podatkov umrljivosti prebivalstva Slovenije še nimamo niti za leto
1970, kaj šele za 1971, seveda teh indikatorjev ne moremo posredovati. Kolikor
so nam dovoljevali zbrani podatki, smo lahko opisali nekatere značilnosti
zdravstvenega stanja v že omenjeni publikaciji zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo.
Vprašanje, kakšna so demografska gibanja v Sloveniji, je zelo široko,
na katerega ni mogoče odgovoriti z nekaj podatki. Pripominjamo, da je tudi
to vprašanje obravnavano v naših publikacijah o zdravstvenem stanju prebivalstva. Naša zdravstvena statistika podobno kot zdravstvena statistika svetovne
zdravstvene organizacije objavlja vsako leto v publikacijah statistično poročilo
o delu zdravstvene službe, podrobnejše podatke o številčnosti prebivalstva po
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občinah in regijah, po starostnem in spolnem sestavu prebivalstva v republiki,
o rojstvih in umrlih, o vzrokih .smrti, obolenjih in tako dalje.
Glede na to, da so tudi demografska gibanja, ki imajo pomen za zdravstveno
varstvo, obravnavana v omenjeni publikaciji zavoda SRS za zdravstveno varstvo, vam teh podatkov na tem mestu posebej ne navajamo. Ta publikacija ima
6 delov. V prvem delu obravnava prebivalstvo in vitalno statistiko. V tej knjigi
so naslednje podrobne tabele in sicer: prebivalstvo Slovenije po občinah in
medobčinskih zdravstvenih centrih v letu 1969, orientacijski podatki o prebivalstvu Slovenije po starostnih skupinah, vitalna statistika od leta 1957, torej
desetletje, živorojeni v desetletju, mrtvorojeni, umrli dojenčki, umrli dojenčki
v desetletju, umrli dojenčki po vzrokih smrti, mentaliteta dojenčkov, umrli
dojenčki in otroci, umrli po starosti in spolu, umrli po vzrokih smrti, splošna
mortaliteta po vzrokih smrti v desetletju. Posebej so obdelani samomori, ker
naj bi bili za našo republiko po vzrokih smrti pomembnejši. Dalje obstaja
okvirni program zdravstvenega varstva, v katerem so podatki, ki sem jih
že navedel.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima dr. Zdravko Javh.
Dr. Zdravko Javh: Prvi del odgovorov dr. Saše Cvahteta sploh niso
bili odgovori na moja vprašanja, marveč opravičilo zaradi pomanjkljivih podatkov, navedenih v 5. številki »Naših razgledov«. Vse to me močno spominja
na rešitev tiste uganke, ki pravi: »Kaj je na drevesu? Visi, rumeno je in žvižga?«
Odgovor je: »Riba, ki jo obesiš na drevo, rumeno pobarvaš, žvižga pa zato,
da težje uganeš.«
Dovolite, da ponovim, kar je zapisano v »Naših razgledih«: »Dejanski
8-odstotni prirastek prebivalstva je manjši od naravnega, ki znaša 9,6fl/o letno.«
Da gre za popreček več let, je razvidno iz besedice »letno«. Katera leta so
upoštevana v poprečju, je razvidno iz dveh študij zavoda SRS za zdravstveno
varstvo, ki sicer nista omenjena v »Naših razgledih«, sta pa poudarjena v odgovoru na moje vprašanje. Isto kot za naravni prirastek, velja tudi za koeficient
vitalnosti ali — kot je naknadno pojasnjeno — za »koeficient neto reprodukcije«.
Dovolite, da prečitam, kar je napisano: »Neto reprodukcija, ki ponazarja
vitalnost prebivalstva, znaša njen koeficient — to je koeficient vitalnosti za
Slovenijo 1,2«. Iz stavčne zveze je povsem razvidno, da gre za koeficient vitalnosti. Ta koeficient je 0,2 za Slovenijo. Ne glede na to<, o katerem koeficientu
gre beseda, sploh ni jasno, na katero obdobje se ta koeficient nanaša, oziroma ali
gre za poprečja koeficientov v daljšem časovnem obdobju. Dokler ostanejo
podatki v omenjenem članku tako pomanjkljivi, so zame tudi netočni.
Zahvaljujem se tovarišu dr. Saši Cvahtetu za njegovih pet minut pouka
o statistiki. Vendar ga.— po mojem — to ne odvezuje odgovora na moje poslansko vprašanje, ki sem ga postavil na zadnji seji našega zbora.
Ker podatkov, na osnovi katerih bi lahko pojasnjevali zdravstveno stanje
slovenske populacije, danes za leto 1971 še nimamo, umikam ta del vprašanja.
Vztrajam pa pri drugem in sicer, kakšno je bilo zdravstveno stanje v letih
1960, 1965 in 1970; če pa teh podatkov ni, pa za leto 1969.
Postavljam tudi dopolnilno vprašanje, kako je vplivala ekonomska in družbena reforma na stanje slovenske populacije? In drugič, kaj nam kažejo demografska gibanja od leta 1960 dalje?
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Ce meni predsednik našega zbora, da so moja vprašanja preveč splošna,
preveč specialna, premalo sistemska ali pa preveč osebna, bom umaknil ta
vprašanja. Vsekakor me pa odgovori dr. Saše Cvahteta ne zadovoljujejo. Prvič
zato ne, ker nisem spraševal, katera literatura obravnava zdravstveno stanje
in demografske kazalce slovenske populacije. Dobil sem namreč odgovor le na
to vprašanje. In drugič zato ne, ker ni bil moj namen priti do podatkov, temveč,
da nam ti podatki, ki jih bomo slišali, olajšajo marsikatero odločitev na tem
mestu.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ali lahko docent dr. Saša Cvahte
odgovori, oziroma, če meni, da bo lahko odgovoril na prihodnji seji?
Dr. Saša Cvahte: Ponovno se opravičujem, da je podatek, ki je bil
naveden, netočen. Krivda je v površnosti. Globoko obžalujem, da tovarišu Javhu
ta literatura, ki je na razpolago na zavodu za zdravstveno varstvo, ni dostopna.
Mi jo pošiljamo in ne vem, kako to, da njemu ni dostopna. Imamo okvirni program zdravstvenega varstva in statistično poročilo, ki ga pripravljamo vsako
leto. Vso to literaturo sem ponudil lani, ko je bil čas za to. Vendar zbor ni bil
pripravljen razpravljati o njej. Svojo dolžnost sem torej storil, kar lahko tudi
dokumentiram, če želite. Literatura je tukaj in jo vam lahko tudi dam, več pa
res ne morem. V njej je vse natančno obrazloženo, tudi zdravstveno stanje
prebivalstva.
Predsednik dr. Srečko Koren: Okvirni program zdravstvenega varstva imamo in ga bomo izpopolnjenega še pred počitnicami obravnavali v zboru.
Prosim dr. Javha, ali se zadovoljujete z odgovorom dr. Cvahteta?
Dr. Zdravko Javh (iz klopi): Želel bi dobiti vsaj osnovne podatke
demografije in jih s tega mesta tudi slišati. Mislim, da je bilo v razpravi o
zakonu o zdravstvu navedeno nekaj podatkov, ki se nikakor ne skladajo
s tistimi, ki so bili objavljeni v »Naših razgledih«. Želel bi nekatere podatke,
ki zadevajo demografsko situacijo in sicer o splošni umrljivosti. Nekaj je to
omenjeno tudi v »Naših razgledih« za moške v srednjih letih. Ne želim pa imeti
podatkov po občinah, kot ste navedli. Prosim tudi za pismeni odgovor.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ali bi lahko sporočili na drugi seji
te osnovne pokazovalce, čeravno so že podpisani? (Da.) Poslanec dr. Javh bo
prejel odgovor na prihodnji seji in tudi pismeni odgovor. Odgovor mora biti
seveda v smislu poslovnika tako kot morajo biti tudi vprašanja. Prosim vse
poslance, da se držijo poslovnika in da so vprašanja kratka in jasna in kratki
in jasni morajo biti tudi odgovori. Tu namreč ne moremo voditi nekih strokovnih razprav, čeprav so tudi zanimive. Za to imamo drugo možnost, in sicer, da
damo zadevo na dnevni red kot posebno točko.
Na vprašanje poslanca Jožeta Pratengrazerja bo v imenu izvršnega sveta
odgovoril Pavle Pečar, pomočnik republiškega sekretarja za zdravstvo in
socialno varstvo.
Pavle Pečar: Tovariš Jože Pratengrazer, poslanec tega zbora, je na
zadnji seji zbora postavil naslednje poslansko vprašanje:

17. seja

481

»Ali obstojajo kakšne možnosti, da bi prejemale denarno pomoč tudi tiste
žrtve fašističnega nasilja, ki nimajo 100 % oziroma 60 do 90% telesne okvare,
ampak so 100 % invalidi na podlagi bolezenskega stanja?«
Na vprašanje dajem naslednji odgovor:
Roki za uveljavljanje ustreznega varstva za vse vrste invalidnih oseb
zaradi bolezni kot posledice prestanega trpljenja med drugo svetovno vojno,
so bili zaprti leta 1952. Za žrtve fašističnega nasilja z zvezno uredbo o razveljavitvi odloka nacionalnega komiteja narodne osvoboditve Jugoslavije o podeljevanju začasnih podpor žrtvam fašističnega terorja, za vojaške vojne invalide pa s 118. členom zakona o vojaških vojnih invalidih.
Razlog za to je v dejstvu, da je z leti vedno teže ugotavljati vzročno zvezo
med invalidnostjo oziroma posameznimi obolenji in prestanim trpljenjem med
vojno. Ob sprejemanju zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega
nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih
članov leta 1968 je bilo tudi v Skupščini SR Slovenije zavzeto stališče, naj
se roki za bolezenske invalide na novo ne odpirajo. Zaradi tega je bilo priznanje ustreznih pravic po omenjenem zakonu vezano na obstoj telesnih okvar
po temeljnem zakonu o invalidskem zavarovanju. Tak način ugotavljanja invalidnosti v veliki meri preprečuje uveljavljanje varstva bolezenskim invalidom,
ne izključuje pa jih v celoti.
Izhajajoč iz načela, sprejetega leta 1968 v Skupščini SR Slovenije ob sprejemanju zakona o varstvu 100 °/o žrtev, ni mogoče iti na splošno odpiranje roka
za uveljavljanje varstva za bolezenske invalide. V osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega
nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih
članov, ki je sedaj v obravnavi na izvršnem svetu, niso predvidene druge spremembe kot razširitev varstva na žrtve s 60 do 90'% telesno okvaro. Ta sprememba bo sicer zagotovila varstvo tudi nekaterim žrtvam fašističnega nasilja,
katerih invalidnost je posledica bolezni, ne bo pa zagotovila tega varstva vsem.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poslanec Jože Pratengrazer
postaviti še dopolnilno vprašanje?
Jože Pratengrazer: Ne.
Predsednik dr. Srečko Koren: Na vprašanje poslanca Franca Sagaja
bo v imenu izvršnega sveta odgovoril Rado Miklič, pomočnik republiškega
sekretarja za delo.
Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišiice in tovariši poslanci!
Poslanec tovariš Sagaj je zastavil poslansko vprašanje, ki ga sestavlja pet
vprašanj in bo zato moj odgovor zajel tudi pet odgovorov na posamezna vprašanja.
Prvo vprašanje se glasi: »V gornjeradgonski občini so po osvoboditvi naseljenci na zaplenjenih posestvih Nemcev prvi ustanovili kmetijske delovne zadruge. Po ukinitvi kmetijskih zadrug se njeni bivši člani niso mogli v določenem
roku šestih mesecev redno zaposliti, zato se jim doba zaposlitve v kmetijskih
delovnih zadrugah ne priznava kot potrebna delovna doba, čeprav so sedaj
v rednem delovnem razmerju. Zahteve po priznanju dela v kmetijski delovni
zadrugi v redno delovno razmerje se nenehno postavljajo. Zato sprašujem,
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zakaj se kljub intervencijam političnih organizacij zadeva ne uredi, zlasti, ker
prehaja to že v politični problem?«
Tovariš predsednik, dovolite mi, da odgovor začnem s kratkimi pojasnili.
Domnevam namreč, da gre pri tem vprašanju za to, da bi se čas dela v kmetijski delovni zadrugi priznal kot za upokojitev vštevna delovna doba, da bi bil
s tem izpolnjen eden temeljnih pogojev za pridobitev pokojnine in za določitev
njene višine. Kot je znano, obsega po veljavnem pokojninskem zakonu pokojninska doba zavarovalno in posebno dobo. V zavarovalno dobo se štejejo vsa
leta prebita v delovnem razmerju, v posebno dobo po obdobju prebita sicer
izven zavarovanja, ki pa se po izrecnem zakonskem določilu vštevajo v pokojninsko dobo. Sem sodi tudi članstvo v bivših kmečkih delovnih zadrugah.
To ima za pridobitev pokojnine in za določitev njene višine enak pravni
učinek kot delo v rednem delovnem razmerju.
Vštevanje članstva v kmečki delovni zadrugi v pokojninsko dobo ureja
159. člen temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, kjer so določeni
tudi pogoji, pod katerimi se to članstvo všteva v pokojninsko dobo, tako imenovano osebno pokojninsko dobo. V teh pogojih je član delovne kmetijske zadruge
to pravico pridobil na tri načine in sicer, da je kot član zadruge stopil v zadrugo,
v delovno razmerje, ah da je po izstopu iz zadruge v šestih mesecih stopil v
katerokoli drugo delovno razmerje, ali da se je v šestih mesecih po izstopu
iz zadruge ali po njeni ukinitvi prijavil pristojnemu zavodu za zaposlovanje
zaradi zaposlitve. Glede na to bi bilo po številnih izkušnjah še vedno primerno
pri vsakem posameznem prizadetem bivšem članu kmetijske delovne zadruge
najprej ugotoviti, ali je morda kot član zadruge vendarle sklenil z zadrugo
delovno razmerje.
V ta namen je treba ugotoviti, ali je morda obstajal sporazum o sklenitvi
delovnega razmerja, ali je tak zadružnik prejemal redno plačo kot so jo sicer
prejemali delavci po takrat veljavnih predpisih o plačah delavcev in ali je
osebno opravljal delo v rednem delovnem času v zadrugi, tako kot so ga
opravljali v zadrugi redno zaposleni delavci. Ce so ti pogoji podani, potem se
šteje, da je obstajalo delovno razmerje, kar se všteva v pokojninsko dobo. Ce
član zadruge ni stopil na tak način v delovno razmerje, je vprašanje, zakaj
se ni po izstopu iz zadruge ah po njeni ukinitvi po šestih mesecih prijavil
zavodu za zaposlovanje zaradi zaposlitve. Ce je bivši član to prijavo opustil,
bi bilo možno nastalo situacijo popraviti in ponovno zagotoviti vštevanje le
s ponovno spremembo temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, kar
zaenkrat še ne sodi v pristojnost republike. Moram ugotoviti, da je republiški
sekretariat za delo nekajkrat pismeno opozoril pristojne zvezne organe na ta
problem in predlagal ob vsakokratnih spremembah zakona o pokojninskem
zavarovanju tudi rešitev tega vprašanja. Toda ti organi so doslej vedno odklanjali rešitev in se sklicevali, da se taka možnost odpira v novem sistemu
pokojninskega zavarovanja. Ah in koliko bo možno rešiti ta vprašanja vseh
tistih bivših članov zadrug, ki si tudi s pravočasno prijavo pri zavodu za zaposlovanje niso zagotovili vštevanja tega članstva v posebno dobo, je odvisno
torej od novega pokojninskega zakona. Priporočljivo je, da se že sedaj ugotavlja,
zakaj se nekateri bivši člani zadrug niso prijavili zavodu za zaposlovanje.
Drugače je s tistimi bivšimi člani kmečke delovne zadruge, ki so bili borci
NOB pred 9. septembrom 1943, ah španski borci in ki imajo pokojninsko dobo
najmanj 15 let, od tega zavarovalne dobe najmanj 10 let. Tem je po veljavnem
pokojninskem zakonu možno izjemno priznati starostno pokojnino, če je to
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potrebno glede na njihovo splošno zdravstveno stanje in delovne zmožnosti.
O tem odloča na predlog občinske komisije za borce posebna republiška komisija.
Drugo vprašanje poslanca Sagaja se glasi:
»Zakaj še vedno ni urejeno vprašanje viničarskih družin? Delovna doba
se priznava le nosilcu pogodbe, čeprav je jasno, da so nosilcu pogodbe pomagali pri obdelovanju tudi njegovi družinski člani in so> ti tako prikrajšani v
svojih pravicah. Upravičeni so kvečjemu le do minimalne pokojnine.«
Odgovor: Sedaj veljavni pokojninski sistem ne pozna možnosti in ne daje
pravne osnove, da bi se kot delovno razmerje ali kot posebna doba vštevalo
v pokojninsko dobo tudi dejstvo, da je član družine zavarovanca osebno pomagal
pri delu zavarovancu, nosilcu delovnega razmerja, ne da bi bil tak član tudi
sam v delovnem razmerju z delodajalcem. To seveda velja v celoti tudi za
člane družine vini carjev. Pač pa ima član družine viničarja pravico do družinske pokojnine. Po pravilu se lastnost zavarovanca in s tem upravičenca do
osebne starostne pokojnine lahko zaenkrat prizna samo osebi, ki je sklenila
viničarsko pogodbo, ki je bila torej nosilec te pogodbe. Praksa priznava to
svojstvo tudi tistim družinskim članom viničarske družine, ki so za svoje delo
od delodajalca posebej osebno prejemali redno plačo, ločeno od plače viničarjev.
Tretje vprašanje se glasi: »Bivše dekle in hlapci ter gospodinjske pomočnice
niso obveščene o roku za dokazovanje delovne dobe s pričami, ki je potekel
z 31. 12. 1967. Ah je mogoče kaj ukreniti, da bi te osebe popravile zamujeno
in uveljavile pokojnino po dejanski delovni dobi?«
Odgovor: Dokazovanje delovne dobe s pričami je bilo po veljavnem temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju dovoljeno izrecno le do 31. decembra
1967 tako, da po tem datumu takšno dokazovanje ni več dopustno in tudi ne več
upoštevno. Za ponovno uvedbo te vrste dokazovanja bi bilo torej treba poprej
spremeniti zakon, za kar pa zaenkrat še ni pogojev.
Četrto vprašanje poslanca tovariša Sagaje se glasi: »V sosednji Avstriji je
nad 120 naših vajencev v uku, večinoma brez osemletke, ker je v Avstriji tak
uk možen tudi brez dokončane osemletke. Kako je z naše strani urejeno in ali se
bo vajencem priznala kvalifikacija, pridobljena v Avstriji?«
Odgovor: Republiški sekretariat za prosveto in kulturo se pri priznavanju
spričeval o dokončanju poklicnih šol v Avstriji ravna po 8. členu zakona o
nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval. Ta člen določa, da se pri
odločanju o nostrifikaciji v tujini pridobljenega spričevala upošteva sistem
šolanja v tuji državi, učni načrt in program šole, na kateri je bilo spričevalo
pridobljeno. Dalje se upoštevajo pogoji za sprejem v šolo ter trajanje šolanja,
pravice, ki jih daje spričevalo v državi, v kateri je bilo pridobljeno, ter druge
okoliščine, ki so pomembne za nostrifikacijo. To se pravi, da se jugoslovanskim
državljanom — torej vajencem, ki v Avstriji končajo poklicno šolanje — prizna
ta šola tudi v naši državi brez kakršnihkoli dopolnilnih izpitov, ne glede na
vpisne pogoje za v poklicno šolo v Avstriji, ki se sicer razlikuje od naših.
Zahteva se le, da jugoslovanski državljani predložijo pri nostrifikaciji spričevalo
o uspešno končani poklicni šoli in o uspešno opravljenem praktičnem izpitu.
Predložiti je treba torej zaključno šolsko spričevalo in tako imenovano izpitno
spričevalo. Sekretariat odkloni nostrifikacijo, če prosilec prinese samo spričevalo
o izpolnjeni poklicni šoli, brez izpitnega spričevala, čeprav ima po avstrijskih
predpisih pravico opravljati praktični izpit in je pri opravljanju poklica po
31*

484

Socialno-zdravstveni zbor

avstrijskih predpisih izenačen s tistimi, ki ima uspešno zaključeno poklicno
šolo.
Zadnje vprašanje tovariša Sagaja se glasi: »Ali bi bilo mogoče urediti,
da bi imeli kmetje, stari nad 60 oziroma 65 let take popuste na železnici kot
upokojenci?«
Odgovor: Določanje popustov na železnici sodi v pristojnost najvišjega organa upravljanja Združenega železniško-transportnega podjetja v Ljubljani. Pristojni državni organ bi lahko vpeljal tak popust samo, če bi hkrati prevzel
■nase finančno obveznost, da bo iz svojih sredstev pokril združenemu železniškotransportnemu podjetju razliko med odrejeno ceno prevoza in znižano ceno na
podlagi popusta.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec Sagaj postaviti še dopolnilno vprašanje?
Franc Sag-a j: Ne, hvala. Prosim za pismeni odgovor.
Rado Miklič: Tovariš poslanec Emil Sustar vprašuje, ali bo pravočasno pripravljen družbeni dogovor za področje družbene dejavnosti in ah so
izdelane vsaj grobe analize o tem, kaj prinaša zdravstveni službi zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitev dohodka in osebnih dohodkov?
Odgovor: Po opravljeni javni razpravi je v izdelavi predlog splošnega družbenega dogovora za družbene službe. O njem bo razpravljala tripartitna komisija za družbeno dogovarjanje že od 6. maja dalje tako, da bodo lahko o njem
v prihodnjih tednih že sklepali organi, ki so po zakonu prisotni za njegov
sprejem. Sicer pa zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov ne
ureja z ničemer financiranja družbenih dejavnosti in družbenih služb ter ne
posega v materialne odnose delitve dohodka. Ta zakon ureja namreč zgolj
postopek sporazumevanja in dogovarjanja ter razmerja med samoupravnimi
sporazumi in družbenimi dogovori. Financiranje zdravstvene službe je predmet
drugih zakonov.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec Emil Suster
postaviti še dopolnilno vprašanje?
Emil Suster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanskega vprašanja nisem postavil zato, ker želim imeti odgovor v smislu
financiranja zdravstvene službe. Zanima me predvsem to, ali so opravljene vse
analize, kako bo z delitvijo osebnih dohodkov na področju zdravstva in kakšni
problemi se s tem v zvezi pojavljajo. Mislim, da je moje vprašanje zelo jasno.
Hvala.
Predsednik dr. Srečko K or e n : Hvala. Odgovoril bo Rado Miklič, pomočnik republiškega sekretarja za delo.
Rado Miklič: Morda moj odgovor res ni bil v skladu s to dopolnitvijo.
Vprašanje je namreč izrecno formulirano in sicer, ali bo pravočasno pripravljen
družbeni dogovor za področje družbene dejavnosti. O tem, kakšni bodo osebni
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dohodki v zdravstvu, ni omenjeno niti v drugem vprašanju. Sicer pa tudi ni
mogoče dati na to dopolnilno vprašanje kakršnegakoli konkretnega odgovora.
Splošni družbeni dogovor s področja družbenih služb ne bo namreč neposredno
odrejal osebnih dohodkov, marveč bo določal le osnove in merila, na podlagi
katerih se bo vrednotilo delo posameznih poklicev v zdravstveni službi. Izdelava teh osnov in meril gre za tem, da se pri samoupravnih sporazumih, ki naj
neposredno določajo konkretna merila za določanje osebnih dohodkov, da se
zagotovijo ustrezna razmerja med osebnimi dohodki tako znotraj zdravstva kot
tudi med drugimi dejavnostmi.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Na vprašanje poslanke Anice
Okršlar bo v imenu izvršnega sveta prav tako odgovoril Rado Miklič, pomočnik
republiškega sekretarja za delo.
Rado Miklič: Poslanka tovarišica Anica Okršlarjeva je zastavila vprašanje, če res obstaja pogodba med srednjo zdravstveno šolo v Mariboru in
nekim zdravstvenim zavodom v Amsterdamu, kakšne so določbe te pogodbe in
ali je dopustno takšno ravnanje mariborske šole?
Odgovor: Ugotovili smo, da ni posebne pismene pogodbe med srednjo zdravstveno šolo v Mariboru in univerzitetno kliniko v Amsterdamu glede zaposlovanja diplomantk zdravstvene šole na tej kliniki. Na iniciativo omenjene univerzitetne klinike, ki se živo zanima za naš šolski sistem pri vzgoji srednjega
medicinskega kadra, je prišlo samo do ,-ustnega dogovora med tovarišico
Majdo Japelj, ravnateljico zdravstvene šole v Mariboru in s. predstavnikom
omenjene klinike o organiziranju postdiplomske prakse diplomantk mariborske
šole na tej kliniki. To je bilo dogovorjeno v Ženevi leta 1965 ob priliki sestanka
svetovne zdravstvene organizacije, kjer sodeluje kot članica tudi ravnateljica
zdravstvene šole Maribor tovarišica Majda Japelj. Namen ob tej priliki dogovorjene prakse je predvsem specializacija medicinskih sester za intenzivno nego
in za delo z novimi aparaturami. Ta specializacija naj bi bila neke vrste kompenzija za to, ker se omenjena klinika živo zanima za delovanje našega sistema
in vzgoje srednjega medicinskega kadra, ki ga namerava postopoma prevzeti
v svoj sistem tudi nizozemska zdravstvena služba.
Od leta 1966 dalje je organizirana na univerzitetni kliniki v Amsterdamu
šestmesečna postdiplomska praksa za diplomantke srednje zdravstvene šole v
Mariboru. Razlog za pošiljanje teh diplomantk na takšno specializacijo je bil
predvsem v tem, ker do pred kratkim v Sloveniji nismo imeli primernih
pogojev in oddelkov za takšno specializacijo diplomantk. Poleg tega se je
predvidevalo, da bo v nekaj letih pri nas nastala občutna večja potreba po
takšnih specializiranih medicinskih sestrah, oziroma da ustreznega strokovnega
medicinskega kadra ne bo, čeprav bo na razpolago tudi že ustrezna oprema.
To so bili razlogi za tako dogovorjeno postdiplomsko prakso.
Od leta 1966 do danes se je specializiralo na tej kliniki 10 skupin diplomantk te srednje zdravstvene šole. Sedaj je na specializaciji v Amsterdamu
enajsta skupina. V vsaki skupini je navadno po 10 oseb, od katerih je ena
starejša medicinska sestra, ki dela na tej šoli kot instruktorica za intenzivno
nego bolnika, druga in tretja oseba sta medicinski sestri z daljšo prakso iz
nekega drugega zdravstvenega zavoda, drugih 7 so diplomantke zdravstvene
šole. Te diplomantke imajo med postdiplomsko prakso na univerzitetni kliniki
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v Amsterdamu brezplačno stanovanje in hrano ter mesečno nagrado za najnujnejše osebne potrebe. Poleg tega klinika plača za njih tudi prevozne stroške.
Soglašamo z republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo, da
je pošiljanje diplomantk srednje zdravstvene šole v Mariboru na takšno specializacijo koristno tako za diplomantke kot tudi za zdravstveno službo .v naši republiki. Med specializacijo se namreč diplomantke strokovno izpopolnjujejo v
intenzivni negi bolnika in v uporabi sodobnih aparatur v praksi na tej kliniki,
ki je na zelo visoki strokovni ravni.
Pri tej zadevi torej ne gre za zaposlovanje, marveč predvsem za koristno
specializacijo. Vendar je značilno, da se Holandija prek službe za zaposlovanje
stalno zanima za možnost rednega zaposlovanja naših zdravstvenih kadrov v
njihovih zdravstvenih institucijah. To pa vendarle kaže, da je v tej specializaciji
hkrati tudi nekaj delovne pomoči tej kliniki. Zato bo treba te specializacije
nekoliko podrobneje proučiti.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poslanka Anica Okršlar postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.)
Na dopolnilno vprašanje poslanca Emila Šusterja bo dala pojasnilo še
tovarišica Majda Gaspari, republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo.
Majda Gaspari: Na vprašanje, ali so izdelane vsaj grobe analize o
tem, kaj prinaša zakon o usmerjanju dohodka zdravstveni službi, se mi zdi,
da je prav, če povem, da bo te dni končana analiza o poslovanju zdravstvenih
zavodov v 1970. letu. Iz te analize bo tudi razvidno, koliko zaostajajo osebni
dohodki v zdravstvu za tistimi v gospodarstvu in tudi kaj je bilo glede tega in
nasploh glede ekonomskega položaja zdravstvenih zavodov, doseženega z družbenim dogovorom o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva in s pogodbami za leto 1971. To oceno bomo dali takoj v razpravo izvršnemu svetu in
Skupščini SR Slovenije.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Milan Hodalič.
Dr. Milan Hodalič: Spoštovani predsednik, spoštovani kolegi. 15. maja t. 1. preneha dovoljenje za obratovanje žičnice na Krvavec. S tem preneha
praktično delovanje enega največjih slovenskih zimsko-špo-rtnih rekreacijskih
centrov. Namenoma sem poudaril »slovensko-zimsko športni center«, kajti po
dosedanjem stanju načrtovanja človek res ne ve več, ali smo še republika ali
smo že konfederacija občin. Izgleda, da turistične centre lahko kreira tisti, kdor
ima slučajno za to čas, od avtoprevozniških podjetij do društev za olepševanje
okolja. Zato vprašujem:
1. Ali je izvršni svet informiran o stanju rekreacijskega centra na Krvavcu
in o pristopu nanj ter kaj bo v tej zvezi ukrenil?
2. Kdo (ime in priimek) je ali bo za to odgovoren?
Drugo vprašanje postavljam zato, ker sem v tem forumu že enkrat skušal
zvedeti za ime nekoga, ki naj bi bil odgovoren za neko drugo stvar. Takrat
mi to ni uspelo. Zadevo Krvavca moramo reševati kot nujno, kajti »po tisočletnih« izkušnjah bo prihodnjo zimo na Krvavcu zopet zagotovo zapadel sneg
in vsaj glede tega ni potrebno izdelati podrobnejših analiz.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor na obe vprašanji bo prejel
poslanec dr. Milan Hodalič na prihodnji seji. Zeli še kdo postaviti poslansko
vprašanje? (Ne javi se nihče.)
Ker ni več novih poslanskih vprašanj, zaključujem drugo točko dnevnega
reda.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na izvajanje konvencij o socialni varnosti.
Na prejšnji seji zbora smo sprejeli sklep o ustanovitvi začasne komisije
zbora za proučitev izvajanja konvencije o socialni varnosti. Omenjena komisija
je za današnjo sejo zbora pripravila poročilo z ugotovitvami in predlogom stališč, ki bi naj jih sprejel socialno-zdravstveni zbor. Osnova za razpravo je tudi
informacija republiškega zavoda za socialno zavarovanje o vprašanjih izvajanja
konvencij o socialni varnosti.
Ali želi poročevalec začasne komisije zbora, dr. Bojan Spicar še ustno dopolniti poročilo komisije?
Dr. Bojan Spicar: Ne, hvala!
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi predstavnik izvršnega sveta obrazložiti njegovo stališče do obravnavane problematike? — Prav tako ne. Pričenjam razpravo-. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javi k
besedi, zaključujem razpravo.
Na glasovanje dajem predlog stališč, ki jih je začasna komisija oblikovala
v svojem pismenem poročilu.
Kdor se strinja s predlogom stališč, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor predlagana stališča soglasno
sprejel. Ugotovitve in stališča socialno-zdravstvenega zbora o izvajanju konvencij o socialni varnosti bom v skladu s predlogom začasne komisije poslal
družbenim dejavnikom, ki so navedeni v poročilu in tudi socialno-zdravstvenim
zborom drugih republik.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za začetek postopka za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste s sklicem za današnjo sejo
odbora prejeli pobudo skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja za začetek postopka za spremembo ustave. Pravkar ste sprejeli še ustrezni sklep republiškega zbora in predlog sklepa našega zbora.
Preden preidemo k razpravi, mi dovolite, da citiram nekatere določbe iz
amandmaja X k ustavi Socialistične republike Slovenije, ki zadevajo postopek
za spremembo ustave.
O spremembi ustave odločajo vsi zbori. Skupščine SR Slovenije. Predlog,
da se začne postopek za spremembo ustave, lahko da 20 poslancev, zbor skupščine ali izvršni svet. O predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave,
odločajo vsi zbori na ločenih sejah. Ce se zbori niti po ponovni obravnavi ne
zedinijo, je predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, sprejet, če
z njim soglašajo republiški zbor in vsaj dva druga zbora, med njima zbor,
v katerega delovno področje spadajo vprašanja, glede katerih se predlaga
sprememba ustave. Če se republiški zbor ali vsaj dva druga zbora —. med
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njima zbor, v katerega delovno področje spadajo vprašanja, glede katerih se
predlaga sprememba ustave — niti po ponovni obravnavi ne zedinijo, ne more
biti predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, dan na dnevni red,
preden poteče eno leto od dneva obravnave. Na podlagi sprejetega predloga, da
se začne postopek za spremembo ustave, določi republiški osnutek sprememb
ustave in ga da v javno razpravo.
Ekspoze v zvezi s spremembo ustave SR Slovenije smo že poslušali na
skupni seji poslancev vseh zborov Skupščine SR Slovenije. Zato lahko preidemo k razpravi. Kdo želi razpravljati? (Nihče.)
Ker se ne javi nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor
naslednji sklep:
1. Predlog republiškega zbora, da se začne postopek za spremembo ustave
SR Slovenije glede vprašanj na način, kot je to navedeno v predlogu, se
sprejme.
2. Mnenja in pripombe, dane v razpravi na seji zbora, se posredujejo
skupni komisiji vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja.
Ta drugi del lahko odpade, ker pripomb ni bilo. Prečital sem ga zato, ker
ste prejeli tudi ta sklep. Torej ostane samo prva točka sklepa.
Kdor se strinja s predlaganim sklepom, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet.
Dnevni red seje je s tem izčrpan in zato zaključujem 17. sejo socialnozdravstvenega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 11.10.)
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18. seja
(31. maja 1971)
Predsedoval: dr. Srečko Koren,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9.40.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Oprostite najprej zamudi, ki je nastala iz tehničnih razlogov. Zjutraj je namreč še
bila seja odbora, pristojnega za 3., 4. in 5. točko dnevnega reda. Pismeno mnenje odbora smo morali še razmnožiti.
Pričenjam 18. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije.
Odsotnost sta opravičila poslanca Anica Okršlar in dr. Stjepan Bunta.
Na sejo zbora so bih vabljeni: izvršni svet Skupščine SR Slovenije, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, rapubhški sekretariat za delo,
republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikata družbenih
dejavnosti Slovenije, republiška konferenca SZDL, skupnost zdravstvenih zavodov Slovenije, medicinska fakulteta v Ljubljani, republiški medicinski svet,
Slovensko zdravniško društvo, gospodarska zbornica SR Slovenije, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, klinične bolnic^ v Ljubljani, onkološki inštitut v Ljubljani,
Zveza združenj borcev NOV Slovenije, komisija Skupščine SR Slovenije za
vprašanja borcev NOV in zadruga dimnikarjev za Slovenijo.
Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 17. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. poročilo o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v SR
Sloveniji;
4. predlog izhodišč za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju od 1971.—1976. leta;
5. osnutek zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra
v Ljubljani;
6. osnutek zakona o republiških priznavalninah;
7. predlog zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom.
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Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšen predlog
za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Če ne, ugotavljam, da je
dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 17. seje zbora. Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem seje. Ima kdo kakšno
pripombo k zapisniku? (Ne.) Ce ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Ali je prisoten predstavnik republiškega zavoda za zdravstveno varstvo?
(Ne.) Ker predstavnika ni, bo prejel poslanec dr. Zdravko Javh odgovor na
svoje dopolnilno poslansko vprašanje na prihodnji seji. Zavodu SR Slovenije
za zdravstveno varstvo smo poslali 4. 5. t. 1. poslansko vprašanje poslanca
dr. Zdravka Javha s prošnjo za odgovor na današnji seji. Ker predstavnik ni
prisoten, bo torej poslanec dr. Zdravko Javh prejel odgovor na prihodnji seji
zbora.
Na vprašanje poslanca dr. Milana Hodaliča bo v imenu izvršnega sveta
•odgovoril Rado Lipičar, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo.
Rado Lipičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Na poslansko vprašanje dr. Milana Hodaliča z dne 6. maja 1971 glede
prenehanja obratovanja žičnice na Krvavec in odgovornosti za to, dajemo naslednji odgovor: Na prvo vprašanje, »ali je izvršni svet informiran o stanju
rekreacijskega centra na Krvavcu in pristopov nanj in kaj bo v zvezi s tem
ukrenjeno?« pojasnjujemo, da je izvršni svet s to problematiko seznanjen. Vendar izvršni svet ne more posegati v gospodarjenje posameznih delovnih organizacij, ker tudi v konkretnem primeru za to ni zakonitih možnosti. Kljub temu
so se predstavniki izvršnega sveta in republiškega sekretariata za gospodarstvo večkrat udeležili razgovorov, ali jih sklicali z namenom, da bi s potencialnimi investitorji, bankama, predstavniki občine in drugimi, le rešili trenutni
in tudi dolgoročni problem Krvavca. Kaj več v okviru naših pristojnosti nismo
mogli storiti.
Na drugo vprašanje: »kdo — z imenom in priimkom — je ah bo za to
odgovoren?« naj pojasnim, da odgovornosti v smislu postavljenega vprašanja
ni mogoče meriti. Taka osebna zadolžitev v tem primeru namreč tudi ne obstaja. Sedanji upravljalec žičnice na Krvavcu je prometno-turistično podjetje
»Creina« iz Kranja, ki jo je prevzelo pred dvema letoma od podjetja SAP
Ljubljana. V tem času je vložilo to podjetje nad 3 milijone dinarjev v izgradnjo novih smučarskih žičnic na Krvavcu in v tehnične izboljšave stare žičnice.
Poleg tega je podjetje zaprosilo skupščino občine Kranj za izdelavo urbanističnega načrta Krvavca, da bi na podlagi tega lahko pričeli z načrtno izgradnjo
tako pomembnega turističnega območja. 2e nekaj časa tečejo razprave, ali naj
se bodoči dostop do turističnega centra na Krvavcu uredi z žičnico ali s cesto.
Glede stanja žičnice na Krvavec nam je dal republiški prometni inšpektorat naslednje poročilo: »Žičnica s sedežnico na Krvavec je prenehala obratovati s 15. majem letos, ker ni upravljalec, to je turistično podjetje »Creina« iz
Kranja izpolnilo zahtev po odpravi pomanjkljivosti, ki šta jih ugotovila republiška inšpekcija za žičnice in zavod za raziskavo materiala in konstrukcij iz
Ljubljane. Ta zavod je na podlagi republiškega zakona o žičnicah pooblaščen
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za ugotavljanje sposobnosti žičnic za obratovanje. Upravljalec žičnice bi moral
do tega roka preurediti ležaje kolutah baterij na stebrih tako, da bo možna
prečna, in srfterna regulacija in preurediti napenjalni sisttem tako, da bb čimbolj
direkten, s čimer bi se zmanjšalo trenje, ki sedaj ovira normalno delovanje
napenjalne uteži. Kolutne baterije na stebrih se pri sedanji izvedbi ne dajo
prilagoditi teku vrvi. Ker so relativno šibko dimenzionirane, se zvijajo in jih
kljub zelo pogostim in težavnim popravilom ni mogoče zadovoljivo vzdrževati.
Napenjalni mehanizem, ki ima nalogo vzdrževati stalno težno silo v transportni
vrvi, deluje zaradi prevelikega mehanskega trenja neučinkovito, s čimer je
pri neugodni kombinaciji obtežb ogrožena varnost potnikov, posebno pri ugotovljenem stanju kolutnih baterij. Preureditev kolutnih baterij na stebrih je
bila zahtevana že aprila 1970. leta z rokom do začetka zimske sezone 1970/71.
Do 15. februarja 1971 je bila ta zahteva podaljšana še s posebnimi izjemnimi
ukrepi. Zahteva po popravilu napenjalnega mehanizma je bila dana že aprila
1970. Sedanji rok je bil postavljen 25. novembra 1970. Postavljeni roki so bili
zadostni, da bi lahko upravljalec žičnice odpravil ugotovljene pomanjkljivosti.
Z izpolnitvijo gornjih zahtev bi bila žičnica sposobna za obratovanje le še eno
oziroma dve sezoni, nakar bi bilo treba zaradi splošne dotrajanosti — zamenjati
vrvi in rekonstruirati pogonski mehanizem, s čimer še vedno ne bi povečali
zmogljivosti žičnice, ki že sedaj ne ustreza več.«
Iz poročila prometnega inšpektorata torej izhaja, da obstaja realna možnost
za začasno usposobitev dostavne žičnice. Po obvestilu podjetja »Creina« se
trudijo skupaj s pristojno občinsko skupščino Kranj, da bi dobili primernega
izvajalca potrebnih del in še pred tem ustrezni kredit, ker z lastnimi sredstvi zahtevanih popravil namreč ne morejo opraviti.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poslanec dr. Milan Hodalič
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.) Ali želi še kdo postaviti poslansko
vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Kovačič.
Dr. Edmond Kovačič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Za učinkovit boj zoper alkoholizem so potrebni sistematični, kompleksni in dobro organizirani napori in ukrepi. Nikakor se ne morejo omejiti
samo na medicinsko in socialno zdravljenje posameznega alkoholika. Obseg in
družbeno nevarnost alkoholizma v določeni in seveda tudi v naši občini determinirajo mnogi dejavniki, med katerimi naj omenim samo družbeni odnos do
alkoholizma in alkoholika. Ta odnos je lahko strpen, indiferenten, ali nestrpen.
Od tega je odvisno tudi, ali je alkohol človeku težko ali lahko dostopen, ali
se izvajajo predpisi o prepovedi točenja alkoholnih pijač mladoletnikom in že
pijanim ljudem, ali družba zoper alkoholizem sploh kaj ukrepa ali ničesar,
dalje, posameznikova osebnostna struktura in če se bo takšna osebnost sploh
podredila pritiskom družbenih razmer in norm. To vse govori, da družba in
njene organizirane in zavestne sile niso močne. V naših razmerah imamo dovolj
razlogov za trditev, da vodilne družbene siile nimajo nikakršnega odnosa, ali
imajo docela strpen odnos do alkoholizma. Zaradi tega se ta pojav pri nas ne
šteje za takšnega, ki bi bil družbi in človeku nevaren in zato potreben družbene
intervencije. Prav zato, da bi se izoblikovale potrebne zaviralne družbene norme v zavesti ljudi, bi bilo treba sprejeti število ukrepov, od gospodarskih in
socialnih do vzgojnih in prohibitivnih. Vprašanja kot so prosta proizvodnja špirituoz, menda smo ena redkih držav, ki to dovoljuje, nesorazmerna cenjenost
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močnih alkoholnih -pijač, množična poraba teh pijač, dosledno izvajanje prepovedi točenja alkoholnih pijač mladoletnikom in še druga, bi bila lahko že
davno in brez velikih težav rešena, če bi navdihovalo njihovo rešitev tudi spoznanje o družbeni nevarnosti alkoholizma. Toda trdovraten in indiferenten
odnos naše družbe do alkoholizma preprečuje že dolga leta kakršenkoli uspeh
mnogim prizadevanjem nekaterih družbenih organizacij in mnogih strokovnjakov ter družbenih delavcev. Prav zadnje čase sem med delom v ambulanti
večkrat doživel, da so mi žene alkoholikov postavile vprašanje, zakaj še vedno
dovoljujemo domačo izdelavo špirituoz, ko je bilo to prepovedano že za časa
italijanske okupacije. Te žene so me spodbudile, da vprašujem predstavnika
izvršnega sveta, kaj zavira, da to vprašanje še danes ni rešeno in če bo, kdaj
bo rešeno?
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec dr. Kovačič bo prejel odgovor na prihodnji seji našega zbora. Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec Miroslav Kosi.
Miroslav Kosi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Klinične bolnišnice v Ljubljani opravljajo dvojno funkcijo in sicer so medicinski klinični vrh za opravljanje najbolj zahtevnih medicinskih storitev za vso
Slovenijo in fungirajo tudi kot regionalna bolnišnica za Ljubljano in okolico.
Zaradi tega je določeno tudi kombinirano financiranje s strani republiške in
ljubljanskih ter okoliških občinskih skupščin.
S tem v zvezi postavljam naslednja vprašanja izvršnemu svetu in sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo:
1. Koliko postelj služi in je predvidenih po posameznih oddelkih za regionalno ljubljansko bolnišnico?
2. Kako so doslej izpolnjevale svoje obveznosti tiste občinske skupščine,
ki so zavezane za soudeležbo pri izgradnji kliničnega centra?
Prosim tudi za pismeni odgovor.
Zora Tomič (iz klopi): Upam, da bo poslanec dobil odgovor v razpravi
o predloženih dokumentih.
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec bo, ker danes obravnavamo
to točko dnevnega reda, verjetno že danes dobil odgovor. Kolikor ne, pa na
prihodnji seji.
Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Igor Veter.
Dr. Igor Veter: Pri nas obstajajo predpisi za dovoljeno prekinitev
nosečnosti. Vendar ne obstajajo nobeni predpisi za dovoljeno prekinitev nosečnosti tujim državljankam. Vendar dnevno prihajajo tuje državljanke v naše
ginekološke bolnišnice in na ginekološke oddelke bolnišnic in zahtevajo prekinitev nosečnosti, češ da jim je bilo tako svetovano na naših diplomatskih
predstavništvih.
Vprašanje, ki ga postavljam, se torej glasi: ali naša diplomatska predstavništva res dajejo takšne informacije in na podlagi česa jih dajejo, oz. ali obstaja kakšen predpis, ki omogoča našim diplomatskim predstavništvom dajati
takšne informacije?
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Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec dr. Veter bo prejel odgovor
na prihodnji seji. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Miha Likar.
Dr. Miha Likar: Pri meni se je oglasila skupina občanov in me prosila, da vprašam naslednje:
1. Ali je res, da je v uvoženem maslu takšna količina pesticidov, da je
zdravju škodljiva?
2. Ali je res, da se proti temu ni ničesar ukrenilo?
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec dr. Likar bo prejel odgovor
na prihodnji seji zbora.
Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Ker ni novih vprašanj,
zaključujem to točko dnevnega reda.
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v SR Sloveniji.
Za to točko dnevnega reda ste 26. 4. letos prejeli poročilo republiškega
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, nadalje mnenja, stališča in predloge delegatov občin, poročilo in dodatno poročilo odbora, predlog stališč in
sklepov o izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971—76,
poročilo zakonodajno-pravne komisije k predlogu omenjenih stališč in sklepov
ter sklepe zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev SR Slovenije.
Prosim tovarišico Zoro Tomič, članico izvršnega sveta za ekspoze v zvezi
s celotnim kompleksom bolnišnične dejavnosti v Sloveniji, tj. k 3., 4. in 5.
točki dnevnega reda. Besedo ima tovarišica Zora Tomič.
Zora Tomič: Spoštovani tovariši in tovarišice poslanci, spoštovani
gostje, spoštovano predsedstvo.
Čeprav se je vaš zbor že večkrat ukvarjal s problemi bolnišnic parcialno
in tudi skozi poslanska vprašanja, razginjamo pred vami tri glavna gradiva
in sicer: poročilo o organizaciji in o strokovni usposobljenosti bolnišnic v SR
Sloveniji, ki ga je pripravil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno
varstvo, predlog izhodišč za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji za obdobje 1971—76, osnutek zakona o prispevku Socialistične republike
Slovenije in o programu za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani, bolnišnično
problematiko v naši republiki in predloge ukrepov za nadaljnji razvoj bolnišnične službe.
Tako kot v drugih deželah imajo tudi pri nas bolnišnice pomembno mesto
v organizaciji zdravstvene službe in pri izvajanju zdravstvenega varstva. Njihova osnovna funkcija je nuditi bolnikom vsestransko specialistično in medicinsko pomoč. Zato se bolnišnice ukvarjajo s specialistično diagnostiko, terapijo,
preventivo in rehabilitacijo in to ne samo za hospitalizirane bolnike. Razvijati
morajo tudi široko ambulantno-specialistično dejavnost, ki ob določenih strokovnih indikacijah terja tudi obisk bolnikovega doma. Moderna sodobna bolnišnica je poleg tega še baza za praktično vzgojo zdravstvenih delavcev in za
razna sociološka raziskovanja. Zato mi dovolite, da s podatki ilustriram, da je
temu tako tudi pri nas.
Specialistično-ambulantnega zdravljenja je deležen v poprečju enkrat na
leto vsak Slovenec, vsak tretji Slovenec se enkrat na leto zdravi v bolnišnici.
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V bolnišnicah dela 70% vseh zdravstvenih delavcev in kar 90% zdravnikovspecialistov. Bolnišnice razpolagajo z najzahtevnejšo medicinsko opremo, ki ob
številni strokovni zasedbi omogoča najbolj zapletena oziroma zahtevna zdravljenja. Zato sta obseg in vsebina njihovega strokovnega dela zelo obsežna in
bogata. In še podatek: polovico denarja, namenjenega za zdravstveno varstvo,
porabimo za speciahstično-ambulantno in bolnišnično zdravljenje. Vse to kaže,
da bolnišnice izvajajo pomemben del zdravstvenega varstva prebivalstva in
so nosilke razvoja sodobne medicinske tehnologije. Zato nas je upravičeno
zanimalo, v kakšnem stanju so bolnišnice v naši republiki, v kolikšni meri in
kako lahko opravljajo naloge zdravstvenega varstva, ki smo jih napisali v
zakonu o zdravstvu in če jim bo v bodoče, spričo naraščujočih potreb, še mogoče
opravljati dane naloge.
Pred vami je najbolj zgoščen povzetek obsežne analize, ki obsega tako
problematiko hospitalizacije v Sloveniji kot tudi študij naravnih gravitacijskih
območij in še posebej stanje in razvitost .bolnišnic pri nas. Rezultat dela vrste
strokovnjakov je današnja podoba bolnišnične službe pri nas, njenih razvojnih
tendenc in tudi njenih kritičnih točk. Te so v tem, da je v Sloveniji bolnišnična
služba zelo razdrobljena, saj imamo kar 23 bolnišnic in med njimi je tudi
13 takih, ki imajo manj kot 300 postelj, 7 bolnišnic ima do 500 postelj in le
3 nad 1000 postelj. Skratka, prevladujejo majhne bolnišnice, ki gredo le težko
v korak z napredkom medicine in tehnike. Ce pa že gredo, je njihovo delo
ne le racionalno, marveč tudi zelo drago.
V zadnjih letih že opažamo integracijska gibanja v dveh smereh: v povezovanju specialnih bolnišnic, zlasti za TBC s splošnimi bolnišnicami in na
tej osnovi notranjo preporazdelitev postelj s pripadajočimi funkcionalnimi
prostori, kakor tudi koncentracijo najzahtevnejših medicinskih storitev v močnejših bolnišničnih centrih kot so Ljubljana, Maribor, Celje. Nadalje je v
obratu skoraj 2000 nestandardnih postelj. Tudi postelje niso razporejene racionalno glede na regionalna območja kot tudi glede na posamezne veje medicine.
Tako imajo tradicionalne stroke še marsikje večje posteljne zmogljivosti
kot tiste, ki obravnavajo epidemije sedanjosti. Standard bolnikov je nižji kot
ga terjajo minimalni pogoji za delo bolnišnic; posebno kritično je stanje v
kliničnih bolnišnicah in v onkološkem inštitutu. Spodbudni izjemi sta le
splošna bolnišnica Novo mesto in Slovenj Gradec in nekatere specialne bolnišnice.
Nadalje je večina bolnišnic zelo slabo opremljena, čeprav opažamo v zadnjih dveh letih napredek. Tudi oprema ni povsod racionalno izkoriščena, marsikje bo zastarela prej, preden bo amortizirana. Seveda v večini primerov tudi
funkcionalni prostori ne ustrezajo in to zlasti za zunanje bolnike v specialistično-ambulantnem zdravljenju, kar vse povzroča zastoje v delu in opravičeno
kritiko javnosti. V bolnišnicah primanjkuje 180 zdravnikov-specialistov, predvsem za ambulantno delo, poleg 1600 drugih zdravstvenih delavcev s srednjo,
višjo in visoko izobrazbo. Posebno zaskrbljuje primanjkljaj medicinskih sester,
ker le-te dajejo upravičeno prednost drugim institucijam zaradi boljših delovnih
pogojev in nagrajevanja. Tako so na primer primerjave pokazale, da so kar
za 30% slabše nagrajene za svoje delo kot podobni profili v gospodarstvu,
poleg tega so pa še skoraj brez izgledov za ureditev stanovanjskih razmer in
otroškega varstva, kar vse še otežuje delo v izmenah.
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Ocena stanja bolnišnic v Sloveniji kaže, da bomo morali v to dejavnost
vložiti mnogo denarja za to, da jih usposobimo za naloge, ki jih morajo opravljati v današnjem času ob današnji stopnji razvitosti medicine in tehnike in
da vsaj nekoliko nadoknadimo zamudo v vlaganjih v zadnjih 10 letih. Pri tem
se moramo zavedati, da je izgradnja in opremljanje teh institucij zelo draga,
strošek za novo standardno posteljo je med 25 in 40 milijoni in da znaša strošek
njenega funkcioniranja na leto 1A investicijske naložbe. Zaradi tega lahko
izpeljujemo nove investicije in sanacije le na racionalnem in strokovno učinkovitem razvojnem konceptu, ki upošteva vse obstoječe standardne zmogljivosti
bolnišnic, zakonitosti razvoja bolnišnic glede na medicinsko tehnologijo in policentrični razvoj Socialistične republike Slovenije.
Naloge in vsestranski razvoj medicinske znanosti in medicinske tehnologije
brezpogojno terjajo teamsko obravnavanje bolnikov, dragoceno opremo, koncentracijo laboratorijskih zmogljivosti in enot za intenzivno nego ter veliko
rutiniranost in uigranost zdravstvenih timov, ki je možna le ob dovolj velikem
številu pacientov in ob stalnem obravnavanju bolezenskih primerov.
To spoznanje narekuje delitev dela med bolnišnicami po strokovnih kriterijih in pogojuje organizacijo bolnišnične mreže glede na kadrovske in tehnične
možnosti obravnavanja bolj ali manj zahtevnih bolezni in opravičuje ureditev
vseh slovenskih bolnišnic po enotnih kriterijih ob upoštevanju nujne potrebe
po čim večji koordinaciji in funkcionalni integraciji.
Strokovno in ekonomsko utemeljena funkcionalna izpeljava policentričnega
razvoja Socialistične republike Slovenije na področju zdravstva terja torej
takšno makroorganizacijo bolnišnic, da bodo na eni strani skoncentrirani
zahtevnejši diagnostični in terapevtski postopki v večjih bolnišničnih centrih,
na drugi strani pa bo izpeljana racionalna in ustrezna delitev dela med bolnišnicami.
Evidentna je potreba po kliničnih centrih z maksimalno koncentracijo
medicinskih in drugih strokovnjakov, zlasti subspecialistov, kjer se bodo obravnavah strokovno najzahtevnejši in najhujši bolniki, prav tako pa bo treba
sanirati oz. funkcionalno opremiti regionalne bolnišnice, ki imajo vse specialistične dejavnosti in urediti pogoje za delo lokalnih bolnišnic, ki rutinsko obravnavajo bolnike in jim ni potrebno vsestransko specialistično ali subspecialistično
zdravljenje oziroma so taki bolniki tako številni, da koncentracija sploh ne bi
bila možna.
Seveda pa terja razvejanost bolnišnične mreže tudi ambulantno-specialistično delo, za katero so naše bolnišnice že po zakonu odgovorne. Torej tudi
v perspektivi računamo s tremi regionalnimi bolnišničnimi centri; poleg kliničnega centra v Ljubljani še v Mariboru in Celju. Nanje se že navezujejo splošne
bolnišnice, ki bodo opravljale temeljno specialistično zdravstveno varstvo.
Te ugotovitve in vidike bodočega razvoja bolnišnične službe v Sloveniji
smo upoštevali tudi v predlogih za koncept srednjeročnega plana razvoja za
naslednje obdobje.
O poročilu republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo ter
o sklepnih ugotovitvah so razpravljali in se z njim strinjali odgovorni strokovni
in družbeni dejavniki, med njimi tudi republiški medicinski svet, skupščinski
odbori in tudi posvet bolnišnic. Prav tako je sodil izvršni svet, da je poročilo
in njegove ugotovitve solidna osnova za izoblikovanje našega odnosa do te
pomembne zdravstvene dejavnosti, osnova za reševanje problemov in za ukrepe
za nadaljnji razvoj bolnišnične službe.
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Izhajajoč iz tega dejstva in glede na to, da je treba pri načrtovanju bolnišnične službe obravnavati Socialistično republiko Slovenije kot enotno zdravstveno regijo in da je treba skoraj povsod zboljšati oziroma primerno urediti
standard bolnikov, ustvariti higienske pogoje in funkcionalno usposobljenost
ter izpeljati strokovno delitev dela med bolnišnicami, predlaga izvršni svet
Skupščini SR Slovenije v oceno oziroma presojo: oportunost postopka za sklenitev družbenega dogovora o načrtovanju in izgradnji bolnišnic v Socialistični
republiki Sloveniji v obdobju 1971—76 in načelna izhodišča za ta družbeni
dogovor. Poleg tega še osnutek zakona o prispevku Socialistične republike
Slovenije za dokončno izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani.
Izvršni svet torej predlaga, da se zainteresirani dejavniki v republiki, mednje štejemo tako Zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev kot
Zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, Skupnost zdravstvenih
zavodov SR Slovenije, Gospodarsko zbornico SR Slovenije, Zvezo sindikatov
Slovenije, sporazumejo, kakšno konkretno politiko bomo vodili v naslednjem
obdobju glede na situacijo na tem področju, kakšna pravila igre bomo upoštevali, da bodo rezultati čim večji ob najbolj smotrni porabi denarja, ki ga bomo
namenih za razvoj te dejavnosti.
Spomniti se moramo namreč na to, da smo se pri oblikovanju republiškega
zakona o zdravstvu zavestno odločili za to, da se bomo o razširjeni reprodukciji
v zdravstveni dejavnosti posebej dogovarjali in konkretno odločali o vsaki naložbi, njenem obsegu, pa tudi o usklajenosti s programi zdravstvenega varstva
kot tudi o tem, kako jo bomo financirali.
Sredstev za razvoj katerekoli zdravstvene dejavnosti, naj bodo to bolnišnice, zdravstveni domovi ali zavodi za zdravstveno varstvo, avtomatsko še
nikjer ne nabiramo, tudi v zdravstvenem zavarovanju ne, čeprav je naravno,
da se s stroškom za razširitev in strokovno rast dejavnosti mora računati tudi
v zdravstvenem zavarovanju, ne pa samo s čisto elementarnim stroškom zdravljenja. To nam lahko zakriva realen strošek zdravstvenega varstva, kar nas sili
k temu, da ko pride do kritične situacije, razglasimo sanacijsko obdobje.
Jasno je, da ne more biti zdravstveno zavarovanje edini nosilec te sanacije.
Združeni zavarovanci kot potrošniki in plačniki zdravstvenih storitev so najbolj zainteresirani za to, da se na podlagi verificiranega programa dogovore z
dfužbeno-političnimi skupnostmi, delovnimi organizacijami in tudi neposredno
z občani, kako ga realizirati. Po zelo grobi oceni bi bilo treba samo za sanacijo
bolnišnic v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici ter v M. Soboti okoli
90 milijard, torej toliko kot v enem letu porabimo za celotno zdravstveno zavarovanje. Zato bo za realizacijo takega programa potreben ne le skupen dogovor
vseh zainteresiranih, potrebno bo vzpostaviti določen prioritetni red in terjati
tudi strokovno in družbeno disciplino. K temu naj bi prispeval tudi družbeni
dogovor. Vendar se z družbenim dogovorom še ne obvezujemo za konkretne
bolnišnice, temveč želimo z njim dejavno poseči v usmerjanje razvoja bolnišnic v nacionalnem prostoru. Konkretizacijo odnosa do posamezne bolnišnice
bo pokazal sporazum oziroma pogodba po 96. členu zakona o zdravstvu med
partnerji, za republiko pa posebna odločitev z zakonom ali odlokom.
Z družbenim dogovorom o izgradnji bolnišnic za obdobje, ki je pred nami
in ko še nimafno izdelanega nacionalnega programa zdravstvenega varstva,
premagujemo to vrzel s tem, da se odločamo za rešitev najbolj kritičnih točk
na tem področju, vendar usklajeno z gledišča enotnega zdravstvenega območja,
strokovne organiziranosti in racionalnosti naložb. Zlasti tam, kjer naj bi širša
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družbena skupnost sodelovala, je vprašanje programske zasnove najpomembnejše. Le s potrjeno programsko osnovo je mogoče računati z deležem drugih.
Kolikšen bo ta delež, pa bomo morali vedno znova ugotavljati glede na pomembnost posameznega objekta in naše gmotne možnosti.
Družbeni dogovor naj bi postal torej akcijski program vseh zainteresiranih
dejavnikov za saniranje bolnišnic v Sloveniji, za porast ravni bolnišničnega
zdravstvenega varstva in ambulantno-specialističnega zdravljenja, garant za
to, da bodo naložbe družbeno in strokovno opravičene.
Vzporedno z izhodišči za družbeni dogovor vam predlagamo v razpravo in
sprejem še osnutek zakona o prispevku Socialistične republike Slovenije in o
programu za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani in to predvsem iz naslednjih razlogov:
1. Ker je njegova programska osnova izoblikovana in ni več dilem okrog
njegove funkcije in namembnosti ter je tudi projektno dokončana.
2. Ker bodo sredstva za izgradnjo vsak hip porabljena in je gradnja v taki
lazi, da bi z ustavitvijo dela — investitor ima že odločno o ustavitvi — nastala ogromna škoda, da o nadaljnji podražitvi zaradi naraščanja gradbenih
stroškov in aranžmajev za opremo z inozemskimi partnerji ne govorimo.
3. Ker iz popisa bolnišnic nedvomno izhaja, da so prav klinične bolnišnice
v Ljubljani in onkološki inštitut v najbolj kritičnem stanju, istočasno pa obravnavata najtežjo patologijo iz vse Slovenije in opravljata učno in raziskovalno
funkcijo za medicinsko fakulteto.
Ta dejstva je ocenil izvršni svet kot zadostna, da pride pred vas z zakonskim osnutkom za delež republike pri kliničnem centru. Pri tem je jasno, da
bodo ta sredstva lahko aktivirana šele takrat, ko se bodo drugi partnerji po
96. členu zakona o zdravstvu dogovorih o financiranju in zagotovili pokritje
svojih obveznosti.
Klinični center sestavljajo vse tiste zdravstvene institucije, ki v neposredni
strokovni povezavi z medicinsko fakulteto v Ljubljani opravljajo raziskovalno
delo na področju medicine, so učna baza za šolanje visokih in višjih medicinskih
kadrov ter hkrati opravljajo naloge s področja zdravstvenega varstva, ki
zajema kurativne, preventivne in rehabilitacijske oblike zdravstvenega dela.
Hrbtišče kliničnega centra tvorijo klinične bolnice v Ljubljani, s katerimi
se je združila klinična bolnišnica za porodništvo in ženske bolezni, inštitut
za TBC, inštitut za načrtovanje družine in bolnica »dr. Peter Držaj«. V sestavu
kliničnih bolnišnic je sedaj 11 klinik, 6 inštitutov in 6 drugih medicinskih in
servisnih enot. Kot samostojne delovne organizacije v okviru kliničnega centra
delujejo še: klinična bolnišnica za psihiatrijo, klinična bolnišnica za pediatrijo
in onkološki inštitut.
Institucije kliničnega centra opravljajo hkrati funkcijo učeče in regionalne
bolnišnice ter zdravijo najhujše bolnike iz vse Slovenije. Leta 1970 je bilo
zdravljenih 45 %> bolnikov izven območja ljubljanske skupnosti zdravstvenega
zavarovanja. Tak koncept kliničnega centra se je uveljavil v vseh razvitejših
državah kot strokovno utemeljen, prav tako pa tudi z ekonomskega vidika
upravičen, saj bi bila za Ljubljano takšna delitev neracionalna. Kot učna baza
medicinske fakultete ter drugih zdravstvenih šol, omogočajo institucije kliničnega centra šolanje medicincev iz kliničnih predmetov, šolanje višjih zdravstvenih delavcev za intenzivno nego in delo v laboratorijih, praktični pouk
srednje medicinskega kadra in podiplomsko izpopolnjevanje zdravnikov in
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zdravnikov-specialistov ter tehničnih in drugih strokovnjakov v bolnišnični
službi.
Koncentracija strokovno najbolj usposobljenega kadra, sodobno opremljeni
laboratoriji in druga najsodobnejša medicinska oprema ter številna in strokovno
zaniftiiva kazuistika v teh institucijah so baza za strokovno in raziskovalno
medicinsko dejavnost. Skratka, klinični center lahko opredelimo kot strokovno
medicinski vrh zdravstvene službe v Sloveniji, usmerjevalca razvoja posameznih
vej zdravstvene službe, bazo za šolanje in nadaljnjo strokovno izpopolnjevanje
in izobraževanje zdravstvenih delavcev in kot bazo za fundamentalne medicinske raziskave in aplikacijo dognanj medicinskih ved v prakso zdravstvene
službe.
Novi objekti prve etape izgradnje kliničnega centra, posteljni objekt,
diagnostično-terapevtski objekt, servisni objekt — k temu priključujemo zaradi
zelo kritične situacije še del druge etape in onkološki inštitut, bodo zaradi
sodobno funkcionalne osnove in organiziranosti omogočili in pospeševali, kohezijo institucij kliničnega centra in visoko raven medicinskega dela.
Priznati je treba, da nam v času, ko smo se odločali za to gradnjo, koncept
ni bil do kraja izoblikovan. Med pripravljalnimi deli in gradnjo so se često
pojavljala najrazličnejša vprašanja v zvezi s programsko osnovo, tehnično
dokumentacijo in predračunsko vrednostjo. Zlasti so se ta vprašanja zaostrila
ob sanaciji kliničnih bolnišnic v letu 1969. Klinične bolnišnice so s sodelovanjem
pristojnih republiških dejavnikov začele analizirati in preverjati potek investicije. Pri tem se je ugotovilo, da je bil prvotni program iz leta 1963 v medicinskem pogledu nepopoln in neskladen z reformnimi in racionalizacijskimi
prizadevanji, ki so zahtevala tudi za področje zdravstva smotrnejšo odločitev
o investicijah, nesodoben pa zaradi napredka znanosti in tehnike, ki omogočata
medicini zelo hiter in kvaliteten vzpon in terjata nove metode medicinskega
dela in opremo.
Ob sprejetju zakona so bili namreč na voljo le arhitekturni načrti za
posteljni objekt in še te so morali kasneje spreminjati. Inštalacijski načrt in
posteljni objekt so bili izdelani mnogo kasneje. Za najpomembnejši programsko
in finančno najzahtevnejši del kliničnega centra za diagnostične, terapevtske in
servisne dejavnosti so začeli izdelovati programsko projektno nalogo šele v letu
1967, to je eno leto po sprejemu zakona.
Zaradi nepopolnega programa in nedokončanih projektov, tudi dokumenti
o financiranju niso bili realni. Na podlagi takratne tehnične dokumentacije
so leta 1965 izračunali investicijsko vrednost na 250 milijonov, ob sprejemu
zakona pa je bila znižana na 191 milijonov. V investicijski vsoti, zagotovljeni
z zakonom, je bila uvozna oprema obračunana še po tečaju 7,50 dinarja za
dolar. Po letu 1967 so tudi nenehoma naraščale cene gradbenega materiala in
vseh storitev, zadnja leta povprečno za 20<)/o. Upoštevajoč vse te okoliščine, so
klinične bolnišnice izdelale novo programsko osnovo in jo v začetku 1970 predložile investitorju, storile vrsto ukrepov za racionalnejšo gradnjo kliničnega
centra in izračunale novo predračunsko vrednost. Kljub sprva pomanjkljivi
zasnovi, večkratnemu spreminjanju projektov in še drugim težavam bo po
oceni skupne komisije republiških sekretariatov za zdravstvo in socialno varstvo,
za urbanizem in za finance, strokovne komisije republiškega gradbenega
centra ter mnogih domačih in tujih strokovnjakov, med njimi tudi svetovne
zdravstvene organizacije, klinični center sodoben, funkcionalen in racionalno
grajen zdravstveni objekt. Ko bo klinični center izpopolnjen še z nujno po-
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trebnimi dejavnostmi in novimi objekti medicinske fakultete, patomorfološka
služba, sodna medicina in drugimi inštituti, bo za daljšo dobo zagotavljal
kvalitetno zdravljenje najhujših bolnikov in visoko raven pedagoškega in
raziskovalnega dela v celotni medicinski stroki in ne le v posameznih vejah.
Po novem programu bo v njem 8 klinik in 4 inštituti. Za pouk bomo pridobili
16 seminarjev in 3 predavalnice ter druge funkcionalne prostore.
Nova odločitev glede namemb zagotavlja v okviru kliničnega centra skladen
razvoj tudi tistim dejavnostim, ki so po opremljenosti in prostorih prav tako
zaostale in jim v prihodnjih letih ne bo mogoče zagotoviti 'novih lastnih
prostorov in opreme kot so računali ob začetku gradnje. Z intenzifikacijo in
razširitvijo možnosti za zdravljenje bodo tudi obsežne inštitutske, laboratorijske
in druge medicinske funkcionalne dejavnosti v kliničnem centru strokovno
in ekonomsko bolj racionalno izkoriščene.
Nova programska zasnova z razširjeno namembnostjo kliničnega centra je
strokovno verificirana od medicinske fakultete in republiškega medicinskega
sveta. Z njo soglaša tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Hkrati s programsko osnovo se je tudi razčiščevalo, ali je gradnja usklajena z novim
programom in kakšne so realne materialne možnosti pa tudi naša operativna
usposobljenost za izpeljavo take investicije. To je gradnjo nekoliko zavrlo,
istočasno pa omogočilo njeno večjo racionalizacijo. Dejstvo je, da je predstavljala ta investicija trd oreh za našo gradbeno operativo-, saj se v svetu taki
načrti izvajajo na podlagi mednarodnih natečajev. Kljub temu je komisija
strokovnjakov ugotovila, da je kvaliteta in način posameznih izvedb pravilen
in racionalen, ker omogoča funkcionalnost in ceneno vzdrževanje in da investitor s svojo projektantsko in nadzorno skupino še vedno sproti in načrtno
išče cenejše izvedbe, skuša uvožene materiale in naprave nadomestiti z domačimi in bolj skromnimi rešitvami in tako še poceniti gradnjo-. H kvaliteti
gradbeno tehničnih detajlov in celotnega objekta, komisija ni imela pripomb.
Sodila je, da se gradi kvalitetno. Novi objekti imajo res približno za desetino
(7677 m2) večjo površino kot je bilo predvideno v načrtih iz leta 1963. Vendar
tehnični strokovnjaki menijo, da je bilo povečanje iz gradbeno^tehničnih razlogov nujno. Samo instalacijske površine so se na kasnejšo zahtevo izvajalcev
morale povečati za 2725 m2. Kot primer racionalizacije lahko navedemo povečano
število postelj od 951 na 1072 tako-, da pride na eno posteljo 38,5 m2 bruto
etažnih površin, ne pa 42,5 m2 kot je predvideval prvotni projekt.
Kljub vsemu bo zgrajen posteljni objekt skoraj v roku kot je določeno
v zakonu. Konec leta 1970 se je že začelo postopno vseljevanje v ta objekt,
diagnostično-terapevtski objekt pa kasni zaradi strokovnega razčiščevanja zasnove. Bo pa zaradi tega rešen sodobno in racionalno in bi bil po dosedanjem
tempu graditve lahko gotov v letu 1973, vendar pod pogojem, da bi gradnjo
kontinuirano nadaljevali.
Tako se je ob koncu vseh naporov za oblikovanje nove strokovne in
ekonomsko utemeljene programske zasnove znašel investitor pred finančno
nepokrito investicijo, saj nova predračunska vrednost znaša po cenah 31. 1.
1971, pri tem je seveda že upoštevana nova vrednost dolarja 15 dinarjev,
429 482 000 dinarjev. Kar 60 °/o razlike med prvotno in novo predračunsko
vrednostjo pogojujejo povišane cene za preddela, gradnjo objektov, toplovodno
omrežje in za opremo od leta 1963 do 1965 na cene 1971. Dopolnitev programa
zaradi razvoja medicine, medicinske tehnike in tehnologije medicinskega dela
v zadnjih letih in razširitev namemb, terja približno 19®/a, za kadre pa je
3?»
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potrebno približno 5fl/o, preostalih 16 '% pa za minimalna obratna sredstva in
za stroke, na katere klinične bolnišnice niso mogle vplivati.
Investitor je predložil financerjem temeljito dokumentacijo investicij. Tako
se je že od junija 1970 razčiščevalo s strokovnimi eksperti vsa vprašanja,
o katerih sem prej govorila, dokler ni bila vsa dokumentacija preverjena v
tolikšni meri, da je služila predlagatelju kot osnova za oblikovanje in predlaganje zakona, ki je danes v obravnavi.
Z zakonom želimo urediti obveznosti SR Slovenije do nadaljevanja že
sprejetega programa I. etape izgradnje kliničnega centra v Ljubljani in tudi
dopolnjenega programa kot se je izoblikoval v dolgotrajnih konfrontacijah
strokovnih in družbenih dejavnikov. V zakon je vključen tudi onkološki inštitut
kot integralni del kliničnega centra.
Z zakonom okvirno potrjujemo nov investicijski program, predračunsko
vrednost novega objekta kliničnih bolnišnic in na tej osnovi konkretiziramo
tudi obveznost SR Slovenije, ki naj bi še nadalje prispevala 40 % investicijskih
sredstev in končno opredeljujemo dinamiko zagotavljanja sredstev po letih.
Investitorja zavezujemo, da obvešča izvršni svet o morebitni spremembi predračunskih cen, da gre do 2 % rizik na njegove breme in da mora biti novi objekt
zgrajen najkasneje v 30 mesecih po tem, ko bodo zagotovljena celotna predračunska sredstva za njegovo izgradnjo.
Nadalje v 8. členu zelo jasno določamo in s tem zavezujemo klinične
bolnišnice, da morajo prenesti v upravljanju onkološkemu inštitutu nekatere
objekte in zemljišča in še zlasti, da morajo omogočiti onkološkemu inštitutu
tudi souporabo vseh novih diagnostično-terapevtskih in komunalno-servisnih
dejavnosti novega objekta kliničnih bolnišnic.
Glede na to, da je onkološki inštitut integralni del kliničnega centra in
deluje v funkcionalno in higiensko neustreznih prostorih in je njegova sanacija
zato nujno potrebna, predlagamo, da mu že v tej etapi omogočimo več kot le
pridobitev novih standardnih postelj in sicer z izgradnjo teleradioterapevtskega
objekta, ki bo omogočil sodobno ugotavljanje in zdravljenje rakastih obolenj in
nujne adaptacije ostalih funkcionalnih prostorov. Zato mu morajo klinične
bolnišnice prepustiti v upravljanje del njegovih objektov in zemljišč in mu
omogočiti integracijo v zemljiški kompleks kliničnega centra na Zaloški cesti.
Program onkološkega inštituta glede na te predpostavke še ni izdelan, zato
še ni mogoče opredeliti višine potrebnih finančnih sredstev. Zato bo potreben
poseben odlok.
V končnih določbah pa ta zakon pooblašča izvršni svet, da v imenu Socialistične republike Slovenije sklene sporazum po 96. členu o nadaljnji izgradnji
novega objekta kliničnih bolnic in onkološkega inštituta v Ljubljani, zavezuje
republiški sekretariat za finance in republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo za nadzorstvo nad potekom izgradnje in porabo sredstev SR
Slovenije za sklenitev pogodbe, v kateri se morajo podrobno urediti medsebojna razmerja.
Čeprav formalno danes ni predmet naše obravnave, je vendarle zelo
aktualno vprašanje šolanja zdravstvenih delavcev, zlasti zdravnikov, saj terja
tako sanacija bolnišnične službe kot razvoj ambulantno-specialističnega zdravljenja tudi osnove zdravstvene službe novih strokovnih moči. Glede tega
pomeni medicinska fakulteta ozko grlo. Čeprav bo medicinska fakulteta pridobila nove možnosti za klinični del v novih objektih kliničnega centra, so
pretesni in funkcionalno neustrezni še predklinični inštituti, ki predstavljajo
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veliko oviro za pedagoško in znanstveno delo. Zaradi njih omejujemo iz leta
v leto vpis na medicinsko fakulteto, čeprav nam primanjkuje zdravnikov.
S to situacijo je bil soočen že v minulem letu izvršni svet, ki je zato odobril
že v letošnjem letu denar za izdelavo projektov za izgradnjo tega dela medicinske fakultete v Ljubljani v prepričanju, da bo medicinska fakulteta upoštevala naše napore in predlagala vsaj delno povečanje omejenega vpisa. Tudi
znotraj fakultete bo storila potrebne organizacijske ukrepe za nemoten študij,
dokler se tudi za predkliniko ne ustvarijo boljši pogoji dela.
Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je seznanjen z
dosedanjimi razpravami v okviru skupščine. Razprave so imele namen osvetliti
to problematiko iz najrazličnejših zornih kotov in prispevati k razčiščevanju
nekaterih zelo delikatnih vprašanj kot tudi k izbiri ukrepov za uspešno strokovno in družbeno akcijo. Zato pričakuje vašo oceno pobude, da začne postopek
za sklenitev družbenega dogovora o izgradnji bolnišnic v Sloveniji na izhodiščih, ki jih je predložil. Pričakuje tudi, da ga boste podprli v prizadevanju,
da se gradnja kliničnega centra v Ljubljani ne ustavi, temveč dokonča in da se
prav tako reši tudi kritično stanje onkološkega inštituta, kolikor nam seveda
v tem hipu dopušča naša gospodarska moč. S tem bo dala republika dober
zgled ostalim financerjem, da izpolnijo svoje obveznosti in da ne povzročimo
družbene škode, ki bi jo le težko popravili.
Zato izvršni svet predlaga, da sprejmete zakon o prispevku republike za
izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani po skrajšanem postopku s skrajšanim
rokom kot zakonski predlog v smislu določil 294. in 296. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije. Predlagatelj sprejema amandmaje zakonodajno-pravne
komisije in matičnih odborov kot so oblikovani v prečiščenem tekstu zakona.
Opozarja pa, da je prišlo pri prepisovanju do napake na 3. strani, 1. alinei,
kjer se pravilno glasi znesek 25 milijonov in ne 21 milijonov. Hvala za pozornost!
Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poročevalec odbora dr. Ivan
Kopač še ustno dopolniti poročilo odbora? (Pozneje.)
Pričenjam razpravo. Predlagam, da spričo izredne povezanosti tem, ki jih
obravnavamo pod 3., 4. in 5. točko dnevnega reda, vodimo najprej načelno
razpravo o vseh teh točkah dnevnega reda, to je o celotnem bolnišničnem
kompleksu. Podrobno razpravo in sklepanje o posameznih predloženih aktih
bi vodili pod vsako točko dnevnega reda posebej. Ali se strinjate s tem predlogom? (Da.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je predlog sprejet. Kdo želi
besedo? Besedo ima predsednik republiškega medicinskega sveta docent dr.
Miloš Kobal.
Dr. Miloš Kobal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Najprej bi se zahvalil za možnost, da v imenu republiškega medicinskega sveta,
ki kot veste predstavlja svetovalca republike v strokovnih zadevah zdravstva,
spregovorim o centralnem problemu naše razprave, to je o vrhu naše medicinske
dejavnosti v republiki, o kliničnem centru. Pri tem želim svojo razpravo
povezati s celotnim kompleksom bolnišnične službe. Republiški medicinski svet
niti za trenutek ni dvomil, da je treba ta problem obravnavati v celoti. Vendar
prav tako z avtoriteto, ki ste mu jo dali s tem, da ste ga imenovali, se zavzemamo za to, da najhitreje, najustrezneje in najučinkoviteje uredimo izgradnjo
kliničnega centra v Ljubljani.
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Rad bi po udaril, tovarišice in tovariši poslanci, da današnja razprava ni
stvar nekih kratkih ad hoc pogovorov. To razpravo je pričel že predsednik
takratnega republiškega zdravstvenega centra dr. Fortič. Sam sem, poleg vseh
drugih nalog, ki ste mi jih nalagali, menil, da je ureditev kliničnega centra
v Ljubljani ena pomembnih strokovnih nalog republiškega zdravstvenega centra. Tako smo v okviru republiškega zdravstvenega centra in njegovih komisij
razpravljali kvalificirano o namembnosti kliničnega centra v Ljubljani. Posebno
razpravo smo posvetih ureditvi in konceptom onkološkega inštituta in prav
s tem usmerjali diskusijo k ureditvi kliničnega centra tudi pri organizatorjih
kliničnih bolnišnic samih. Ti so precej razpravljali o tem, kako naj bo to
vprašanje organizirano in urejeno. Končni produkt v strokovnem smislu teh
naših prizadevanj je poročilo o funkciji kliničnega centra, ki smo ga predložili
tudi vam.
Razumljivo je, da se v celoti sklicujem na ta predlog našega sveta. Poudarjeno je bilo, da se klinični center oblikuje iz sodelovanja tistih institucij
in tistih bolnišnic, ki predstavljajo učno bazo medicinske fakultete. Prav tako
bi rad na tem mestu poudaril, da ime še ni definitivno in da bomo morali dati
verjetno nastalemu telesu kakšno drugo primernejše ime. Vendar menim,
da nas to vprašanje ne sme ovirati pri drugih pomembnejših nalogah in da
v okviru naših razprav iščemo rešitev za objekte, ki so v izgradnji. Osebno
sem prepričan, da ni med vami nikogar, ki bi oporekal organizaciji in dograditvi kliničnega centra. Prav tako menim — kljub temu, da se Slovenci radi
med seboj borimo na razna območja — da ni nikogar, ki bi oporekal temu, da
naj bo ta center pri medicinski fakulteti in v republiškem središču.
Ko dograjujemo enega od objektov, ki so potrebni za ta center, ne rešujemo
samo sramotnega dejstva, da ima slovenska medicinska fakulteta na razpolago
le zastarelo, sto let staro »Franc Jožefovo bolnišnico« v Ljubljani. Vedno in
vselej bomo poudarjali, da gre za nalogo, ki je republiškega pomena in ki ima
republiški značaj. Dejali smo tudi že večkrat, da združuje nova bolnišnica tri
načela in sicer: načelo bolnišnice republiškega pomena, načelo učeče bolnišnice
in načelo regionalne bolnišnice.
Soglašam, da bi bilo morda enostavneje, če bi mogli ta načela organizacijsko
ločiti med seboj in jih razdeliti na posamezne zdravstvene zavode, ki. že obstajajo in bodo še nadalje obstajali v Ljubljani. Vendar so dolgoletna in
temeljita strokovna proučevanja in posvetovanja dokazala, da ni nobene utemeljene strokovne niti ekonomske možnosti, da bi v Ljubljani obstajalo več
popolnih bolnišnic, od katerih bi imela samo ena klinični pomen in bila učna
baza fakultete. Dejal bi, da je bolnišnica, ki jo vodim, to je klinična bolnišnica
za psihiatrijo nekakšno poskusno področje, na katerem lahko združujemo vsa
ta tri načela. Lahko vam zagotovim, da je mogoče tudi v širši bolnišnici uspešno
združevati ta tri načela, če obstajajo za to pripravljenost, razumevanje in dober
organizacijski koncept. Zato po mojem mnenju ni smotrno, da bi del bolnišnice
ah del bolnišnic razglasili za klinične, ali za mikro kliniko, če bi bile v sklopu
večje hiše. V tem primeru bi namreč nastali nepotrebni in nekoristni medsebojni antagonizmi, marveč je treba ob dobri organizaciji ocenjevati celotno
bolnišnico kot klinično bazo.
Združitev dveh splošnih načel z regionalnim, morda moti tiste, ki so
zainteresirani predvsem za razvoj ožjih zdravstvenih območij in ki poudarjajo,
da Ljubljana ne bi smela imeti nekega posebnega položaja. S tem osebno in
v imenu medicinskega sveta povsem soglašam. Vendar naše izkušnje, denimo

18. seja

503

izkušnje moje bolnišnice in izkušnje organizatorjev kliničnega centra, kažejo,
da imajo takšne integrirane ustanove celo prednost. Z izkušnjami, ki jih
nabirajo na ožjem področju, lahko koristijo kliničnemu in pedagoškemu delu
in nam vsem skupaj v republiki.
Opravljeni pregled bolnišnic v Sloveniji je pokazal, kakšne bodo neposredne
koristi za bolnišnice in zdravstvo v Sloveniji po dograditvi novega objekta kot
impulza za organizacijo kliničnega centra. Naj navedem le nekatere: izgradnja
novega objekta bo omogočila hitrejšo uresničitev naloge, za katero republiški
medicinski svet priporoča, da jo izpolnimo v naslednjih 10 letih. Ugotovili smo,
da je med približno 13 bolnišničnimi posteljami vsaj 2000 postelj nestandardnih.
Kot je bilo že večkrat poudarjeno, je precejšen del teh nestandardnih postelj
v kliničnih bolnišnicah in v drugih kliničnih ustanovah v Ljubljani. Sodobna
organizacija kliničnih bolnišnic, kot jo je prikazala tovarišica Tomičeva,, bo —
po mojem mnenju — odpravila mnoge obstoječe in boleče pomanjkljivosti.
Izgradnja novega objekta bo tudi olajšala diferenciacijo slovenskih bolnišnic. Pod tem razumemo nujno koncentracijo zdravstvene dejavnosti na: tistih
delovnih področjih, kjer je patologija prebivalstva izjemna ali pa zahteva
visoko specializiranost posegov ter uporabo zelo dragih tehničnih sredstev.
Pričakujemo, da se bo z novim objektom in z organizacijo kliničnega centra
izboljšala kvaliteta tistih dejavnosti, ki jih moramo — zaradi velike razširjenosti
patologije —kar najbolj približati potrebam slovenskega prebivalstva. S tem
bomo lahko tudi hitreje izgrajevali in preurejali za to dejavnost potrebne
objekte.
Zato — po mojem globokem prepričanju — izgradnja novega objekta
v okviru kliničnih bolnišnic, oziroma perspektivneje kliničnega centra, ne
ogroža nikogar, čigar dejavnost je potrebna in strokovno utemeljena. Tudi kot
direktor bolnišnice imam želje, zahteve in potrebe. Prepričan sem, da bomo
lahko v okviru skupnega dogovarjanja o izgradnji novega objekta te stvari
tudi uspešno rešili.
Predvsem me zaskrbljuje večkrat poudarjena misel policentričnega razvoja
zdravstvene službe v naši republiki. Posebej bi poudaril, da imajo tudi organizatorji kliničnega centra za potrebno, da morajo sprejeti vse tiste organizacijske
ukrepe, ki naj bi preprečevali morebitno izolacijo kliničnega centra in njegovih
ustanov ter povezovali klinični center s celotnim slovenskim zdravstvenim,
prostorom.
Mislim, da smo v republiki že v večini tisti, ki poudarjamo, da moramo
jemati Slovenijo kot enotno zdravstveno regijo, v kateri pa je treba poudariti
posamezna ožja zdravstvena območja. Klinični center je sicer vrh te regije,
vendar mora ustvarjati tesno povezavo s celotno Slovenijo z delitvijo dela,
s skupnimi strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi programi, z izmenjavo
kadrov in z njihovim izobraževanjem. Navedena načela, ki so jih v klinični
center vgradili njegovi organizatorji v svoj osnovni koncept, predstavljajo
predvsem konkretizacijo načel zakona o zdravstvu in sicer 29. in 67. člena.
Poudariti je treba, da se navedena dejavnost kliničnega centra povezuje
z medicinsko fakulteto, ki prav tako poskuša z raznimi oblikami in z razširitvijo
svoje dejavnosti utrditi svojo povezanost z zdravstvenimi zavodi kjerkoli v
Sloveniji. Verjetno bo proces integriranja medicinske fakultete in ustanov
kliničnega centra uspešen. Predvidevamo lahko, da bo ena teh posledic tudi
odprava neprijetnih in strokovno neutemeljenih meja med Ljubljano in periferijo. Nova organizacija zdravstva v Sloveniji bo temeljila na sporazumevanju
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in dogovarjanju s subjektom zdravstvene dejavnosti v republiki. Vendar mora
biti njen končni rezultat v integriranem in skladnem delovanju vseh bolnišnic,
zdravstvenih domov in drugih zdravstvenih zavodov.
Verjamem, da so mnoga negativna doživetja v preteklosti tista, ki vzbujajo
vašo zaskrbljenost. Zato na nek način zanikujejo optimizem, ki sem ga izrekel
in ki ga delim z mnogimi sodelavci v republiškem medicinskem svetu. Enostavneje je biti skeptik kot soustvarjalec nečesa, kar šele nastaja in kar ustvarja
probleme in zahteva napore. Prepričan -sem, da boste s svojimi stališči podprli
prizadevanja tako za ureditev celotne bolnišnične problematike kot tudi za
rešitev problema, ki nas sedaj neposredno žuli. Tako boste konkretno pomagali
našemu optimizmu in naši pripravljenosti za sodelovanje in za tako delo tako,
da bo vidno tudi na zunaj, to je izgradnja konkretnih objektov zdravstvene
službe.
Predsednik dr. Srečko Koren:
poslanec Milan Razdevšek.

Kdo še želi besedo? Besedo ima

Milan Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Danes naš zbor razpravlja o nekaterih pomembnih in akutnih vprašanjih
zdravstvene službe. Zaradi tega se jih moramo lotiti z vso resnostjo, odgovornostjo in doslednostjo. Zato mi dovolite, da k točki »Poročilo o organizaciji in
strokovni usposobljenosti bolnišnic v SR Sloveniji« posredujem mnenje ljudi
z našega območja.
Za vprašanja bolnišnične službe v Sloveniji zagotovo vsi želimo najboljše
rešitve in jo z organizacijskega ter strokovno-funkcionalnega stališča povezati
v enotno mrežo. Zal moram že v začetku reči, da v predloženih rešitvah ne
vidim tega. Zaradi tega mi ne zamerite, če ugotavljam, kar nam je zelo žal, da
se rešitev tega problema postavlja enostransko, namesto, da bi vso slovensko
zadevo zadovoljivo rešili najprej z ustreznim predpisom, ki naj bi rešil vprašanje
bodočega razvoja in še prej določil vlogo in mesto obstoječi bolnišnični mreži
in tudi vsaki bolnišnici posebej. Vsaj tu ne bi smeli igrati vlogo različni interesi,
ki nimajo nič skupnega s splošno družbenimi interesi. In namesto, da bi sporazumno in enotno nastopali, da se končno sanirajo terenske bolnišnice, smo
zaradi teh zgrešenih konceptov neenotni. Zato menim, da smo dosegli obratni
učinek kot smo si ga želeli in hoteli tudi doseči, V tej razpravi kot poslanec
koroškega območja posredujem tudi mnenje delovne skupnosti splošne bolnišnice Slovenj Gradec in drugih gospodarskih delovnih organizacij ter občinskih
skupščin. Zato ta prispevek ni samo moje osebno mnenje, temveč je tudi
stališče prej omenjenih dejavnikov.
Želim takoj preiti na jedro problema, to je na razpravo o bolnišnični mreži
Slovenije in o kliničnem centru. Predvsem želim poudariti na povezanost
bolnišnične mreže in kliničnega centra, upoštevajoč investicijsko racionalnost, in
funkcionalno strokovno povezanost. Iz poročila vse preveč veje zamisel, ki se
je lahko porodila le tako, da se ni prisluhnilo težnjam vseh pri reševanju tega
problema. Zato je nujno izostalo ali se ni dovolj upoštevalo dejstvo, da živijo
tudi v provinci ljudje, ki potrebujejo strokovno in v primeru potrebe hitro
in učinkovito zdravstvo in da je mreža bolnišnic v Sloveniji že več ali manj
zadovoljivo postavljena. To hočemo zdaj rušiti s tem konceptom. Delovne organizacije in občani na našem območju se zato sprašujejo, ali bo periferija tako
daleč od centra kot je bila dosedaj republika od federacije. Preveč očitno je,

18. seja

505

da se hoče problem enih rešiti na račun drugih. Ne morem pristati na to, da
bi kdo lastne probleme reševal na račun drugega s parolami: večja varnost
bolnika, racionalnost in tako dalje. Ne razumem, zakaj naenkrat tolikšna bojazen o nepotrebnem opremljanju bolnišnic z medicinsko in drugo opremo, ko
vsi vemo, kako so le-te opremljene. Obratno. Veseliti bi se morali, če komu
uspe dobiti denar tudi od drugod za potrebno opremo, ker je takšna oprema
tudi potrebna za sodobno zdravljenje, ne pa da pri tem nastaja zavist. Spominjam se poročila pred nekaj leti o hudi nesreči avtobusa s šolarji pri Ptuju,
ko je bila soglasna ugotovitev strokovnjakov, da je sodobna oprema in usposobljenost zdravstvenih delavcev ptujske bolnišnice rešila mnogo otrok in zato
ta nesreča ni zahtevala še več žrtev. Po mnenju nekaterih je vse to za nekatere
bolnišnice predrago in naj bi takšno opremo imeli le večji centri.
Strinjam se, da je potreben za organizacijo bolnišnične službe nek programski dogovor. Nikakor pa se ne strinjam, da bi s kakršnimkoli predpisom
omogočali ali določali tem bolnišnicam, kaj smejo> in kaj ne smejo delati.
Osnovno načelo naj bo možnost širjenja strokovnega dela v okviru dogovorjenega strokovnega programa. To naj velja ne samo za klinični center in
bazenske bolnišnice, marveč za bolnišnično službo sploh. Konkurenco iščemo,
če je ta potrebna, le v strokovnem napredku in boljši diagnostiki pri zdravljenju
bolnikov, ne pa v predpisih o omejenosti dela posamezne bolnišnice.
Po zamisli sestavljalcev tega poročila imam občutek, naj bi bile medobčinske bolnišnice stacionariji za tiste bolnike, ki potrebujejo samo še
medicinsko nego ali kakšen manjši poseg. S takim konceptom se ne strinjajo
zavarovanci našega okoliša, niti zdravstveni delavci. Z nakazano delitvijo dela
med zavodi se strinjamo. Mislim, da je ključna točka te delitve tudi v Ljubljani
sami in da ga ne more lokacija nekega objekta povzdigniti avtomatično' na
nivo klinike. Zato je treba tako delitev strokovnega dela izvesti najprej v
Ljubljani. Ce bo to urejeno v Ljubljani, menim, da za periferijo ne bo problem.
Kar zadeva izgradnjo kliničnega centra, menim, da je ta neobhodno nujno
potrebna, saj so obstoječe stare zgradbe že slovenska nacionalna sramota. Ne
morem pa se strinjati, da sto postelj v Ljubljani služi kliničnemu vrhu. Tudi
drugod po svetu ali pa pri nas, na primer v Zagrebu, obstajajo klinike in posebej
še bolnišnice. Čeprav ne nasprotujem temu, da republika zbere 40 °/o sredstev,
če se res toliko bolnikov v Sloveniji posluži kliničnega vrha, vendar postavljam
vprašanje s stališča racionalizacije sredstev zdravstvenega zavarovanja ter
sedanjih investicij: ali je res potrebno, da se bolnike iz Ljubljane in okolice
zdravi po principu kliničnega vrha? Mislim, da ne, čeprav nisem zdravstveni
strokovnjak.
Prav tako ne razumem, kakšen vpliv bo imela izgradnja novega kliničnega
centra za rešitev vprašanja nestandardnih postelj v drugih slovenskih bolnišnicah. Ali bo treba, glede na nove kapacitete tudi drugod kaj ukiniti kot je
to navedeno na strani 43 v odstavku 5 tega poročila? Glede tega ne najdem
logične in vzročne zveze in želim zato pojasnilo. Zgrešeno in neracionalno kot
tudi politično in gospodarsko škodljivo je, da gradimo nek center, ne oziraje
se ha to, kaj in kje že kaj imamo. Kar namreč obstoja, je zagotovo nekaj
vredno in nekomu tudi služi. Ce to, kar imamo, ne upoštevamo pri. programiranju in načrtovanju, nastane gospodarska škoda. Vprašanje je torej, kdo troši
in posluje racionalno in kdo neracionalno.
Gradimo klinike in načrtujemo nadaljnjo gradnjo nekaterih bolniških
centrov kot da drugih bolnišnic ni več. Ponovno poudarjam: ne nasprotujemo
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gradnji kliničnega centra. O tem smo menda enotni vsi. Za nadaljnjo gradnjo
mora dobiti center ustrezna republiška sredstva. Smo le za politiko čistih
računov, da vemo, koliko stane tisti del kliničnega centra, ki bo služil vsemu
prebivalstvu republike za opravljanje vrhunskih zdravstvenih storitev. Moti
me samo čudno obnašanje nekaterih, ki menda računajo, da bo z izgradnjo
kliničnega centra že rešen tudi problem sanacij drugih bolnišnic. Nekoliko več
posluha bi morali imeti tudi za investicijske probleme drugih bolnišnic v
Sloveniji. Ce so medobčinske bolnišnice res nepogrešljiv činitelj v bolnišnični
službi Slovenije in če je res, da je treba storiti vse, da le-te čimprej izpolnijo
verifikacijske pogoje, zakaj potem vedno govorimo le o kliničnem centru ter
o bazenskih bolnišnicah, ne pa tudi o medobčinskih, ki bi morale izpolniti svoj
investicijski sanacijski program? Pri tem mislim, da ne gre samo za izpolnitev
verifikacijskega programa, marveč tudi za zagotovitev strokovnega razvoja
v okviru dosedanjega strokovnega programa.
Mislim, da je bistvo v tem, da omogočimo strokovni razvoj in ne samo
verifikacijske pogoje, ki so lahko dokaj zaostali, posebno, če upoštevamo tempo
strokovno-tehničnega razvoja medicinske stroke. Pogoji, ki so že pred letom
in več veljali za nujno verifikacijo, so danes lahko že zastareli tudi za medobčinske bolnišnice, upoštevajoč hiter razvoj diagnostike in strokovnega napredka. Razumemo ves ta razvoj in napredek, vendar, kar je danes moderno,
bo jutri že mogoče zastarelo, kar je danes nujno, bo morda jutri že odveč.
Toda ta »odveč« morajo ugotoviti in opraviti tisti, ki to koristijo in plačajo,
ne pa da to hoče sosed, ki želi zase več in le v tem vidi rešitev svojega problema.
Seveda so pri takih ukrepih zato nujne tudi take krilate besede kot »preveč
bolnišnic«, »racionalizacija zdravstva«, »dinamika sodobnosti lomi tradicije«
in tako dalje. Mahati z zastavo svetovne zdravstvene organizacije in se sklicevati na njene norme o tem, kakšna bolnišnica je najprimernejša in kako mora
biti opremljena, je zelo lahko tedaj, če vsa republika plačuje za to, da se doseže
najboljše. Medtem pa občani tudi v nerazvitih občinah zbirajo dinarje za to, da
bo bolnik imel dostojno posteljo in da mu ne bo treba stati v vrsti in čakati,
da lahko opravi svojo fiziološko potrebo, ker je na 40 postelj samo eno stranišče.
Tak primer je v 72 let stari bolnišnični zgradbi internega oddelka splošne
bolnišnice v Slovenj Gradcu. Ta objekt sicer sedaj obnavljajo, vendar.'1 zaradi
podražitve del ni pokrita vsa investicija.
Politika kot je nakazana v poročilu, je tudi s političnega stališča lahko
hudo nevarna. Izgleda, da se bomo dogovarjali in sporazumevali samo na relaciji »federacija—republika«, navzdol pa bomo čutili nekaj povsem drugega.
Ce mislimo nadaljevati tako, je to zelo slab začetek urejanja mnogih notranjih
slovenskih problemov v okviru novih pristojnosti, ki jih bo dala nova ustava.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Besedo ima prof.
dr. Celešnik, zastopnik medicinske fakultete.
Dr. Franc Celešnik: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši
poslanci. Čeprav vem, da danes ni treba več zagovarjati nujne , potrebe za nadaljevanje gradnje novega kliničnega centra, se mi vendarle zdi umestno spregovoriti nekaj besed o pomenu gradnje v strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem oziru. Govorim kot zastopnik strokovnega organa kliničnih bolnišnic
in njenega medicinskega sveta.
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Sedanje stavbe bivše deželne bolnišnice so bile zgrajene pred 75 leti na
podlagi tedanjega razvojnega stanja medicinskih strok z edino nalogo: zdravljenje bolnikov. Ti objekti so bili zgrajeni za občutno manjše število prebivalstva. Po osvoboditvi so bile tam zgrajene nekatere nove stavbe in nekateri
novi objekti, vendar vse le kot nekaka nujna pomoč, da prebrodimo najhujše
težave. Posledica tega je nevzdržno stanje na večini obstoječih klinik in še
posebej na onkološkem inštitutu. Do skrajnosti so prenatrpane bolniške sobe,
pogosto ležita na eni postelji dva bolnika, bolniki ležijo na hodnikih na nosilih
ali na vozičkih, prezgodaj odpuščamo bolnike zaradi pomanjkanja prostora,
neizčrpne so vrste čakajočih, in odklanjajo se bolniki, ki so potrebni bolnišničnega zdravljenja. K temu je treba dodati še pomanjkanje funkcionalnih prostorov, ki jih sprva skoraj ni bilo in so jih morale klinike improvizirati le za
najnujnejše laboratorije. Zato tudi praktično ni bilo možnosti za ureditev
ustreznih preiskovalnic in terapevtskih prostorov. Tako se morajo na nekaterih
klinikah še danes opravljati pregledi bolnikov in zaupni pogovori z njimi v
skupnih sobah, ob prisotnosti mnogih oči in ušes in ob nemiru. Najbolj stare
stavbe, predvsem naknadni provizoriji, so v razpadanju An v neprestanem popravljanju. Zato so potrebne tudi. temeljite rekonstrukcije. Pomanjkanje potrebnih prostorov in materialnih sredstev v klinikah je zelo otežkočilo in tudi
onemogočilo opremljanje s potrebno sodobno aparaturo, skladno z današnjim
zelo hitrim napredkom posameznih medicinskih strok. S tem so seveda klinike
zastale v svojem razvoju, kar pomeni pri današnjem hitrem razvoju medicinske
znanosti nazadovanje. To se dogaja kljub temu, da imamo v Ljubljani in v
drugih bolnišnicah po Sloveniji dovolj sposobnih ljudi za razvijanje vseh medicinskih strok na sodobni ravni. Pri tem imajo klinične bolnišnice še dodatne
naloge, predvsem pedagoško delo za študente fakultete ter za višje in srednje
medicinske šole, praktičen pouk stažistov in drugih pripravnikov ter specializantov. Za ta pouk so bile zgrajene ali adaptirane nekatere predavalnice,
vendar ni nobenih prostorov za praktičen pouk in za seminarsko delo, ki se
mora zato danes odvijati v bolnišničnih sobah, v redkih dnevnih prostorih za
bolnike :in celo na hodniku.
To seveda neizbežno vpliva na raven in uspeh pouka v stroki. Daje pouku
posebno negativno poanto v sociološkem pogledu in v humanem odnosu do
bolnika. Kako se je v tem stan j u lahko razvilo tako obsežno in uspešno raziskovalno delo in kako je bilo možno pod temi pogoji objaviti visoko kvalitetna dela,
tako nas večkrat sprašujejo obiskovalci iz drugih republik in iz tujine.
Ce vsemu navedenemu dodam še nemogoče organizacijske razmere kot
posledico razcepljenosti kliničnih bolnišnic z nevzdržno dinamično situacijo
pred letom 1968, je razumljivo, da je bilo treba v tem letu sprejeti koncept
nadaljnjega razvoja kliničnih bolnišnic skupaj s pripravami za uporabljanje
novega objekta, ki je bil v gradnji. Začel se je predvsem integracijski proces,
ki je razen ozkega povezovanja tako imenovanih notranjih klinik že dosedaj
pritegnil v organizacijo združenega dela še tri ustanove, bolnišnico »dr. Peter
Deržaj« pa popolnoma priključil.
Te integracije nam predvsem omogočajo organizacijo skupnih služb, kar
pomeni racionalno uporabljanje razpoložljivih sredstev za nabavo drage sodobne
aparature, ki mora biti na razpolago vsem klinikam in se ne sme po nepotrebnem duplicirati.
S tem, da je bila že do danes omogočena nabava nekaterih modernih aparatov, ki pomenijo občuten napredek pri diagnostično-terapevtskem delu, bodo
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organizirane skupne službe za rentgenologijo, za endoskopijo, za kardioresperatorno diagnostiko, za klinično nevrofiziologijo, za nuklearno medicino, za laboratorijske in predvsem za biokemične preiskave, za centralno sterilizacijo, za
urgentno službo v operativnem bloku in za najintenzivnejšo nego bolnikov.
Zaradi predvidenih racionalizacijskih ukrepov in ob dobro premišljeni
izbiri aparature bo možno oskrbeti skupne službe z vsemi potrebnimi najmodernejšimi pripomočki, ki bodo služili delu in razvoju vseh strok. Skladno
s stremljenjem, da se z gradnjo novega objekta omogoči razvoj vsem klinikam,
je bil po več kot enoletnih izčrpnih proučevanjih in na podlagi številnih konzultacij z domačimi in tujimi strokovnjaki ter z eksperti svetovne zdravstvene
organizacije v letu 1970 tudi spremenjen načrt za njegovo funkcijo in namembnost. Ta spremenjeni načrt je bil sprejet v vseh forumih soglasno in žanje
danes priznanja vseh tujih in domačih obiskovalcev, ki si ogledujejo klinični
center v izgradnji.
Ce je bil novi objekt prvotno namenjen za vso kirurško kliniko in delno
za intereno ter za ginekološko-porodniško kliniko, je spremenjeni načrt predvideval še gradnjo drugega enakega posteljnega objekta za druge klinike.
Zavedali smo se, da bo treba glede na omejene možnosti republike, na to gradnjo
čakati še najmanj dve desetletji, kar bi pomenilo obsodbo predvsem treh klinik
in sicer otološke, okulistične in nevrološke, ki delajo v najtežjih razmerah
in jim ni omogočen samo normalen razvoj, marveč ne zmorejo več niti tekočih
nalog. Zato je bila namembnost novega objekta določena za najzahtevnejšo
vrhunsko dejavnost vseh strok. Prostori posteljnega objekta so bili dodeljeni
osmim klinikam, ki bodo v novo stavbo sprejemale samo tiste bolnike, ki so
potrebni intenzivnega in hitrega teamskega obravnavanja v diagnostiki in terapiji:. Pozneje jih bodo premeščali v stare stavbe s kontinuirano zdravstveno
oskrbo istih zdravnikov.
Enako organizacijo so vpeljale že bolnišnice v Ženevi in v zahodnem Berlinu ter mnoge bolnišnice v Združenih državah Amerike. Uvajajo tako organizacijo tudi na karolinških klinikah v Stockholmu. Manj zahtevna dejavnost
vseh klinik se bo torej še naprej opravljala v starih stavbah, seveda z možnostjo
uporabljanja moderniziranih skupnih služb za nove dejavnosti v diagnostičnoterapevtskem servisnem objektu. To hkrati pomeni občutno racionalizacijo poslovanja, ker bo oskrbni dan v novem objektu znatno dražji in zato predrag
za zdravljenje lažjih bolnikov in tistih, ki ne potrebujejo več intenzivne medicinske oskrbe v novem posteljnem objektu. Novi objekt je torej določen za
medicinski vrh v republiki. S tem prevzemamo na sebe določene odgovornosti
in obveznosti za razvoj in delovanje vse zdravstvene službe v republiki, ki naj
se razvija smotrno in čim hitreje, vendar ustrezno zmogljivosti našega gospodarstva.
Za dokončno realizacijo enotnega medicinskega vrha nadaljujemo z akcijami za integracijo vseh kliničnih ustanov in medicinske fakultete. Tako je že
dosedaj realizirano najtesnejše sodelovanje in so tudi že pripravljene teze za integracijski dogovor. Hkrati z navedenim poglabljamo tudi stike z drugimi
bolnišnicami v republiki, za kar nam je dal legitimacijo in dolžnost lani sprejeti
zakon o zdravstvu. S tem smo odločno prekinili z nekdanjo izoliranostjo klinik in
bolnišnic, ki so bile prej povezane samo v okviru strokovnih sekcij slovenskega
zdravniškega društva. Želimo ob skupni mizi izdelati enoten program razvoja
bolnišnične službe oziroma zdravstvene službe nasploh.
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Ce pri tem menimo, da naj se skoncentrira najzahtevnejša dejavnost v
medicinskem vrhu, smo hkrati tudi mnenja, da sodijo v ta vrh najboljši kadri,
ne glede na njihovo današnje delovno mesto. Zavedamo se, da je treba kadre
v medicinskem vrhu pomladiti in jim dati vse možnosti in potrebno stimulacijo
za čim hitrejši razvoj. Hkrati je treba razširiti možnosti za strokovno izpopolnjevanje kadrov iz zunanjih bolnišničnih in zdravstvenih ustanov, za katere
morajo biti klinike resnično »alma mater«. Ce so bile do sedaj te možnosti
zaradi prej navedenih razlogov močno omejene, se bodo odprle z novim objektom kliničnega centra in z gradnjo inštitutov medicinske fakultete možnosti
za uresničenje naših načrtov.
Tovarišice in tovariši, na kratko sem opisal stališča, ki jih v strokovnem
okviru zastopa medicinski svet kliničnih bolnišnic in jih tudi v celoti podpirajo samoupravni organi in uprava. Opravičujem se, če sem bil morda iz
želje, da vas ne bi predolgo zadrževal, glede kakšnega vprašanja premalo jasen
ali natančen. To lahko dopolni diskusija.
Prosim tovariše poslance, da nas pri izvajanju naših stremljenj podpirajo.
Zahvaljujem se za pozornost.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Davorin
Valenti.
Dr. Davorin Valenti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Iz
poročila o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v Socialistični
republiki Sloveniji kot tudi iz drugih materialov, ki smo jih prejeli za današnjo
sejo zbora — kot na primer mnenj, stališč in predlogov delegatov občin, predlogov izhodišč za družbeno dogovarjanje o izgradnji bolnišnic v Sloveniji v
obdobju 1971-—76 ter osnutka zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo
kliničnega centra v Ljubljani — ,se vidi, da se je končno vendarle začel reševati
ta boleč in važen problem. Glede na proklamirano načelo-, da je treba pri programiranju razvoja bolnišnične dejavnosti obravnavati teritorij Slovenije kot
enotno zdravstveno območje — s čimer se popolnoma strinjam — sem mnenja,
da bi morala biti tudi vsa merila, bodisi za načrtovanje graditve oziroma dograditve, bodisi za financiranje vseh bolnišnic, od klinike navzdol, enotna.
S tem bi odpadla bojazen, na katero je bilo opozorjeno že v poročilu, da
bodo ostale bolnišnice prikrajšane.
To mnenje zastopam zato, ker sem kot poslanec z mariborskega območja
močno zainteresiran za rešitev problema mariborske bolnišnice, ki naj bi se,
kot druga velika klinična bolnišnišnična ustanova v Sloveniji z gravitacijskim
radiusom do 500.000 prebivalcev, dogradila v razdobju od leta 1971—76.
Načrtovani družbeni napredek na območju mariborske občine in v tem
okviru tudi mariborske bolnišnice kot osrednje zdravstvene delovne organizacije, je nujno zahteval, da so že leta 1962 strokovni in samoupravni organi
bolnišnice razpravljali o perspektivnem razvoj zavoda. Analize so pokazale
povečano število zavarovancev in zavarovanih oseb, povečanje števila oskrbnih
dni v bolnišnici ter veliko utesnjenost bolnišničnih prostorov, kar je imelo za
posledico natrpanost bolniških sob z zasilnimi ležišči ter akutnim pomanjkanjem delovnih funkcionalnih prostorov na oddelkih. Prav nič manjše ni bilo
pomanjkanje prostorov za specialistično ambulantno službo.
Bolnišnica je z družbeno-političnimi skupnostmi in strokovnimi forumi
ugotovila potrebo po novogradnji oziroma po razširitvi hospitalne in ambu-
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lantno-specialistične dejavnosti. Potrebo po novogradnji so nakazovali analitični
podatki iz preteklega obdobja, saj je bilo npr. za leto 1961 ugotovljeno, da
je imela bolnišnica na 979 standardnih postelj še 430 zasilnih ležišč, kar pomeni
zasedenost standardnih postelj s 142 '°/o.
Pri dogovoru za financiranje oziroma kreditiranje novogradnje so sodelovali zastopniki takratnega okraja Maribor, medobčinskega zdravstvenega investicijskega sklada, komunalni zavod za socialno zavarovanje, komunalna banka
Maribor in splošna bolnišnica. Odobren je bil tudi kredit v višini 15,5 milijona
novih dinarjev. Takrat pristojni republiški sekretariat za industrijo je odobril
gradbeno, tehnično in finančno dokumentacijo in izdal dovoljenje za gradnjo
hospitalnega bloka s funkcionalnim traktom.
Na žalost je bila leta 1966 gradnja zaradi reformnih ukrepov ustavljena.
Od takrat štrli v nebo nedokončana novogradnja, ki ji pravijo skelet.
Stanje, ki sem ga prej z nekaj številkami osvetlil, se je iz leta v leto
slabšalo. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ugotavlja v
materialih, ki govorijo o stanju bolnišnic v Sloveniji, da med drugimi zaostaja
tudi mariborska bolnišnica.
V letu 1970 je bila kljub poprečno zelo nizki ležalni dobi 13,7 dni in
velikemu številu odklonjenih bolnikov, zasedenost postelj še večja kot prejšnja leta. Zasedenost standardnih postelj je bila na kirurgiji 118%, v internem oddelku 140 %> in na nevropsihiatriji celo 188'"/o, čeprav je bilo mnogo
bolnikov zaradi pomanjkanja prostora odklonjenih. (Na internem oddelku je
bilo npr. 28,4 °/a odklonjenih in na ortopediji celo 47 %.)
Vsa ta dejstva so tako zgovorna in prepričljiva, da ne more iti več za
vprašanje, ali je dokončanje novogradnje mariborske bolnišnice nujno ali ne,
temveč gre za to, da vsi prizadeti, to je celotna družba same regije kot tudi
širša družbena skupnost, vložijo vse napore za dograditev začetega objekta.
Skupščina občine Maribor je že ob koncu leta 1970 imenovala odbor za
izgradnjo bolnišnice, ki ga vodijo najvidnejši družbeno-politični delavci in
gospodarstveniki podravske regije. Zavedajo se, da je izgradnja bolnišnice zelo
pereč družbeni problem in da je treba s skupnimi močmi najti najprimernejšo
in najhitrejšo pot za realizacijo tega programa.
Razprav in predlogov o tem je bilo mnogo. Ze sprejeti predlog občinske
skupščine in skupščine socialnega zavarovanja, da se zviša redni prispevek za
zdravstveno zavarovanje namensko za pol odstotka, je propadel zaradi stabilizacijskih ukrepov. Sledile so ponovne razprave, pretehtani so bili novi predlogi,
zaključki pa so pokazali, da je pot družbenega in samoupravnega dogovarjanja
z vsemi delovnimi organizacijami edina pravilna možna pot, ki zagotavlja uspeh
celotne akcije. S takšnimi družbenimi dogovori naj se vse gospodarske in negospodarske organizacije regije vseh štirih podravskih občin, obvežejo za
namenski prispevek v višini pol odstotka od bruto osebnega dohodka vseh
zaposlenih delavcev. Občinske skupščine in družbene organizacije celotne regije
pa so prevzele odgovornost za moralno in politično podporo*, ki jo bodo nudile
v izvedbi te akcije samoupravnim organom delovnih organizacij.
Finančna konstrukcija celotne akcije je realna in pravična glede na odstotek hospitaliziranih bolnikov z območij posameznih podravskih občin v mariborski bolnišnici.
Mnenje je, da predstavlja načrtovana 80-odstotna udeležba regije pri izgradnji mariborske bolnišnice precejšnjo obremenjenost za gospodarstvo kot
tudi za proračune prizadetih občin. Utemeljeno je pričakovanje, da bo manjka-
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jačih 20 °/o prispevala širša družbena skupnost. Dokaj zahtevna in obsežna
organizacijsko-tehnična izvedba teh družbenih dogovorov terja veliko naporov
in prizadevnosti.
Vendar lahko že danes z veseljem ugotovimo, da dosedanji trud ni bil
zaman. Pogodbo z bolnišnico je sklenilo že 282 delovnih organizacij, s čimer
je zbranih že približno 60 % predvidenih finančnih sredstev, ki naj bi jih
prispevala regija. Samoupravni organi bolnišnice in celotna družba obdravske
regije zato upravičeno pričakujejo, da bo tudi širša družbena skupnost čimprej
zagotovila svoj delež v okviru družbenega dogovora o izgradnji bolnišnic v
Socialistični republiki Sloveniji.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Ivan Kopač.
Dr. Ivan Kopač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mnoge strokovne analize o stanju zmogljivosti, organiziranosti in uspešnosti
bolnišnične službe v Sloveniji so pokazale, da ta pomemben del zdravstvenega
varstva doživlja v zadnjem obdobju vsestransko krizo in stagnacijo v svojem
razvoju. Le-ta je v glavnem posledica diskrepance med zmogljivostmi bolnišnic
na eni in potrebami na drugi strani. Naglejši razvoj bolnišnične službe zahtevajo: večja obolelnost prebivalstva, naraščajoča zdravstvena prosvetljenost ljudi,
pozitiven sistem zdravstvenega zavarovanja, predvsem pa napredek medicinske
znanosti in tehnologije v načinu zdravljenja ter sodobni principi organizacije
bolnišnic in doslej premajhno vlaganje v njihovo modernizacijo in izpopolnjevanje.
Ta splošna kriza se v večini naših bolnišnic odraža v zelo slabih nefunkcionalnih prostorskih razmerah za diagnostiko zdravljenja, za urgentno pomoč in
za nego bolnikov. Dalje, v nenormalni natrpanosti naših bolnišnic, v nezadostni
zmogljivosti in nezadovoljivi kvaliteti specialistične ambulantne dejavnosti, v
izrabljenosti in v pomanjkanju sodobnejših delovnih sredstev, aparatur, medicinske opreme, instrumentarija in tudi drugih sredstev za delo v servisnih
bolnišničnih službah. Eden od pomembnih negativnih pojavov v organizaciji
bolnišnične mreže je dezintegracija misli, akcije in volje na tem celotnem
pomembnem področju. Očitno je tudi pomanjkanje nekaterih kategorij medicinskih kadrov, o katerem smo že razpravljali na prejšnjem zasedanju. Vse to
pogojuje v marsikaterih bolnišnicah zelo slabo notranjo organizacijo dela,
zastarelo medicinsko tehnologijo in pomanjkljivo teamsko delo. Predvsem
onemogoča solidnejšo permanentno urgentno bolnišnično službo, ki bi morala
zagotavljati ustrezno specializirano zdravstveno pomoč s strani raznovrstnih
specializiranih teamov zdravstvenih delavcev ob vsaki uri in vsaki dan.
Vse te glavne ugotovitve so podrobneje dokumentirane v obsežnih materialih, ki smo jih dobili pri popisu bolnišnic leta 1970. Zapisane so v dragocenih
dokumentacijah, ki jih izdaja republiški zavod za zdravstveno varstvo ter v
poročilu o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v Sloveniji, ki
ga je pripravil sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo za naše zasedanje
in tudi za široko javnost.
V zadnjem obdobju opažamo veliko aktivnost v raznih občinah pri izdelavi
razvojnih programov njihovih bolnišnic pri zbiranju finančnih sredstev za izgradnjo in sanacijo ali modernizacijo bolnišnične zdravstvene službe. To vnemo
in požrtvovalnost občanov in delovnih organizacij moramo nedvomno pozdraviti.
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Opažamo jo predvsem pri tistih bolnišnicah, kjer so slabe razmere še posebno
pereče. Na primer: onkološki inštitut, klinični center, splošna bolnišnica v
Murski Soboti, v Mariboru, splošne bolnišnice v Kopru, Novi Gorici, Ptuju in
tako dalje. Vse te razvojne programe bo treba čimprej verificirati, pred tem
pa seveda uskladiti, saj moramo pri programiranju razvoja bolnišnic upoštevati
območje celotne Slovenije in tudi funkcionalno povezavo med različnimi bolnišnicami od kliničnega centra do zadnje bolnišnice na periferiji.
Kot je bilo že v ekspozeju nakazano, -so investicije v sodobno in uspešno
bolnišnico z vsemi specialističnimi dejavnostmi zelo zahtevne in drage. Potrebna
investicijska sredstva, izračunana na eno standardno bolniško posteljo, znašajo
po današnji oceni že 25—40 milijonov starih dinarjev brez investicij za stanovanja, za kadre in podobno. Tudi zaradi teh razlogov je treba dobro pretehtati,
kam in kako bomo vlagali naš zdravstveni investicijski dinar.
Iz prej strokovnih poročil in jasnih dokumentov, ki so jih napisale bolnišnice same in ne »sosed« ali nekdo drug z vrha, je razvidno, da je v Socialistični
republiki Sloveniji registrirano 10 665 standardnih bolniških postelj v 29 bolnišničnih zavodih, ki imajo 110 specializiranih oddelkov. Lani —• tako je tudi
letos — leži vsak dan v naših bolnišnicah približno 12 000 bolnikov. Pri tem
niso mišljeni bolniki v zdraviliščih in v raznih rehabilitacijskih centrih. Standardna zmogljivost je bila v vseh bolnišnicah zasedena 115 %, kar je patološko,
saj je znano, da je optimalna in dopustna zasedenost bolniških postelj le 90 %.
To pomeni, da je v Sloveniji na voljo 6,2 standardnih bolniških postelj
na 1000 prebivalcev. Okoli 2000 bolniških postelj je izven standarda, kar pomeni,
da so to zasilne postelje, na katere ne smemo računati. Te zasilne nimajo
adekvatnih površin sanitarnih in ostalih pomožnih prostorov, predvsem je
opremljenost funkcionalnih prostorov slaba; kar je zelo pomembno.
Tako nizko standardno zmogljivost beležimo — po elaboratu sekretariata
za zdravstvo — le v Španiji in v Grčiji, pred Slovenijo je na primer Bolgarija,
ki ima 7,3 postelj na 1000 prebivalcev, Cehoslovaška 10, l.^adžarska 7,3, Romunija 8, Avstrija, Italija, da ne govorimo o drugih zelo razvitih državah kot je
Švedska. Tu imajo že 14 standardnih postelj na 1000 prebivalcev z ustreznimi
zelo konfortnimi in funkcionalnimi in dobro opremljenimi prostori.
Nakazani orientacijski srednjeročni program teži za tem, da dosežemo
7 standardnih bolniških postelj na 1000 prebivalcev. Kaj to pomeni? To pomeni
sedanjo zasilno in vsepovsod improvizirano obstoječo bolniško zmogljivost
standardizirati, sanirati in modernizirati. Čeprav je ta številka navidezno skromna, razlika 6,20 do 7 postelj na 1000 prebivalcev je vendar zelo realna. Moramo
naglasiti, da bodo potrebni veliki napori, da bomo cilj 7 standardnih bolniških
postelj v srednjeročnem programu tudi dosegli. To pomeni materialno in
kadrovsko usposobiti našo bolnišnično mrežo, da bo poprečno dnevno oskrbovala
enako število bolnikov kot danes, vendar pod drugačnimi pogoji: v funkcionalnejših objektih, z boljšo opremo, s sodobnejšo medicinsko tehnologijo, z intenziviranjem diagnostike, terapije in nege, z večjo zasedbo specializiranih teamov.
Vse to bo omogočilo krajšo ležalno dobo, manjšo umrljivost in tudi manjšo invalidnost. Predvsem bomo s tem dosegli precej večji obrat bolniških postelj, s tem
pa nudili v določenem časovnem obdobju večjemu številu državljanov pravočasno in kvalitetno specializirano zdravstveno pomoč. To pa pomeni posodobiti
našo bolniško mrežo z novimi 2000 standardnimi posteljami, z vsemi funkcionalnimi prostori, boljšo opremo in ustreznimi zdravstvenimi kadri.
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Ta srednjeročni program bomo lahko dosegli z zelo smiselnim usklajevanjem investicijskih programov naših bolnišnic. V našem srednjeročnem
programu moramo dati prioriteto dokončni izgradnji kliničnega centra, ki bo
pomenil ogromno pridobitev za širšo osrednjo slovensko regijo-, posredno pa
tudi za vso Slovenijo, pa tudi za bolnike s Kozjanskega in Pohorja. Dosegli ga
bomo tudi s sanacijo in modernizacijo ostalih slovenskih bolnišnic, ki jih sedaj
ne bom imenoval, ki bodo svoje programske zasnove uskladili z zmogljivostjo
in funkcionalnostjo celotne bolnišnične mreže v Sloveniji, pod pogojem, da bodo
te bolnišnice prav tako vsebovale načela sodobne dinamične rrledicinske tehnologije in racionalne bolnišnične organizacije, da bodo upoštevale smotrno
medsebojno delitev dela. Da bodo — tudi v skladu z urbano-ekonomskim razvojem ostalih centrov v Sloveniji. To pomeni, da naš nadaljnji razvoj bolnišnic
ne moremo pustiti stihiji. Potrebni so družbeni regulativi v nadaljnjem razvoju bolnišnične mreže. Naša družbeno-politična ureditev ne negira planiranja
in programiranja v gospodarstvu, še manj v družbenih službah, kamor spadajo
tudi bolnišnice in tako dalje. Nasprotno-. Naša ustava in naš sistem naravnost
zahtevata racionalno programiranje, vendar ob upoštevanju načel in metod
družbenega dogovarjanja in nenehnega samoupravnega sporazumevanja, ki
mora upoštevati tako socialno-politične, družbenoekonomske kot tudi strokovno
medicinske smotre.
Skratka, pred nami stojijo pomembni akti, za katere bomo glasovali. Namen
našega današnjega zasedanja ni, da bomo danes licitirali ali za slovenjgraško
bolnišnico ali za celjsko ali za koprsko, marveč da sprejmemo načela nadaljnjega
smotrnega razvoja bolnišnic, za katera menim, da so stvarna. Nadaljnja pot
bo še težka, saj bomo morali pravilno regulirati, usklajevati, se nenehno dogovarjati o delitvi dela, da bomo res dosegli tako zdravstvo, ki bo- enovito povezano
od splošnega zdravnika prek specialističnih ambulant, od manjših perifernih,
regionalnih bolnišnic, do zelo pomembnega kliničnega centra in medicinske
fakultete.
Zaradi tega se v imenu odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
v celoti strinjam z ekspozejem predstavnika izvršnega sveta. Prosim, da z
drobnjakarskam razpravljanjem in s taktiziranjem ne odklanjamo njegovih
konkretnih predlogov, da sprejmemo ta načela nadaljnje izgradnje naših bolnišnic in da po skrajšanem postopku sprejmemo zakon o financiranju in dokončni izgradnji našega kliničnega centra v Ljubljani.
Sedaj želim reči še nekaj besed o razmerah v kliničnem centru, saj: sem
osebno sodeloval kot član komisije sekretariata za zdravstvo pri proučevanju
težkih razmer v kliničnih bolnišnicah. Ne bom ponavljal vseh zadev v . podrobnostih, vendar se mi zdi potrebno še posebej naglasiti razmere v bolnišnicah prav v Ljubljani. Posebej moramo poudariti zelo slabo stanje Objektov
skoraj vseh klinik, predvsem kirurške klinike in travmatološkega oddelka.
Kdor pozna te razmere, tovariši in tovarišice, bo priznal, da je to prostorsko
najslabši oddelek v Sloveniji, če ne na Balkanu. Vsa čast in hvala slovenjgraški
bolnišnici, da ima kirurški oddelek A kategorije, kar je zapisano v poročilu
sekretariata za zdravstvo.
Poudariti moramo zelo slabe razmere na onkološkem inštitutu, da ne govorimo o drugih klinikah, kot so nevrokirurška, nevrološka, internistična, otorinolaringološka, okulistična in zelo utesnjena porodniško-ginekološka klinika.
Skratka, sedanje klinične bolnišnice so skupek raznih zastarelih in propada33
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joči h objektov, ki so do kraja izrabljeni in nefunkcionalni in prenatrpani z
bolniki.
Nemogoče so tudi komunikacije med posameznimi oddelki. Dotrajali so
medicinski in nemedicinski servisni objekti. To povzroča dupliciranje, tripliciranje dela in s tem neracionalnost poslovanja.
Naj omenimo, da je samo v Ljubljani 72 laboratorijev razsejanih po raznih
kleteh, nadstropjih itd. Ce se k temu pridruži še ekstremna decentralizacija
in zapiranje organizacijskih enot v svoje meje, potem je razumljivo, da postaja
ta bolniški center nefunkcionalen in neracionalen. Torej je res skrajni čas, da
ta klinični center zgradimo in moderniziramo in mu omogočimo vsebino,
ki je razvidna v vseh njenih programih.
Resnejše akcije, da bi kompleksno rešili ta problem, trajajo že od leta
1958. Po petletnih študijah je bil izdelan investicijski program že leta 1963,
ki ga je sprejel takratni izvršni svet in okrajni ljudski odbor v Ljubljani. Pripravljena je bila vrsta variant in elaboratov. Ta program se je — kot smo
slišali — pozneje večkrat menjal. Mislim, da je bilo to prav, saj če bi nadaljevali
izgradnjo po starem programu, bi imeli še nove, mnogo večje organizacijske,
ekonomske in tudi politične probleme.
Projekt je dobil svojo dokončno podobo in tudi vsebino šele leta 1969. Je
plod dolgotrajnega študija in tesnega sodelovanja z vsemi strokovnimi službami kliničnih bolnišnic in medicinske fakultete. Ta program so z odobravanjem
sprejeli tudi predstavniki vseh bolnišnic Slovenije. Od prve programske zasnove do danes je minilo 13 let, kar je dovolj dolga doba, da je staro in obstoječe propadalo in stagniralo, novo pa še ni dokončno zgrajeno. Zato bi bilo
nevarno, da nam lahko spet dolgovezne diskusije zavlečejo dokončno izgradnjo
kliničnega centra v nedogled.
V sedanjih trenutkih, ko so vsi družbeni napori usmerjeni k stabilizaciji
našega gospodarstva, se vsi zavedamo odgovornosti odločitve, ali naj se izgradnja
kliničnega centra nadaljuje ali ustavi. Na podlagi dobro pretehtanih računov in
razmišljanj se je tudi izvršni svet nerad, vendar odločil in z njim vred tudi
vsa naša slovenska javnost in objektivni strokovni delavci, da nam zdravstveni,
organizacijski, socialni in ne na zadnje tudi ekonomski interesi narekujejo, da
bi ta institucija čimprej služila svojemu namenu in da se reši težka kriza kliničnega centra. Vse dosedanje analize so potrdile, da je temu objektu treba
dati prioriteto. Zaradi tega apeliram na vse, da sprejmemo zakon o financiranju
in o programu izgradnje kliničnega centra kot ga je predložil izvršni svet
po skrajšanem postopku.
S tem bi svojo razpravo končal, vendar sem dolžan odgovoriti tovarišu
poslancu iz Slovenj Gradca.
Ne vidim nobenega razloga za zelo čustveni izpad predstavnika tega kolektiva. Noben strokovni dokument ne govori o ukinitvi slovenjgraške bolnišnice. Nasprotno, vsi dokumenti jo povzdigujejo na visok nivo. V knjigi »Pregled
bolnišnic v Sloveniji«, katere avtor sem sam osebno, je zapisano, da je tam
kirurški oddelek A kategorije, da imajo ugleden ginekološko-porodniški oddelek A kategorije, da pa je tam internistični in pediatrični oddelek, ki sta
kadrovsko zelo dobro zasedena, vendar da so objekti in prostori teh dveh
oddelkov zelo slabi. Nikjer ni zaslediti, saj sem bil sam soustvarjalec tega koncepta, namena, ukiniti slovenjgraško bolnišnico.
Res je, da nismo nikjer zapisali, da bi morali najprej zgraditi bolnico v
Slovenj Gradcu in zanemariti klinični center, da bi najprej gradili v Slovenj
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Gradcu in na primer zanemarili koprsko bolnišnico. Res je, da smo poudarili
prednost izgradnje bolnišnice v Murski Soboti in tako dalje. Osnutek družbenega dogovora jasno govori, da ima vsaka bolnišnica možnost dobiti prispevek
republike pod pogoji, ki sem jih navedel in kot je razvidno tudi iz ekspozeja
izvršnega sveta in po prioritetnem vrstnem redu, ki jih nakazuje analiza stanja
posameznih oddelkov bolnišnic.
Ljudje živijo tudi v provinci, nepotrebno je poudarjati: na Kozjanskem
in na Pohorju. Tudi za Kozjance in druge ni nikjer rečeno, da se ne smejo
pošiljati v klinični center. Danes smo zavestno osvojili koncept policentričnega
razvoja, tudi v zdravstvu. Ce bi imeli prazen slovenski prostor, se sigurno ne
bi odločili za koncept, da bi imeli na vsakih 20 km bolnišnico z vsemi službami.
Take bolnišnice bi bile neracionalne in nestrokovne. Osvojen koncept o nadaljnji organizaciji bolnišnične mreže sloni na smotrni delitvi dela med posameznimi bolnišnicami, kar ni noben administrativni sistem.
Mislim, da z demagoškimi besedami ne smemo operirati. Če bi imeli dobro
organizirano travmatološko službo, bi na primer poškodovane šolarje iz Ptuja
ob priliki avtobusnega karambola v 15 minutah helikopterji prepeljali v najboljši kirurški center, kjer bi jih pregledah, operirali in zdravili, če bi bilo
treba tudi 15 ali več specialistov na najboljši način in z najboljšimi sredstvi
ter opremo. Tako pa je to veliko nalogo morala opraviti skromna kirurška
ekipa ptujske bolnišnice v svojih utesnjenih prostorih.
Se nekaj bi rad vprašal, in sicer: Kaj je storila slovenjgraška bolnišnica —
prosim za uradni odgovor, da bi se racionalno uporabile visoko standardne
internistične posteljne kapacitete v Topolščici? Tu imamo namreč poleg objektov
za zdravljenje pljučnih bolnikov (200 postelj) še objekt s 120 visoko standardnimi posteljami za ostale internistične bolnike. Ta kraj je oddaljen 8 km
od Velenja, naravnega gravitacijskega območja slovenjgraške bolnice in nima
nobenega pacienta s tega območja. Če bi bila boljša delitev dela in funkcionalna
povezava med temi bolnišnicami, bi bile lahko tudi investicije racionalnejše.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanka dr. Lidija Andoljšek.
Dr. Lidija Andoljšek: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in
poslanci. Najprej bi se še enkrat dotaknila vprašanja, ki ga je omenil že docent
Kobal. Povrnila bi se na dilemo, ah je prav, da s kliničnim centrom snujemo
učečo bolnišnico, ki hkrati opravlja tudi funkcijo regionalne bolnišnice in ali
ne razdvajamo teh dveh funkcij v ločenih institucijah. Ta dilema se ne odpira samo nam, temveč so se z njo pred nami srečah že v drugih razvitih in
srednjerazvitih državah, ko so odločali o načelih učeče bolnišnice. V polemiki
so prišli do naslednjih ugotovitev: za upravljanje kliničnih funkcij, to je pouka
študentov medicine in usposabljanja specialistov, potrebujejo dve kategoriji
bolnikov, in sicer tiste najlažje in najbolj kritične primere za pouk študentov
medicine in na drugi strani najtežje in najbolj zapletene primere obolenj za
pouk specializantov in za potrebe raziskovalnega dela.
Poleg tega so ugotovili, da opravljanje kliničnih funkcij predstavlja integralni del zdravstvenega varstva in ga zato torej ne morejo izločiti iz zdravstvene službe. Hkrati so tudi ugotovili, da zdravstveno varstvo absorbira tolikšna materialna sredstva in tolikšen intelektualni potencial, da si ne morejo
33»
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privoščiti, da bi klinični centri delali le za študijske potrebe in hkrati ne bi
imeli tudi določene funkcije zdravstvenega varstva v prostoru.
S temi konstatacijami je bil soočen tudi republiški zdravstveni center. Že
marca 1970 smo razpravljali o funkciji in namembnosti kliničnega centra.
Takrat je bila razprava zelo razgibana. V zaključkih je bilo poudarjeno, da
zasnova kliničnega centra upošteva razvoj medicine in družbene možnosti, da
podaja sodobno zasnovo osrednje bolnišnice, da odpravlja pomanjkljivost, ki
je ovirala izgradnjo smotrne bolnišnične mreže v Sloveniji in da s smotrno razporeditvijo •—• takrat je šlo za preureditev novih bolniških postelj in funkcionalnih prostorov klinik in inštitutov — omogoča uporabo sodobne tehnologije
in njihov istočasni razvoj.
Koncept kliničnega centra je torej obravnaval — kot je bilo danes že dvakrat ali trikrat povedano, najvišji medicinski svetovalec, takratni republiški
zdravstveni center in se z njim strinjal. Tem sklepom republiškega zdravstvenega centra je sledila dokončna izdelava programa, ki je zanesljiva podlaga
za dokončanje izgradnje.
Ne smemo pozabiti, da institucije kliničnega centra, skupaj z medicinsko
fakulteto v Ljubljani,, opravljajo raziskovalno in pedagoško delo, hkrati pa
tudi naloge s področja celotnega zdravstvenega varstva. Opravljajo torej funkcijo učeče in regionalne bolnišnice. Poleg zdravljenja regionalnih bolnikov se
zdravijo v teh institucijah tudi najhujši bolniki iz vse Slovenije. Podatki kažejo, da se pritok pacientov z območja republike nenehno povečuje in kot smo
slišali iz ekspozeja tovarišice Tomičeve, je znašal odstotek teh v letu 1970 že 45.
Z dograditvijo kliničnega centra bomo pridobili 1072 standardnih bolniških postelj. Z njimi bomo znatno popravili standard bolnikov, ki se zdravijo
v kliničnih bolnicah, kjer so sedanji pogoji najslabši od vseh bolnišnic v
Sloveniji.
Tudi v kliničnih bolnišnicah, konkretno na kirurgiji, imamo še sobe z nad
40 posteljami. Tudi pri nas ležijo težki pacienti na zasilnih posteljah kot npr.
na onkološkem inštitutu, ali pa v dvojčkih, kot je to običaj na ginekološki kliniki. Imam tu dokumentacijo in bi proslila poslance, da jo pogledajo.
Zato menim, da je nadaljevanje gradnje kliničnega centra nujno tudi
zaradi tega, da bolnikom, ki se zdravijo v njegovih institucijah — pa naj
bodo ti iz ožje regije ali iz širšega slovenskega prostora, ustvarimo minimalni
bolniški standard. Organizacija in funkcioniranje kliničnega centra ne ukinja
potrebe po funkcionalnem policentričnem razvoju bolnišnic v republiki, marveč
njihovo dejavnost samo povezuje in dopolnjuje.
Zato kot poslanec tega zbora podpiram sklenitev družbenega dogovora
o izgradnji in načrtovanju bolnišnic v naslednjih petih letih in sprejem zakona
o prispevku republike za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Boris Filli.
Boris Filli : Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Dosedaj je bila razprava bolj splošna in mislim, da lahko preidemo tudi
na nekoliko bolj konkretno.
Mislim, da lahko vprašanje družbenega dogovora pozdravimo in rečemo,
da smo vsi zadovoljni, da je do njega prišlo. Na tem smo delali dolgo časa in
zakaj bi potem ne bili zadovoljni, da smo uspeli privesti vso stvar do tega,
da imamo danes predlog izhodišč za družbeni dogovor.
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Ce se ne bi dotaknil vseh vprašanj tega družbenega dogovora, potem bi
rad dejal tole: vemo,,kakšna je situacija, kakšna je opredelitev in kje so največje potrebe. Zato bi bila moja pripomba k tem izhodiščem naslednja: če že
pripravljamo družbeni dogovor za obdobje 1971 do 1976. leta, bi lahko vstavili
v dogovoru besedilo, ki bi točno, opredelilo tudi to, na kaj se le-ta nanaša, na
kateri inštitut. Povsem jasno je, da je to Ljubljana s svojim kliničnim centrom,
dalje Maribor, Koper, Nova Gorica in Murska Sobota. O tem smo govorili že
tolikokrat, da je odveč vsako vprašanje.. To pripombo dajem ob osnovnem
vprašanju vseh bolnišnic, ker je tudi to zelo pomembno.
Drugo vprašanje je enakost bolnišnic. Vsekakor naj ima prednost klinični
center v Ljubljani, vendar bi kazalo govoriti tudi o drugih bolnišnicah v Sloveniji. So še bolnišnice, ki potrebujejo sredstva za dogradnjo, imajo že izdelane
programe in vedo, kaj bo kje služilo in kje bodo osnovne postaje naše hospitaine službe. Zato mislim, da bi se lahko tega držah bolj dosledno kot pa
dosedanje terminologije, ki je dana v tem družbenem dogovoru. Nastaja seveda
vprašanje raznih subspecialističnih dejavnosti, ki naj bi bile vezane na določene
bolnišnice in določene centre. Verjetno je tudi v drugih bolnišnicah to že dano.
Tu je interna, ki nima kardiologije, hematologijes ali nekaj podobnega. Bolnišnice so razvite že do te mere, da se subspecialistična dejavnosti že izvaja.
Tako bi verjetno kazalo reči: »Ljubljana s svojim kliničnim centrom in kliničnimi bolnišnicami, nato pa druge bolnišnice, ki naj bi izpeljale vse svoje načrte.«
Seveda takoj nastopi vprašanje, kako in kje zagotoviti sredstva za to, da bomo
stvar izpeljali do leta 1976. V tem primeru namreč ne gre za republiška sredstva, marveč za povsem krajevna. Ce omenim koprsko bolnišnico, je zelo
vprašljivo, če bomo lahko do 1976. leta spravili skupaj 25 milijard. To ni samo
vprašljivo, marveč je tudi nemogoče, kar pomeni, da pri tem, kar imamo, lahko
tudi ostanemo. Srečni tisti, ki ta sredstva že imajo, kot na primer Maribor in
deloma Nova Gorica. O vprašanju možnosti, ki jih imajo zunanje bolnišnice,
je težje govoriti kot govoriti o udeležbi republike.
Kar zadeva višino financiranja, vemo iz poročil, da je bilo govora o 40%
participacije republike za Ljubljano in 20% za druge bolnišnice. Ce tukaj
porabimo neko določeno logiko in rečemo, da je v Ljubljani 55 % bolnikov, ki
se zdravijo iz tukajšnje regije in 45% bolnikov iz ostale Slovenije, potem
lahko ugotovimo, da bo republika financirala praktično skorajda 100% za
55% bolnikov iz ljubljanske regije. Zato menim, da bi lahko vnesli v družbeni
dogovor drugačno klavzulo kot je dana, in sicer ob 20% udeležbi za zunanja
območja. Ce upoštevamo, da je možnost periferije za zbiranje teh sredstev
manjša kot v Ljubljani in kriterij, ki je bil v Ljubljani že dosežen, potem bi
se dalo razpravljati, ali naj bi bilo prav 20 %. 20 % je namreč okrogla številka,
ki se da tudi popraviti. Mislim, da bi morali pri tem reči, da naj, bi bila do
določene kvote, denimo 30%, če hočemo biti nekoliko bolj široki, udeležba pri
vseh bolnišnicah, razen pri kliničnem centru.
Menim tudi, da bi morali nekoliko natančneje opredeliti način soudeležbe
posameznih dejavnikov. S tem, ko rečemo, da bo republika dala svojo soudeležbo, dalje občine, skladi zdravstvenega zavarovanja in gospodarstvo, še ni to
zadostna opredelitev, da bi lahko terjali domače ljudi za kakršnokoli soudeležbo. Mislim, da bi bilo bolj enostavno najti nek ključ, ki naj bi določil soudeležbo'republike, občin, zavarovancev s svojim prispevkom in gospodarstvo
na določenem območju.
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Mogoče je to nekoliko hud zahtevek. Vendar, če pomislimo, na kakšne
velike težave naletimo, če želimo nekaj doseči, bi bil tak postopek dober. Pri
tem se seveda vprašamo, kako naj dado skladi --zdravstvenega zavarovanja
svoj delež, če imajo ta sredstva že itak blokirana?
Pomembno se mi zdi, da nastopa določen element državnosti pri tem
dogovoru, če drugače ne, vsaj v določilih, ki govorijo o tem, da bo republiški
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo preverjal skladnost programov.
Tako bomo ustvarili le nek red, ki bo — upajmo — večji kot smo ga imeli
doslej. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima poslanec dr. Rado
Poljanšek.
Dr. Rado Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po pooblastilu upravnih organov onkološkega inštituta, družbeno-političnih organizacij in upravnega odbora sklada za gradnjo novega onkološkega
inštituta izjavljam naslednje:
Ker predloženi osnutek zakona vključuje določbe, s katerimi naj bi se
vsaj začasno in delno rešil problem prostorske stiske in nefunkcionalnosti prostorov v sedanjih objektih onkološkega inštituta, menimo, da je treba ob tej
priložnosti jasno predočiti, kaj to pomeni za onkološki inštitut, za njegov
nadaljnji razvoj, oziroma za zdravstveno oskrbo rakavih bolnikov v Sloveniji
in da razčistimo nekatera vprašanja, ki so se pojavljala v razpravah na skupščinskih odborih.
Uvodoma naj na kratko spomnim, da je bilo leta 1965 že tik na tem, da se
začne gradnja novega onkološkega inštituta, in sicer na lokaciji, določeni po
generalnem urbanističnem načrtu, na prostem zemljišču na desni strani Ljubljanice. Ustrezno njegovi strokovni programski zasnovi so bili izdelani že vsi
potrebni načrti, vključno z investicijskim načrtom. Za ta dela je bilo potrošenih
nad 400 milijonov starih dinarjev, v glavnem iz republiških sredstev, delno tudi
iz prostovoljno nabranih prispevkov.
Zaradi reforme se je tedaj gradnja inštituta odložila in dala se je prednost
gradnji kliničnih bolnišnic s tem, da je bilo z zakonom o nadaljnji etapni
gradnji kliničnega centra v Ljubljani iz leta 1966 zagotovoljeno inštitutu, da se
bo gradil v II. etapi izgradnje tega centra ter da bo dobil v novem objektu
I. etape začasno v uporabo 200 bolniških postelj.
Pridobitev prostorov v stavbi sedanje interne klinike v zameno 200 postelj,
kot določa 8. člen osnutka zakona, bo v sedanji situaciji nedvomno pomenila
olajšanje naše prostorske stiske. Vendar moramo jemati to le za začasno rešitev, ker je stavba v slabem stanju in zastarela in ne ustreza več zahtevam
sodobnega bolnišničnega standarda.
Osnutek zakona določa, da se nujno potrebni teleradioterapijski objekt kot
prvi objekt predvidenega novega onkološkega inštituta zgradi na levi strani
Ljubljanice, na mestu, kjer so sedaj servisni objekti kliničnih bolnišnic, čeprav
se s tem ne strinjamo in to iz tehtnih razlogov. Pripomnimo naj le, da bi bili
ta objekt lahko zgradili že pred dvema letoma in to v celoti iz dosedaj zbranih
sredstev, če bi nam bilo omogočeno, da ga zgradimo na predvidenem zemljišču
in sicer na desni strani Ljubljanice. Zaradi inflacije in velikega porasta cen v
tem času bi danes lahko krili z našimi sredstvi komaj tretjino stroškov za
gradnjo tega objekta.
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Izpolnitev obeh navedenih določil je seveda odvisna od tega, ali in kdaj
bodo klinične bolnišnice dobile sredstva za dokončno izgradnjo svojih novih
objektov. Zato moramo seveda samo želeti, da bi to biK> čimprej.
Glede postavitve prvega zametka novega onkološkega inštituta na levem
bregu Ljubljanice, to je na območju starih klinik, katerega začetek bo po realni
presoji omogočen šele čez dobro leto ali dve, smo vendar dolžni pojasniti, da
ho s tem treba iskati povsem nove prostorske rešitve za celotni inštitut na že
tako preveč zazidanem območju sedanjih klinik. To območje je zazidano s
stavbami, ki le še niso toliko dotrajale, da bi jih veljalo rušiti in bi še lahko
služile manj zahtevnim namenom.
Ni rečeno, da ne bodo take rešitve konec koncev dražje kot bi bila zgraditev
povsem nove stavbe za celotni inštitut. Konkretno to pomeni, da bo inštitut s
svojim hospitalom in drugimi funkcionalnimi enotami obsojen, da bo še v
nedogled bivakiral v zanj neustreznih starih stavbah. To navkljub temu, da je
slovenska javnost s prostovoljnimi prispevki tako rekoč plebiscitarno glasovala
za gradnjo novega onkološkega inštituta. Naj naštejemo, da je do 28. 5. tega
leta darovalo v ta namen svoje prispevke 3467 delovnih organizacij Slovenije,
174 organizacij iz drugih republik, 933 slovenskih šol in 4499 posameznih občanov. V slovenski zgodovini takega spontanega referenduma dosedaj še ni
bila deležna gradnja nobene javne zgradbe.
Obžalujemo, da predlagatelj osnutka zakona ni smatral za potrebno, da bi
gradivu priložil naš elaborat. Verjetno ste ga vsi dobili. To je strokovna programska osnova za gradnjo novega onkološkega inštituta v Ljubljani. Program
je bil sestavljen na podlagi skrbno analiziranih statističnih podatkov in ustrezne
strokovne metodologije. Na kratko povzemamo osnovno misel, da pride inštitut
čimprej pod streho, kar bi mu omogočilo njegovo funkcionalno integriteto.
Hkrati seveda zahtevamo tudi sodoben indikacijski standard kot ga taka ustanova potrebuje.
Poudarjamo, da upoštevajoč dane razmere bolnišnične službe v Sloveniji
nimamo pretenzij, da bi kvalitativno razširjali repertoar naših dejavnosti, ki
jih opravljamo že sedaj. Seveda razen v toliko, kolikor nam ga narekuje predviden porast frekvenc bolnikov, ustrezen trendu teh obolenj v naši republiki.
Ker imamo že danes več kot 300 hospitaliziranih bolnikov, je naše realno predvidevanje, da bomo v letu 1980 potrebovali 400 postelj. Želimo le, da bi bile
te res standardne. Vsakomur bo jasno, da inštitut kot socialna bolnišnica za
tolikšno število hospitaliziranih bolnikov in še za zelo veliko število ambulantnih bolnikov, potrebuje tudi svoje lastne funkcionalne enote oziroma službe.
Ce predpostavimo, da so klinične bolnišnice s svojimi osmimi klinikami in
še z nekaj inštituti realno planirale funkcionalne kapacitete v novih objektih,
se pridružujemo dvomu, da bi mogle v tolikšni meri kriti še potrebe onkološkega inštituta, ne da bi bistveno zreducirale program njegove dejavnosti.
Dejstvo je, da pri koncepiranju novega objekta kliničnih bolnišnic ni bilo
predvideno kritje funkcionalnih potreb onkološega inštituta. Glede na to
dejstvo smo tudi dali naše ugovore na utemeljene ugotovitve komisije za
oceno poteka gradnje kliničnega centra, ki so vključene kot priloženo gradivo
k osnutku zakona. Naše ugovore k tem ugotovitvam pogrešamo v priloženem
gradivu. Domneva torej, da bi takšna ali drugačna upravno-administrativna
integracija onkološkega inštituta s kliničnimi bolnišnicami kakorkoli reševala
prostorninski problem inštituta, je torej nestvarna. Moramo jasno povedati,
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da se bo inštitut s temi problemi in s svojimi zahtevami še in še pojavljal.
Hkrati s tem zavračamo trditve, da inštitut ne bi bil voljan sodelovati in smotrno deliti delo na podlagi samoupravnih sporazumevanj in dogovorov tako s
kliničnimi bolnišnicami kot z vsemi drugimi bolnišnicami in tudi zdravstvenimi
domovi v Sloveniji. Nihče ne more zanikati dejstva, da je bil prav onkološki
inštitut vedno pobudnik za strokovno sodelovanje in da ga je tudi uspel vzpostaviti kot reden sistem dela skorajda že z vsemi klinikami. Zaradi preobremenjenosti svojih kadrov še ni uspel vzpostaviti enakega sodelovanja s perifernimi bolnišnicami, čeprav to želimo.
Onkološki inštitut je edina zdravstvena in hkrati znanstvena ustanova v
Sloveniji, ki se posveča izključno raku. Kot taka je poklicana, da na podlagi
svojih izkušenj, študij in raziskavanj v sodelovanju z drugimi klinikami in
bolnišnicami oblikuje doktrino in optimalnost zdravstvenih postopkov z rakavimi bolniki in tudi organizacijo boja. proti raku v naši republiki. Inštitut je
učna baza medicinske fakultete in je tudi izven njenega okvira učni center
za izobraževanje v onkologiji za vse profile zdravstvenih delavcev. Prednost
inštituta v obravnavanju rakavih obolenj je v tem, da se v njem ukvarjajo
specialisti raznih strok izključno z rakom in najtesneje sodelujejo med seboj,
kar jim daje večjo izkušenost in znanje kot ga morejo imeti specialisti, ki se
z rakom ne srečujejo vsak dan in se tej bolezni ne posvečajo še posebej.
Onkološki inštitut ima po svoji funkciji in proporcu v zdravstveni oskrbi
30% bolnikov iz ljubljanske regije in 70 °/o iz ostalih regij, torej je izrazito
republiški center. Kot konzultativni in kooperativni center naj bi enako služil
vsem bolnišnicam v Sloveniji, tako kliničnim kot perifernim splošnim bolnišnicam. Glede na tak pomen našega inštituta menimo, da smo upravičeni zahtevati, da da republika dodatna potrebna sredstva k tistim, ki smo jih zbrali s
prostovoljnimi prispevki.
Denimo, da s sredstvi iz prostovoljnih prispevkov lahko krijemo 20fl/o.
Ce bo republika krila 40ostane še 40'% potrebnih investicijskih sredstev, za
katere ne vemo, kje naj bi jih dobili. Investicija torej tako ne bo imela finančnega kritja in se zato ne bo mogla realizirati. To dejansko pomeni, da predloženi
osnutek zakona sploh ne zagotavlja niti najbolj skromne rešitve prostorskega
problema našega inštituta. Določili v 10v in 11. členu sta torej brezpredmetni.
Treba je upoštevati, da gre pri tem predvsem za splošen družbeni interes in ne
samo za lastni interes inštitutskega delovnega kolektiva. Ce smo se doslej
angažirali v akciji za zbiranje prostovoljnih prispevkov, smo storili to predvsem iz dobre volje in humanih nagibov ter potrebe po ustrezni oskrbi rakavih
bolnikov. Kot strokovnjake na področju onkologije nas je naša strokovna dolžnost in odgovornost zavezovala le, da smo poznavajoč podobna znanstvena
dognanja na vseh področjih boja proti raku in upoštevajoč dane razmere pri
nas, izoblikovali koncept in izdelali perspektivni program za dejavnost onkološkega inštituta in s tem v zvezi za njegove prostorske' potrebe. Tako bi lahko
v največji možni meri uspešno opravljali naloge svojega poslanstva v Sloveniji.
Organi, ki bodo končno odločali o materialnem omogočanju realizacije predloženega programa, naj se zavedajo polne odgovornosti za to, v kolikšni meri
bo s tem v zvezi populacija naše republike deležna dosežkov sodobne znanosti
na področju zatiranja raka.
Toliko sem bil pooblaščen, da vam posredujem mnenje upravnih in družbeno-politi-čnih organizacij onkološkega inštituta v Ljubljani.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Najlepša hvala. Besedo ima poslanec
Milan Razdevšek.
Milan Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Najprej bi hotel postaviti vprašanje, od kdaj imajo v tem zboru nekateri
pravico postavljati vprašanje oziroma ugotavljati in ocenjevati, ali poslanci
govorijo taktično, demagoško ali netaktično, če povedo svoje mnenje in stališča
na način, o katerem menijo, da je najbolj primeren. Menim, da nisem s prstom
pokazal na poslanca ali na celjsko bolnišnico kot je on name. Omenil sem
samo »sosedo«, sosedov imamo vendar več in če je prav on prizadet, ne morem
pomagati. Demagogijo in taktičnost bi lahko z istimi besedami vrnil.
. Ponovno izjavljam, da stvari v tem poročilu niso jasne in niso dovolj razčiščene. Zaradi tega ne razumemo, kako se torej tretira lokalne bolnišnice. Ko je
bila v maju mesecu seja odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, je tovarišica sekretarka omenila, da se bodo upoštevale vse splošne bolnišnice. Danes
slišimo, da so to spet lokalne bolnišnice, ki opravljajo določena rutinska dela in
temeljne zdravstvene bolnišnične naloge. Kakšne so te naloge, še vedno ne
vemo. Nedvomno se strokovnost razvija in opažamo tudi določen napredek. Po
mojem je zdaj še težko določiti, kaj kdo sme delati in kaj ne sme. To, kar so pred
nekaj leti delale samo vrhunske zdravstvene ustanove, zdaj delajo lahko tudi
že druge, seveda manj zahtevne naloge, vrhunske zdravstvene ustanove pa
gredo s svojimi nalogami naprej. Te stvari še niso razčiščene in menim, da
s tem bolnišnicam jemljejo tla, kar pomeni njihovo počasno umiranje. Ce ni
tako mišljenje omejevati te dejavnosti, sem jaz prvi, ki se bom vsem opravičil
za besede, ki sem jih izrekel. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima poslanec dr. Štefan Varga.
Dr. Štefan Varga: Tovariš predsednik, spoštovani poslanci! Ko smo
danes prišli v to dvorano, je marsikdo imel občutek, da nekaj visi -v zraku.
Morda upravičeno, morda neupravičeno, vendar bi najprej predstavnikom kliničnih bolnišnic povedal, da dobro poznamo razpoloženje vsega ljudstva, predvsem zdravstvenih delavcev od Pomurja do Primorske in da vsi podpirajo
izgradnjo kliničnega centra. To povejte našim predstojnikom, našim profesorjem in našim kolegom, ki delajo pri vas. Dobro se zavedamo, da nadaljnja
izgradnja kliničnega centra ni odvisna od nas, četudi jo danes izglasujemo.
Jasno je, kot smo že prej slišali, da programi še niso razčiščeni. Se večji problem je po mojem mnenju v tem, da tudi sistem financiranja ni razčiščen. Ne
vemo še, ali boste uspeli dobiti pri vseh občinah in občanih ta dodatna sredstva. Zakon bomo sicer sprejeli, ker smo zanj. Tako zdravstvenim delavcem in
poslancem tega zbora ni mogoče očitati, da bi bili česarkoli krivi, če vsa zadeva
kljub temu ne bo v redu in pravočasno izpeljana.
Ni naključje, da so postale razprave na periferiji in v republikah zadnje
mesece o bolnišnični problematiki vedno bolj pogoste in vedno bolj intenzivne.
Vsi dobro veste, da stanje v naših bolnišnicah ni samo nedopustno, marveč
težko. Elaborati, ki ste jih dobili na podlagi zbranih podatkov, to trditev potrjujejo. Vsi dobro vemo, da v pisani besedi nikdar ni mogoče tako konkretno prikazati dejanskega stanja, kakršno vlada v naših bolnišnicah.
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Prav zaradi tega ni naključje, da lahko navedemo vse regije, kjer so medobčinske bolnišnice, ki so odločno in brez odlašanja pristopile k njihovim sanacijam. Nihče ni irriel želje po nečem lepem ali velikem, marveč Samo želfb, da
reši to, kar se da v današnjih časih —• kljub težki situaciji — rešiti. Kar delamo,
delamo samo zato, da se borimo proti bodoči ogroženosti bolnikov, ne samo v
kliničnih bolnišnicah, marveč tudi pri nas. Ni torej naključje, da lahko po vrsti
naštejemo bolnišnice in območja, kjer so to že izvedli: Novo mesto, Slovenj
Gradec, Ptuj, M. Sobota, Maribor, Nova Gorica. Koper se pripravlja na to, da
aktivira slehernega občana za rešitev tega vprašanja. Prav gotovo se zdravstveni delavci nikoli niso tako množično angažirali in skoraj na aktivistični
način začeli delovati, da se rešijo ti konkretni bolnišnični problemi, seveda
kolikor se rešiti dajo. Čeprav je to eden najtežjih problemov, saj vemo, da je
izgradnja bolnišnic draga in da je treba pri tem angažirati vse družbene dejavnike, bi si za to brez predsodkov upali opozoriti vsakogar, ki vpliva na zdravstveno politiko, da to dejstvo ne samo upošteva, marveč tudi izkoristi. Brez
takega angažiranja zdravstvenih delavcev in take volje občanov, da tudi sami
prispevajo, še dolgo ne bi rešili vprašanja hospitalne službe. To je zelo pomemben argument.
Morda našo javnost moti, ko enkrat govorimo o 29 bolnišnicah, potem o
21 in spet o 23 bolnišnicah, ko se nekaj združi. To je res, samo mi ne smemo
zavajati ljudi, da imamo res toliko bolnišnic, ko vemo, da je 12 bolnišnic tista
osnovna bolnišnična mreža s kliničnimi bolnišnicami vred, ki v Sloveniji mora
obstajati. Brez te ne bi mogel delati niti klinični center. Vsakega posameznega
oddelka, ki nekje ostaja, ne moremo imenovati bolnišnico. Izpraznjene protituberkulozne bolnišnice koristno rešujejo pomanjkljivi posteljni fond. Tudi to
moti javnost, ker ji ni jasno, ali res imamo toliko bolnišnic in da so vse takšne
kot v Mariboru ali v Soboti z vsemi osnovnimi oddelki. Te izključimo in potem
bomo imeli samo 12 bolnišnic. Izključim tudi specialne bolnišnice, ker te naj
rešuje posebej klinični center. Prav tako naj se rešuje posebej osnovna bolnišnična mreža, splošne bolnišnice, medobčinske in regionalne s kliničnimi bolnišnicami.
Prosim, da današnjim govornikom, ki so že bili na vrsti in tistim, ki bodo
že razpravljali in ker ne vemo, kakšna bo vsebina njihove razprave, nihče ničesar
ne zameri. Dejansko so v teh zadnjih meescih stvari potekale ta'ko, da se je
vnesel ne samo med zdravstvene delavce, marveč tudi med druge nekakšen
nemir in nezadovoljstvo. Mnoge nejasnosti so bile za to vzrok. Veste, koliko
je bilo v časopisu napisanih člankov v tej zvezi. To je motilo naše ljudi in ne
samo zdravstvene delavce. Zato bi, tovariši novinarji, v časopis sodil tudi na
primer članek o prednosti bolniku in ne samo o problematiki bolnišnične mreže
in kliničnega centra. Zato ni mogoče, da ne bi kar najbolj aktivno sodelovali
pri tem, da se prednost bolnikov izpelje v vseh bolnišnicah. Razumljivo mi je,
da so nekateri nestrpni in nemirni in da se, ne- strinjajo s tem, da se najprej
z zakonom izpelje izgradnja kliničnega centra, medtem ko vsi drugi problemi še
niso popolnoma jasni, čeprav so nekje s temi nalogami oziroma njihovimi
rešitvami že zelo daleč.
Prejeli smo poročilo o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic
kot poslednje gradivo pred zasedanji občinskih zborov. Zdravstveni zavodi so
dobili to poročilo v vednost in ne v razpravo in dali so svoje pripombe. Poročilo
navaja, da je na tem gradivu delala skupina strokovnjakov. Bil sem v nerodnem
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položaju, ko so me kolegi vpraševali, kdo vse je v tej skupini strokovnjakov
in zakaj ti strokovnjaki niso navedeni.
Republiški medicinski svet-je o tem-razpravljal in svoje teme tudi ni razširjal s predstavniki splošnih bolnišnic. Mi ne rečemo, da bi kaj pametnega
prispevali. Vendar so ljudje tako navajeni, da iščejo rešitve na podlagi širokih
razprav, predvsem, če gre za pomembne stvari. Vemo tudi, da odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo, ko je o tem razpravljal, na svojo
sejo ni povabil predsednika našega odbora, ki je o tej problematiki največ
razpravljal in tudi izdelal svoja stališča. Vemo, da tudi danes ni na seji republiškega zbora celotna bolnišnična problematika.
Kar zadeva klinični center, naj ponovim še enkrat, da se bomo borih za to,
da se nadaljuje z njegovo izgradnjo. Bojimo se le, da še ni vse pripravljeno,
predvsem kar zadeva financiranje. Menim pa, da bi morali do skupščinskih
počitnic rešiti ne samo to vprašanje, marveč tudi vprašanje dokončne izgradnje
drugih bolnišnic. Kajti, če naš zbor ne bo rešil vprašanja bolnišnične službe, kdo
naj ga potem reši. Tako mislijo tudi naši volivci in vsi občani. Torej smo pred
veliko nalogo in odgovornostjo ne samo kar zadeva izgradnjo kliničnega centra,
marveč tudi vseh drugih bolnišnic v naši republiki. Menim, da tudi te bolnišnice ne morejo in tudi ne smejo čakati spet nekaj let, da se reši njihovo
vprašanje.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Nikolaj Šabjan.

'

Nikolaj Sabjan: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši poslanci! Imam vti's, da se morda doslej najresneje lotevamo zadev, ki zadevajo
probleme izgradnje bolnišnic v SR Sloveniji kot tudi dokončne izgradnje kliničnega centra v Ljubljani. Ta vprašanja so zelo aktualna in tudi povezana s
prioritetnim redom. Smo v tisti fazi, ko ni več mogoče zanikati nujnost dokončne izgradnje kliničnega centra v Ljubljani kot osrednje institucije te vrste
v SR Sloveniji. Utemeljitve za to so dane v dokaj obširnem materialu in celo
morda pretirano prepričljive. Zavestno se bomo potrudili, da bi uzakonili to
težnjo in dosegli realizacijo.
Ko vzporedno s tem prebiram materijo, ki obravnava probleme drugih bolnišnic v SR Sloveniji in ko vse to strnemo v predlog izhodišč, se mi podzavestno
vsiljuje misel, da je to premalo za reševanje akutne problematike tudi ostalih
bolnišnic v Sloveniji. Družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji bi
v tej fazi. moral vsebovati več konkretnih variant za rešitev in določitev bolj
preštudirano prioriteto. Uzakoniti ta družbeni dogovor je prav tako pomembno
kot reševati samo problem izgradnje kliničnega centra v Ljubljani.
Širša družbena skupnost mora ustrezno ceniti lokalna prizadevanja regionalnih činiteljev v smeri reševanja problema bolnišnic. Vsi prebivalci določenih
regij so zavestno prevzemali materialne obveznosti in so že z lastnim prizadevanjem skorajda zagotovili investicijska sredstva. Najmanj, kar lahko stori
širša družbena skupnost je to, da hitro pomaga tam, kjer je treba, da bi se že
zbrana sredstva lahko najbolj koristno vložila. Vse to je treba vsaj za začetek
zagotoviti z avtoritativnim družbenim dogovorom, ki obvezuje vse pristojne
činitelje v SR Sloveniji. Dogovor naj ne bi izgledal kot nekaka licitacija. Naj navedem kot primer, da so v murskosoboški občini, kjer so zbrali že nad milijardo
starih dinarjev sredstev, uvedli prispevek na kmečka gospodarstva, sprejeli
prispevek na zaposlenega in mobilizirali vse činitelje v regiji za rešitev tega
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vprašanja. Ob takem stanju sredstev, prizadevanja in aktivnosti, predlog izhodišč, ki ga obravnavamo, ne bo učinkovito odigral svoje vloge. Bojim se, da
lahko od sprejema predloga do sprejema avtoritativnega družbenega dogovora,
mine precej časa, medtem bo lahko vredna milijarda tudi samo milijon.
Treba je razmisliti o tem, da se družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic v
SR Sloveniji sprejme istočasno z zakonom o prispevku SR Slovenija za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani. Naj mi Ljubljančani ne zamerijo, da bo klinični center tudi bolnišnični center Ljubljančanov. Predlagam, naj ljubljanske
občine pokrenejo akcijo za samoprispevek in naj se tudi v tem zrcali individualna zavest, ki je že vrsto let tako močno prisotna na podeželju. Plačujemo za
ceste, za -šole, za vodovode, za bolnišnice itd. Od ustreznega družbenega dogovora
pričakujemo občani izven večjih centrov neko določeno rešitev. Prizadevamo se
vsi in zavestno bomo podprli akcijo za izgradnjo bolnišnice v Ljubljani, vendar
hkrati želimo ustrezno razumevanje tudi za naše probleme.
Predsednik dr. Srečko Koren : Besedo ima Janez Zemljarič, direktor
kliničnih bolnišnic v Ljubljani.
Janez Zemljarič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci in predsedstvo. Želel bi dati nekaj podatkov za nadaljnjo razpravo oziroma odgovoriti
na nekatera postavljena vprašanja.
Prvo vprašanje, ki se ves čas ponavlja, je odnos — republika — Ljubljana
tako pri kapacitetah kot pri financiranju. Nimam pooblastila, da govorim v
imenu Ljubljane, vendar bi povedal številke, da bi laže vrednotili odnose
v financiranju.
Ko so sprejemali leta 1966 v tem zboru zakon o financiranju kliničnega
centra, je znašalo razmerje med bolniki ljubljanske regije in bolniki iz ostale
Slovenije 71 : 29 %. Računalo se je, da to razliko do 40 '% predstavljajo kapacitete za dejavnosti medicinske fakultete v kliničnem centru. Od takrat se ta
razlika neprestano spreminja in je že danes pri nas nekaj nad 40'% bolnikov
izven širše ljubljanske regije. Vendar je treba pri tem reči, da republika ne
daje svoje participacije 100% za vse bolnike izven ljubljanske regije. Upoštevati
je namreč treba, da v kliničnem centru gradimo še 16 seminarskih prostorov
za medicinsko fakulteto, od tega 8 večjih seminarskih prostorov, v katerih je do
30 sedežev, da gradimo 3 predavalnice s 115, 112, 110 sedeži, da gradimo
garderobe za približno 700 študentov in dijakov, da gradimo prostore za delo
približno 120 delavcev medicinske fakultete, ki so v kliničnih bolnišnicah itd.
Ce to sumiramo, potem bi moral biti odstotek udeležbe najbrž bistveno
drugačen. Moram reči, da prav zaradi tega, ker to računico poznajo, postavljajo
vse občine vprašanje udeležbe republike in njene adekvatne participacije v
celotnih stroških.
Ce bomo ostali pri sedanjih cenah, bo mesto Ljubljana prispevalo k izgradnji kliničnega centra 14 milijard, republika 15 milijard, klinične bolnišnice
1 milijardo 450 in 21 občin širše ljubljanske regije skupaj 11 milijard starih
dinarjev.
Z zadnjimi dogovori se participacija mesta Ljubljane povečuje celo v odstotkih. To pomeni, da bo republika participirala pri financiranju kliničnega
centra 36,5 %, torej manj kot je do sedaj pri tolikih bolnikih izven ljubljanske
regije. Da pri tem ne govorimo o celotnem skladu, ki se ustvarja za pedagoško
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delo in posebej tudi o skladu za raziskovalno delo medicinske fakultete in samih
klinik! Ne glede na vse to res nima več pomena v sedanji situaciji kazati na
te odnose. Pojavljali se bodo namreč praktično še dnevno novi elementi, zlasti
v kliničnem centru, ko bo z modernejšimi aparaturami, s kliničnim delom in s
sodelovanjem vrste nemedicinskih strokovnjakov moč obvladati vrsto medicinskih postopkov, za katere danes še nismo usposobljeni.
Skoraj dve leti smo razpravljali o temi, ki je bila danes tudi omenjena, in
sicer ali klinika in bolnišnica ali ne? Ugotovili smo, da bi bilo skrajno neracionalno iti na pot delitve dejavnosti: klinični vrh in mestna bolnišnica. Ugotovili
smo, da praktično v Evropi ni primera, kjer bi si to dovolili. V nekaj primerih
So si lahko to dovolile samo najbogatejše dežele zato, da predvsem delajo raziskovalno več v teh institucijah. Vsepovsod se koncentracija odvija prav v nasprotni smeri. Ugotovili smo, da je celo Pariz, ki ima 40 000 bolniških postelj,
koncentriral vse to v eno samo organizacijo. Tak proces je v toku sedaj v Miinchnu, v Švici, taki procesi so v Avstriji itd. Nismo se sklicevali na te ugotovitve. Računali smo, da je vaše stališče takšno, da imamo še danes preveč
razdrobljeno mrežo bolnišnic v Ljubljani. V Ljubljani smo imeli 12 samostojnih
zavodov, 12 uprav, 12 servisnih dejavnosti itd. Moramo nadaljevati proces koncentracije in modernizacije teh služb in postaviti neke nove osnove in ne prepustiti se ročnemu delu. Torej vidimo, da je proces v koncentraciji teh kapacitet
v Ljubljani in bi vsako dupliranje ali formiranje v tem mestu dveh centrov,
enega kot mestne bolnišnice in drugega kot kliničnega vrha, pomenilo nepremostljive težave ne samo ekonomske, marveč tudi splošne narave. Ni nam
jasno, kako naj sedaj iz tega nastaneta dve organizaciji, kaj naj bo sedaj klinično, kaj naj bo mestno, kakšni odnosi naj bodo itd. Tudi pouk ne more
teči samo na vrhunskih kliničnih ustanovah. Računati moramo z eksistenco
bolnišnic in zdravstvene službe po vsej Sloveniji. Ta pa ne more opravljati
samo kliničnih visokih storitev. Mora dobiti vso patologijo in tako še v naprej
obstaja problem koncentracije zdravstvenega doma v ta sklop učne baze z
njegovo patologijo, ne pa obratno: drobljenje v neke druge dejavnosti.
Tako smo se zavestno odločili, da gremo na koncept kliničnega centra. Tak
koncept je bil sprejet na dveh zelo temeljitih posvetih s predstavniki Vseh
splošnih bolnišnic Slovenije, da ne govorimo o vseh drugih činiteljih medicinske
fakultete in drugih, ki so sodelovali pri oblikovanju te koncepcije. Seveda
vodimo računa tudi glede ekonomike in o dvojnem statusu naše bodoče organizacije. Zato smo se odločili, da nov objekt namenimo predvsem intenzivni terapiji oz. intenzivni diagnostiki in da opravljamo vse naloge, ki jih opravljajo
regionalne in medobčinske bolnišnice v dosedanjih objektih. Samo zaradi tega
najbrž ni treba dveh organizacij in dupliranja, marveč se dajo izkoristiti v
okviru ene organizacije maksimalno in racionalno vse kapacitete. Pri tem se
seveda zavedamo, da sam klinični vrh ne bo mogel živeti od svojih storitev,
marveč bo v neki meri moral opravljati tudi zdravstvene storitve na nivoju
med obema, tako imenovanim intenzivnim in manj intenzivnim delom.
Kar zadeva onkološki inštitut, smo o njem razpravljali v kliničnih bolnišnicah pogosto v zadnjih dveh letih. Pri tem smo ves čas opozarjali na materialne možnosti družbe in na določene strokovne probleme, ki nastajajo, če se bo
bolezen, ki ji zaenkrat še ne vidimo konca, obravnavala ločeno še vnaprej
v dveh institucijah. Vse naše klinike obravnavajo raka, ugotavljajo ga in zdravijo hkrati, čeprav imamo posebej formirano ustanovo, ki se specialno ukvarja
s terapijo in epidemiologijo, z raziskovalnim delom in tako dalje. Koncept
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našega medicinskega sveta je, da se mora institut povezati v klinični center
in da moramo najti v strokovnem pogledu tudi v objektih skupen jezik.
Zal do tega počasi prihajamo, ker je precej različnih razprav in pogledov.
Ce smo sposobni prenesti poleg velike obveznosti republike do kliničnega
centra še 25 milijard za poseben onkološki inštitut in za dupliranje kapacitet na drugi strani Ljubljanice, potem klinične bolnišnice ne bodo proti
temu. Vendar menimo, da je trenutno treba upoštevati te resne probleme, o
katerih govorite in ki jih poznamo tudi mi. Čedalje večji so problemi v Mariboru, v Kopru in tako naprej. Pri tem moramo omeniti, da onkološki inštitut
ne dobiva samo 40 *Vo sredstev, marveč tudi še brezplačno od kliničnih bolnišnic
približno 11 000 m2 zemljišč, brezplačno interno kliniko, dobil je brezplačno
gluhonemnico.
Ko to omenjam, vas moram spomniti, da morajo klinične bolnišnice, ko
predajajo brezplačno onkološkemu inštitutu interno kliniko, voditi račun tudi o
nečem drugem. To je, da so same obremenjene že z 9 milijardami anuitet za
dosedanjo izgradnjo. Te kreditne obveznosti bomo morah seveda počasi vračati,
kar se bo nedvomno poznalo tudi pri našem gospodarjenju.
Obžalujem, da onkološki inštitut tudi danes nima zagotovila, kdaj bo
dobil še ostalih 60'%. V razgovorih po občinah še nismo našli skupnega jezika,
da bi se skupaj pogovarjali z občinami, delovnimi organizacijami in skupnostmi
zdravstvenega zavarovanja o tem vprašanju. Vendar mislim, da bomo ob pametnem dogovarjanju ta problem rešili. Z gledišča kliničnih bolnišnic smo ga
pripravljeni reševati zato, ker sodimo, da je izgradnja terapevtskega objekta ne
samo stvar onkološkega inštituta, marveč vsega našega dela in naših potreb.
Zato bomo kljub temu, da onkološki inštitut ne sodeluje v razgovorih z občinami
in skupnostmi zdravstvenega zavarovanja, našli v nadaljnji fazi le neko pot, da
bodo zagotovljena sredstva tudi za začetek gradnje terapevtskega objekta
onkološkega inštituta.
Čeprav je nek poslanec vašega zbora dejal, da ni odvisno od tega zbora,
kako in kaj bo z izgradnjo kliničnega centra, je v veliki meri to odvisno prav
od tega zbora, zato se v imenu našega kolektiva obračam na vas kot na
matični zbor, da nas podprete in omogočite, da bi stvar izpeljali čimprej do
kraja. Izjavljam, da podpiramo izhodišča, saj so nastajala v našem skupnem
dogovarjanju z našimi zavodi v Sloveniji. Tudi kot zavod bomo za temi izhodišči
stali ter pomagali, da se v nadaljnji etapi tudi realizirajo. Sami smo trenutno
v taki situaciji, da je 15 dni rok, v katerem bomo morali začeti gradnjo ustavljati. Mi nismo krivi, da prihajamo v tak časovni razkorak. Junija lani smo
že opozorili na to. Vse se je namreč razvijalo tako počasi, da smo sedaj prišli v
zelo resno stisko. Od 13. maja imamo že izdano odločbo republiškega gradbenega
inšpektorata, da moramo dela ustaviti. Sedaj smo še nekaj krpali z nekimi
sredstvi; najpozneje v 10 dneh bo tudi teh sredstev konec. Takrat moramo
gradnjo ustaviti, ker smo že tako ali tako pred tožilstvom. Mislim, da del ne
moremo zavlačevati in ne moremo iti v nadaljnjo gradnjo brez pokritja. Smo
točno izračunali, da bi pomenila ustavitev del milijardo stroškov. Zato vas prosim, da razumete to situacijo in da kljub vsej današnji razpravi storite potreben korak, da pridemo do nekih rezultatov. Moram povedati še to, da imamo
doslej za seboj zelo veliko razprav z občinskimi skupščinami, skupnostmi
zdravstvenega zavarovanja, delovnimi organizacijami, z družbeno-političnimi organizacijami itd. in da ti v veliki meri izražajo nezadovoljstvo zaradi premajhne participacije republike. Vendar so zdaj pripravljeni sodelovati pod po-
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gojem, da bo republika tudi potrdila svojo participacijo. Tako je ljubljanska
skupnost zdravstvenega zavarovanja sklenila, da bo šla v nadaljnje razprave
na zborih zavarovancev potem, ko bo republika sprejela zakon. Vendar ne gre
samo za to, da zaradi situacije, ko smo pred ustavitvijo del, prosimo za pomoć
in razumevanje. Iz podatkov, ki ste jih prejeli in slik, ki krožijo, dovolj dokazano izhaja, da gre za reševanje stanja, ki je najtežje v Sloveniji.
Naj ob koncu povem še to, da je lani praktično razpadla celotna energetika v hiši, da so strohnele vodovodne in elektroinstalacije in da včasih
izpostavljamo ljudi življenjskim nevarnostim. Imamo že kopico odločb inšpektoratov, da je treba prenehati z obratovanjem. Mi nismo hoteli objavljati vseh
teh slik niti ne objavljati odločb o ustavitvi in zaprtju vroče vode, ogrevalnih
sistemov ter električne energije, ker smo mislili, da se bomo vendarle dogovorili
in vse te probleme reševali v okviru normalnih poti, ne pa z javnimi pritiski.
Eventualna preložitev zakona pomeni preložiti vso zadevo spet na jesen. Ker
moramo v juniju razprave v zborih zavarovancev v 26 občinah končati, je
zato nujno potrebna hitra odločitev.
Prosim zbor, da kljub temu, da ostaja še vrsta nerešenih problemov,
podpre naša stališča in da se odloči za postopek, ki naj čimprej pripelje do
prvih rezultatov. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci. Ura je 13 in kot veste, imamo ob 16. uri zasedanje enotnega zbora,
to se pravi, da moramo končati ali prekiniti sejo najkasneje ob 15.30. Ce
jo prekinemo, bomo nadaljevali z delom po seji enotnega zbora. Seja enotnega
zbora bo glede na dnevni red trajala približno dve uri, Prosim, da se dogovorimo, kako bomo delali naprej. Moj predlog je, da bi imeli zdaj pol ure odmora.
Doslej je prijavljen še en govornik za splošno razpravo. Prosim, kdo še želi
sodelovati v splošni razpravi? Tovariši poslanci Kosi, Padovan, Saga j, Grabenšek, Keber in dr. Mrgole. Odrejam polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.40.)
Predsednik dr. Srečko Koren:
Besedo ima poslanec Miroslav Kosi.

Nadaljujemo z načelno razpravo.

Mi roslav Kosi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Čutim dolžnost, da se tudi jaz s Koroškega konca oglasim k besedi. Namreč,
ko sem odhajal na to sejo, niti pomislil nisem, da bi me kdo moral prepričevati o pomembnosti kliničnega centra oziroma kako naj glasujem za zakon.
Menim, da je bilo vsem jasno, da bom glasoval za zakon, ker je izgradnja kliničnega centra v interesu vsakega Slovenca.
So pa stvari, o katerih je treba spregovoriti. V poročilu odbora za zdravstvo je govora o nemiru — menim, da je to primeren izraz — ki ga zasledimo
v perifernih bolnišnicah. Konkretno bom govoril o medobčinskih bolnišnicah,
med katere spada tudi bolnišnica v Slovenj Gradcu. Zakaj nemir? Zato, ker
predloženo gradivo ne obravnava in ne nakazuje rešitev za celotno bolnišnično
mrežo v Sloveniji, temveč le za nekatere bolnišnice. Nemir zato, ker na teh
območjih ne vemo, kakšen je plan kadrov v zvezi z izgradnjo kliničnega centra,
ki mora biti zgrajen 30 mesecev po sprejetju zakona. To predstavlja za nas
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zelo velik nemir, poudarjam. Hkrati pa se zastavlja vprašanje, če baza podpira izgradnjo kliničnega centra, kaj pa predstavniki klinik menijo o razvoju
osnovne bolnišnične službe. O tem bi želel kaj slišati. Nemir tudi zato, ker
vemo, da obstajajo nejasnosti in dileme. Zato postavljam vprašanje, ki je tudi
v poročilu odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, zakaj s predstavniki
medobčinskih bolnišnic niso bila razčiščena še vsa nejasna vprašanja in dileme.
Menim, da je dolžnost poslanca, da seznani zbor s stališči in mnenji, ki obstajajo
na terenu.
Menim, da ni nič narobe, če včasih med razpravo postavimo vprašanja.
V odgovoru na moje poslansko vprašanje mi je namreč predstavnik izvršnega
sveta, tovarišica Tomičeva dejala, da bo konkretnejši odgovor dan v sami razpravi. Na prvo vprašanje sem dobil jasen odgovor. Zakaj postavljamo vprašanja? Zato, ker nas ljudje marsikaj sprašujejo in menim, da smo jih dolžni
seznaniti z odgovori.
Na drugo vprašanje pa nisem dobil konkretnega odgovora in zato prosim,
da se mi odgovori.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Mitja Mrgole.
Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na posvetu bolnišnice, ki je obravnaval predloženo nam gradivo, je bil
med drugim sprejet tudi sklep, da je potrebno slovensko javnost obvestiti o kritičnem stanju bolnišnične službe in nakazati pota in načine, kako odpraviti ta
pereč problem.
Prav gotovo je to sklep, ki da misliti, čeprav iz materiala težavnega stanja
ne moremo zaslediti,, niti ni bil to njegov namen. In vendar je potrebno danes
na to opozoriti.
Verifikacijski postopek oziroma verifikacija nam bo dala dokončno in
resnično sliko stanja posameznih bolnišnic ter pomemben element, potreben za
programiranje sanacije in izgradnje bolnišničnih objektov. Bojim pa se, da
bomo takrat, ko bomo imeli tako zbran material, osupli in presenečeni nad
neprimernostjo objektov, v katerih ležijo in se zdravijo naši občani. Samo kot
obrobni primer naj povem, da smo zadnjih šest mesecev sramežljivo skrivali
zapisnik o sanitarno-inšpekcijskem pregledu bolnišnice, ki ga je opravil republiški sanitarni inšpektor novembra lani in sicer zaradi odstavka, ki ga citiram:
»Posebno težke razmere glede prenatrpanosti in pomanjkanja sanitarnih prostorov in glede funkcionalne možne ureditve vladajo na kirurškem oddelku
spričo starosti stavbe, ki ne more ustrezati sodobnim zahtevam. Kolikor ne bo
zgrajen nov objekt za kirurgijo, bi bilo potrebno prepovedati uporabo tega
oddelka.« Pripominjam, da se oddelek nahaja v 97 let stari stavbi in da rešujemo ta problem s prezidkom. Tako je stanje pri nas in verjetno bomo po
verifikaciji še tudi drugje na to naleteli. To je sicer samo fragment v celotnem
kompleksu, vendar več takih fragmentov da celoto in če ta celota ni uglašena,
potem nismo pravilno zastavili našega dela.
Prav zaradi tega menim, da moramo kompleksno obravnavati bolnišnično
mrežo v Sloveniji in o tem smo si danes enotni, kar je bistveno.
Predlog izhodišč za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnice v Sloveniji,
ki ga je pripravil izvršni svet, je dober in ga podpiram. Menim, da je logična
posledica kompleksnega gledanja na problem bolnišnične mreže. Ta dogovor pa
je treba čimprej skleniti, da bo služil kot temelj, na podlagi katerega naj se
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sprejmejo vsi nadaljnji dogovori, odloki ali zakoni za sanacijo posameznih
bolnišnic v naslednjih letih. Situacija v bolnišnicah je res kritična. Ce smo se
odločili za policentrični razvoj bolnišnične mreže dn če vemo, da moramo
območje Slovenije obravnavati kot eno zdravstveno regijo, potem je taka pot
in usmeritev edino pravilna.
Menim, da mora socialno-zdravstveni zbor danes sprejeti stališča do problema bolnišnične mreže in sklepe, ki morajo služiti nadaljnjemu usmerjanju
politike na tem področju. Predlog, ki smo ga prejeli, naj današnja razprava
dopolni.
V celoti podpiram mnenja, ki so bila izražena na zasedanju delegatov občin,
zlasti pa sklepe zbora delegatov zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja
delavcev, saj predstavlja ta zbor naše zavarovance. Predlagam, da sprejmemo
to orientacijo sprejemanja teh dokumentov. Glede na današnjo razpravo pa se
bojim, da bomo šli po drugačni poti, kot si jo želimo. Jasno je, da moramo
nadaljevati izgradnjo kliničnega centra, jasno je pa tudi, da smo odgovorni za
vse občane v SR Sloveniji in s tem tudi za ostale bolnišnice. Žal pa danes
nimamo zagotovila, da bo tako in to je tisto, kar me vznemirja. Vznemirja me
način, kako ta problem obravnava republiški zbor. To je bil tudi razlog, da
večina poslancev odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje danes ni
sprejelo predloga izvršnega sveta, da se sprejme osnutek zakona o izgradnji
kliničnega centra po hitrem postopku kot predlog zakona.
Menim, da bi morali republiški zbor seznaniti z današnjo razpravo, da bi
se stvari razčistile in uskladile, da ne bi izzvenelo, kot da smo proti izgradnji
kliničnega centra, kar bi prav gotovo sprožilo neprimerne reakcije. Ob tem
moramo poudariti, da izhajamo iz težavne situacije, v kateri se nahajajo bolnišnice v naši republiki.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Jože Padovan.
Jože Padovan: Razprava o tem, ali smo za izgradnjo kliničnega centra ali ne, je odveč. Menim, da ni nobenega med nami, ki bi bil proti kliničnemu centru. Osebno nisem in že dolgo časa podpiram izgradnjo take institucije.
Vendar pa bi rad opozoril, zakaj danes toliko razpravljamo o zakonu in o teh
stvareh. Zato, ker je zakon slabo pripravljen in ne rešuje stvari po intencijah,
kot so na terenu, torej ni odraz tistega, kar teren želi.
Poudarjam, da v republiki nimamo kompleksnega programa zdravstvenega
varstva, temveč le izhodišča za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic. Ce bi
imeli ta program, bi se lažje odločili glede na številne razprave o zdravstvenem
varstvu v naši republiki in številne strokovnjake, bi bil že tudi čas, da se
zedinimo za eftoten program in na osnovi njega nekaj izvajamo. Za našo
dolenjsko regijo so tak program sprejele občinske skupščine in komunalna
skupnost. Letos smo predpisali 0,4 %> prispevka za investicije v zdravstvu
in smo ta sredstva namenili v prvi vrsti bolnišnici, v 5-letnem programu pa je
tudi zdravstveni dom. Ce bi se tako odločali na republiškem nivoju, danes ne
bi imeli tega problema. S tem v zvezi naj opozorim na intencije starega zakona
in sedanjega, ki določa, naj bi naša skupnost zagotovila 35fl/o za klinični center.
Zato bo gospodarstvo na našem območju dodatno obremenjeno za zdravstvo in
sicer s stopnjo v višini 0,75%. Ob tem naj opozorim, da smo že doslej za izgradnjo bolnišnice iz svojih žepov precej prispevali, pa ne samo za bolnišnico,
temveč tudi za komunalo in šolstvo, medtem ko v Ljubljani niso. Sedaj naj
34
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pa kot družbeno-politični delavec pred našo skupščino socialnega zavarovanja
ali pa občinsko skupščino zagovarjam stališče, naj Ljubljana prispeva 0,5 %> za
izgradnjo bolnišnic, mi pa 0,75 t0/o. Menim, da bi bilo treba k stvari drugače
pristopiti in v teh izhodiščih jasno povedati, koliko naj kdo prispeva. V zvezi
z razpravo direktorja kliničnih bolnic, da je ljubljanska skupnost zavarovanja
zahtevala, da republika da svoj prispevek, poudarjam, da so vse ostale skupnosti
bolj upravičene, da postavijo tak pogoj za bolnišnice na svojem območju, pa
tega niso storile. Nasprotno so zagotovile denar za bolnišnice in zdravstvene
domove in bi bilo prav, da da svojo udeležbo tudi republika. Vedno pravimo,
najprej mora biti pripravljenost občanov, potem bo pa še oblast pomagala.
Tu hočemo pa drugače.
Poudarjam, sem takoj za prispevek republike, če bi ta zakon reševal samo
to vprašanje. Na to vprašanje pa se navezuje vprašanje moralne in materialne
obveznosti občinskih skupščin, teh, ki naj bi prispevale za klinični center. Razprave v teh organih pa so bile zelo polemične in dvomim, da bodo v celoti
zagotovljena potrebna sredstva.
Izhajamo s stališča, če zakona ne bomo sprejeli danes, se bo gradnja ustavila. Ker precej dobro poznam zakon o investicijah in njegova določila o
financiranju, lahko rečem, da s tem, če danes zakon sprejmemo ali ne, čisto
nič ne prispevamo k izgradnji oziroma je ne zavremo. Kajti za nadaljevanje
gradnje je treba imeti kompleten program in v celoti zagotovljena sredstva.
Menim pa, da jih s tem zakonom ne zagotavljamo. Izvršni svet lahko takoj da
2 milijardi, za ostalih 7 pa mora dobiti garancijo od nekoga. Če izvršni svet
predlaga, naj republika prispeva 9 milijard in skupščina danes sprejme osnutek
zakona, je to za banko že dovolj. Menim pa, da bi moral predlog zakona določati drugačno porazdelitev bremen med posameznimi občinami in republiko
glede izgradnje kliničnega centra. Zato poudarjam, da sem proti temu, da bi
danes osnutek zakona obravnavali po skrajšanem postopku kot predlog zakona.
Ob sprejemanju predloga zakona pa morajo biti te stvari razčiščene. Razčistiti
je treba prispevek ljubljanskih občin in ostalih občin v republiki, seveda mora
biti razmerje v obremenitvi drugačno, kot je sedaj. Nadalje je treba razčistiti,
ali bo 43 milijard dovolj. Ce že danes govorimo o 50, potem toliko zagotovimo,,
da ne bo ob sklepanju pogodb z izvajalci, ki morajo gradnjo dokončati v
30 mesecih po zagotovitvi vseh sredstev, prišlo spet do tega, da bo zmanjkalo
denarja. Zagotovimo zato celotna potrebna sredstva za izgradnjo prve etape
kliničnega centra.
Predsednik dr Srečko Koren: Besedo ima poslanec Franc Sagaj.
Franc Sagaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Iz
današnje razprave sem dobil vtis, da v osnutku zakona o izgradnji kliničnega
centra nekaj manjka in sicer to, kar so že predgovomiki omenili — vprašanje
nadaljnje izgradnje oziroma sanacije bolnišnic v Slovenj Gradcu, Mariboru,
Murski Soboti itd. O teh bolnicah so že časopisi pisali in tudi naš zbor je razpravljal o tem problemu. Zato vprašujem, zakaj osnutek zakona tega vprašanja
ne obravnava. Ce bi ga, ne bi bilo nobenega negodovanja in bi razprava
gladko potekala. Ob tem naj opozorim, da v pomurskih občinah, kjer je še
56 °/o kmečkega prebivalstva, prispeva vsako kmečko gospodarstvo in vsak
zaposlen delavec za izgradnjo bolnišnice. Gospodarske organizacije so sklenile
posebno pogodbo, kot ste slišali od predgovornikov tov. Sabjana in dr. Varge.
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Na tej osnovi je za izgradnjo bolnišnice v Murski Soboti zbranih že čez 1 milijardo dinarjev. Menim, da ne bo nastala samo gospodarska škoda, ampak tudi
politična, če bolnice ne bomo pričeli graditi, kot smo občanom zagotavljali.
Ne vem, kdo bo kriv za to.
Strinjam se s kritiko tov. Padovana glede samoprispevka v Ljubljani. Tudi
v Pomurju asfaltiramo ceste s samoprispevkom, zdravstvene domove smo zgradili s samoprispevkom, šole gradimo s samoprispevkom, vodovode po vaseh
urejamo na lastne stroške itd. Ne vem, če se ne bi tudi v Ljubljani lahko odločili za samoprispevek. Upoštevati moramo še to, glede na stalne podražitve, da
je za Pomurje sto milijonov mnogo večja škoda kot pa za Ljubljano ena milijarda. Torej če bi pričeli z gradnjo bolnice v Murski Soboti šele prihodnje leto
— da o mariborski niti ne govorim —• bi gotovo stala 200 tisoč ali pa pol milijarde S din več, kot pa če bi pričeli graditi letos.
Postavljam naslednji vprašanji: 1. Zakaj republiški zbor, kot je že bilo
rečeno, danes nima na dnevnem redu tudi vprašanja sanacije oziroma izgradnje
drugih bolnic?
2. Kolikor danes sprejmemo zakon o izgradnji kliničnih bolnic, — strinjam se, da ga sprejmemo — kdaj bo potem razprava o sanaciji in dograditvi
ostalih bolnic? Menim, da bi bilo najumestneje, da pooblastimo izvršni svet,
da izvede družbeni dogovor in na prihodnji seji, ko bi sprejemali predlog zakona, bi obravnavali tudi ostale bolnice, torej junija.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ce dovolite, bi pojasnil, ,da sva se s
predsednikom republiškega zbora dogovarjala glede dnevnih redov sej. Predsednik republiškega zbora je glede na obširen dnevni red in glede na časovno
stisko sklenil, da bo dal danes na dnevni red samo osnutek zakona o izgradnji
kliničnega centra, dočim bo ostali dve točki — predlog stališč in sklepov o
izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji in izhodišča — dal na dnevni red
prihodnje seje, ki bo predvidoma 10. oziroma 11. junija. Za točko dnevnega
reda -— osnutek zakona — pa so poslanci prejeli ves material, ki ga imamo mi
danes, to se pravi glede bolnišnične mreže in izhodišča za družbeni dogovor. Ce
bodo poslanci republiškega zbora razpravljali tudi o teh vprašanjih, bo zbor
sprejel ustrezne sklepe. Če pa ne, pa bo razprava 10. oziroma 11. junija, ko
bomo tudi mi imeli sejo, ker moramo obravnavati ustavne amandmaje. Če republiški zbor dokumentov, ki jih bomo mi danes sprejeli, ne bo sprejel v enakem
besedilu, jih bomo lahko takrat uskladili. Torej ne gre za to, da republiški
zbor tega ne bi obravnaval, ampak samo za odločitev, kako in kdaj bodo ta
vprašanja obravnavali. Jasno pa je, da republiški zbor popolnoma samostojno
odloča o tem, kdaj in kako bo določene stvari obravnaval. Po zagotovilu predsednika zbora jih bo na prihodnji seji, 10. oziroma 11. junija, če jih ne bo
danes. Toliko v obrazložitev, da ne bo sumničenj oziroma kakih prigovorov.
Besedo ima poslanec Stanislav Keber.
Stanislav Keber: Dosežen je določen napredek. Ko sem na zadnji
seji postavil poslansko vprašanje, sem dobil odgovor, da imamo takšno zdravstvo, kolikor ima kdo denarja. Sedaj vidimo, da je to slovensko vprašanje in da
ga ne moremo obravnavati ločeno. Strinjam se s tistim, kar je povedal poslanec
iz Novega mesta, da bi bila ta razprava popolnoma drugačna, če bi obravnavah
tudi problem ostalih bolnišnic in ne samo kliničnega centra. Ta razprava pa
zaskrbljuje, ker po stari navadi pristavljamo vsak svoj lonček in po tej poti
34*
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ne bomo nikamor prišli. Če gremo po terenu, lahko ugotovimo več bolnišničnih
skletov. Ko bi se že takrat dogovarjali, koliko imamo denarja, potem bi s tem
denarjem, ki smo ga porabili za skelete, lahko zgradili eno bolnico.
Menim, če bomo vsi hoteli vse, denarja pa ni dovolj, bodo ti skeleti še
stali. Zato je potreben dogovor o tem, kdaj in kdo bo zagotovil sredstva.
Danes se nismo dotaknili druge strani. Vsi želimo veliko in najboljše. Vsi
govorimo o milijardah, sočasno pa pravimo, da smo reveži, da naš standard
stoji itd. Imamo vse pogoje, da bo še naprej tako, ker ne vprašamo tistega, ki
ta sredstva ustvarja, kako jih naj zapravimo. Menim, da vse bolnice v Sloveniji
ne morejo vsega delati, ker toliko denarja nimamo. Kdor si upa trditi drugače,
naj gre k delavcem, ki ta denar ustvarjajo in imajo nizke dohodke ter se z njimi
pomeni, če se strinjajo s temi stvarmi. Sem za dobro in sodobno zdravstveno
varstvo, seveda v okviru možnosti, ki jih naša družba ima. V diskusiji pa ta
vidik ni bil prisoten, temveč le zahteva po sredstvih, ne glede na to ah so
sredstva na razpolago. To velja tudi za klinični center v Ljubljani. Ljubljančani vedo komu dati in da sredstva, ki so bila namenjena za izgradnjo
kliničnega centra, niso bila v celoti racionalno potrošena. Vprašanje je, če dejansko stane toliko milijard in ali se ne bi dalo tudi kaj privarčevati, preostanek
sredstev pa nameniti za izgradnjo oziroma sanacijo druge bolnišnice.
Zato se strinjam s tem, kar je poslanec iz Novega mesta rekel glede zbiranja sredstev. Ker je Ljubljana bliže kliničnemu centru, ima pomisleke proti
takemu trošenju in bo zato težko uvedla samoprispevek. Ne zato, da ga ne bi
hotela. Sem iz Ljubljane in lahko povem, da smo tudi mi zgradili ceste in
vodovod iz svojih sredstev in marsikaj drugega. Posamezna območja imajo
uveden samoprispevek. Tudi mi smo svestni, da družba ne more dati vseh
sredstev in če hočemo hitreje napredovati, je potrebno, da tudi sami prispevamo.
Jasno pa je, da je ta apel na Ljubljano utemeljen, kajti vsi Ljubljančani,
zlasti tisti z višjimi dohodki, ne mislijo tako in marsikdaj rečejo, da so večji
reveži kot tisti, ki prispevajo in imajo manj. Zato menim, da tozadevna razprava
ni bila odveč.
Ce je res, da je nadaljnja izgradnja kliničnega centra odvisna od sprejetega
predloženega zakona in da bo nastala milijardna škoda, če zakon ne bo sprejet,
potem lahko ugotovim, da bomo zapravili še več denarja, če izgradnje ne bomo
nadaljevali. Zato menim, da je potrebna odločitev. To je moje mnenje.
Predsednik dr.
benšek.

Srečko Koren: Besedo ima poslanec Anton Gra-

Anton Grabenšek: Ne glede na določene pripombe, ki jih imajo
posamezniki k predloženemu gradivu, menim, da je temeljita osnova, da nadoknadimo to, kar smo v preteklih letih zamudili. 10-letno obdobje je zdravstveno službo postavilo v tak nezavidljiv položaj, da je danes na začetku razvoja
in to zahteva maksimalno angažiranje vseh zdravstvenih delavcev. Če naš zbor
ne bo enoten v. tem pogledu, potem ni treba to pričakovati od drugih.
Menim, da so določene pripombe glede same konstrukcije financiranja
utemeljene, vendar je še vedno taka, da je sprejemljiva tudi za ostale predele
Slovenije. Republika mora pri izgradnji kliničnega centra sodelovati z večjim
deležem, ker je to hkrati vzgojna institucija. Ljubljanske občine so že dosedaj
prispevale 62 milijonov din, po novi konstrukciji pa bodo morale še 78 mili-
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jonov. Torej bo 5 ljubljanskih občin dalo skupaj 140 milijonov din, seveda pa
bodo prispevale tudi druge občine na območju ljubljanske regije.
Izgradnja kliničnega centra pomeni slovenski problem,. Jasno pa je, da je
treba določiti prioriteto. Sem za to, da se vsi skeleti zgradijo in opremijo, ker je
to v korist vseh slovenskih zavarovancev. Ne smemo pa dopustiti še naprej
takega položaja, kot je danes.
Menim, da bomo po predlagani poti investicije najceneje zgradili, ker osebni
dohodki veliko počasneje rastejo kot pa stroški gradbenih materialov in storitev.
Poudarjam, če bomo kasnih z izgradnjo, bomo naredili veliko škodo slovenskemu zavarovancu, ki bo moral slej kot prej te stroške pokrivati ali v strukturi
cene bolnišničnih storitev ah pa s prispevkom. Veliko se govori o sami konstrukcij prispevka. Vseeno je, ali bo samoprispevek prispevek iz delovnega
razmerja ah prispevek za nesreče pri delu. Vseeno je, iz katerega žepa damo.
Menim, da bi bilo veliko laže in ceneje, če bi ljubljanska skupnost
zavarovanja predpisala v ta namen posebno stopnjo prispevka za zdravstveno
zavarovanje, seveda pa mora republika sodelovati pri financiranju tega centra.
To je eno vprašanje. Drugo vprašanje je pa vprašanje anuitet. Klinične
bolnice so že doslej prevzele 9 milijonov din anuitet, po predloženi finančni konstrukciji pa jih bodo morale še 39 milijonov. Vprašujem, ali bodo klinične
bolnice zmogle odplačevanje teh anuitet, ne da bi zašle v težaven finančni
položaj? Glede na navedeno menim, da je predložena finančna konstrukcija
sprejemljiva za vse.
Predsednik Srečko Koren: Lista prijavljenih je s tem izčrpana. Zeli
še kdo besedo? Besedo ima poslanec dr. Srečko Košuta.
Dr. Srečko Košuta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred dokončno odločitvijo o tem, ali naj bi osnutek zakona sprejeli po
skrajšanem postopku kot predlog zakona ah pa odložili sklepanje o predlogu
zakona za 15 dni, bi glede na dosedanjo razpravo poudaril naslednje: V teku
diskusije, kolikor ne že prej, smo prišh do nekih čisto jasnih postavk:
: 1. da je v celotni bolnišnični službi v Sloveniji kritičen položaj;
2. da za vse bolnišnice ni sredstev;
3. da se moramo odločiti za neko prioriteto. Glede prioritete je bilo tudi v
diskusiji dovolj jasno poudarjeno s strani vseh, da imajo klinične bolnice prioriteto, saj iz predložene dokumentacije izhaja, da je v khničnih bolnicah,
v primerjavi z drugimi bolnicami v Sloveniji, položaj najslabši;
4. da bi nastala ogromna škoda, če bi se ta gradnja ne nadaljevala.
Zato bom glasoval za zakon in apeliram tudi na ostale poslanec, da glasujejo,,
da ne bi socialno-zdravstveni zbor, ki naj bi pognal stvar naprej, bil povzročitelj škode s tem, da se ne bi nikjer zgradilo ob pravem času.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Ce ne, zaključujem splošno razpravo. Ker je načelna razprava zaključena, prehajamo na podrobno obravnavo najprej predloga stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji
bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971—1976.
Zeli kdo razpravljati o ugotovitvenem delu tega akta? Akt je pripravil,
kot veste, odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora in ste
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ga prejeli. K ugotovitvenemu delu predloženega akta pa je podala amandma
zakonodajno-pravna komisija. Po tem amandmaju naj se v 1. odstavku v 5.
vrsti besedilo »do sredi 50 let« nadomesti z besedilom »do leta 1956«.
Prosim poročevalca odbora dr. Ivana Kopača, da seznani zbor s stališčem
odbora do tega amandmaja.
Dr. Ivan Kop a č : Odbor se z amandmajem strinja.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ima še kdo kakšne pripombe ali želi
razpravljati o ugotovitvenem delu tega akta? Ce ne, dajem na glasovanje
amandma zakonodajno-pravne komiisje k ugotovitvenemu delu predloženega
akta.
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije k ugotovitvenemu delu akta soglasno sprejet.
Želi kdo razpravljati o predlaganih stališčih tega dokumenta? Stališča so na
2. in -3. strani. Besedo ima poslanec Boris Filli.
Boris Filli: Dovolite, da k prvi točki predlagam črtanje besedila, ki
se nainaša na bolnišnične centre, ker gre za kategorizacijo in klasifikacijo
bolnišnic. Ustvari naj se režim dveh vrst služb: republiški center v Ljubljani
in pa ostale bolnišnice v Sloveniji.
Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim, če bi dal točno formulacijo.
Boris Filli: Črta naj se naslednje besedilo v prvem odstavku: "-Vse
specialistične službe naj razvijajo le bolnišnični centri, ki zagotavljajo ambulantno in bolnišnično varstvo za najmanj 300 000 prebivalcev. Druge splošne
bolnišnice naj opravljajo splošno specialistično dejavnost«
Predsednik dr.
zavzame stališče.

Srečko Koren:

Prosim predstavnika odbora, da

Dr. Ivan Kopač: Zakaj smo predlagali — »Vse specialistične službe
naj razvijajo le bolnišnični centri, ki zagotavljajo ambulatno in bolnišnično
varstvo za najmanj 300 000 prebivalcev«? Kaj pomeni vse specialistične službe?
To pomeni, da imamo določene 'specialistične službe, ki zahtevajo veliko
gravitacijsko območje. Ne more biti npr. na vsakih 15 km okulistični oddelek,
ker je okulistični oddelek deljen na patologijo in na tehnologijo ter rabi
gravitacijsko območje z najmanj 150 000, če ne 200 000, 300 000 prebivalcev. Le
večji centri naj bi imeli kirurški, internistični, nevropsihiatrični, pediatrični,
ginekološki, okulistični, otorinološki, nevrološki, nevrokirurški oddelek in tako
dalje. Ne bi bilo racionalno, da bi vsaka bolnišnica imela vse te enote.
Predsednik dr. Srečko Koren: Poročevalec pristojnega odbora meni,
da predlog, ki ga je dal poslanec Filli, ni sprejemljiv. Želi še kdo razpravljati
o predlogu, ki ga je dal poslanec Filli? Besedo ima tov. Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
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Majda Gaspari: Menim, da je tako stališče pogoj, da dosežemo
sodobno, strokovno in racionalno organizacijo bolnišnične dejavnosti. Ce to
stališče črtamo, menim, da ostala stališča sploh nimajo več realne vrednosti
in jih lahko črtamo z dnevnega reda.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo razpravljati o predlogu
poslanca Fillija?
Dr. Jožko Majhen: Zadnji stavek v prvem odstavku stališč pod
1. točko — »Druge bolnišnice naj opravljajo splošno specialistično dejavnost.«
— je premalo jasen. Za sedaj ne vemo, kaj je splošna specialistična dejavnost.
Zato predlagam, da se zadnji stavek črta.
Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim za mnenje tovariša dr. Kopača.
Majda Gaspari: Poudarjam, da je treba stališča kompleksno obravnavati, ne pa iztrgano. Drugi odstavek namreč jasno določa, naj se razdelitev
dela med posameznimi bolnišničnimi enotami opravi sporazumno znotraj posameznih medicinskih vej. Analize so namreč pokazale, da medobčinske bolnišnice ne morejo uspešno nuditi celotnega zdravstvenega varstva.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovariš Majhen, ali vztrajaš pri tem,
da se zadnji stavek črta?
Besedo ima poslanec Filli.
Boris Filli: Ce samo to črtamo, se vse stvari spremenijo. Zato umikam
svoj predlog.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ima še kdo kakšne pripombe k stališčem? Ima kdo kakšne pripombe k predlaganim sklepom na strani 3? Odbor
za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je v dodatnem poročilu predlagal,
da 2. točko sklepov dopolnimo z naslednjim drugim odstavkom: »Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da izpelje postopek za sklenitev družbejieg^i dogovora iz prejšnjega odstavka.«
Se strinjate s takim dopolnilom 2. točke sklepov? (Da.) Je kdo proti?
(Nihče.)
Ugotavljam, da se s takim dopolnilom strinjate. Zeli še kdo razpravljati
-o predlaganih sklepih? (Ne.) Ce ne, dajem na glasovanje celoten predlog
stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju
1971—1976. Kdor je za predlagani akt, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predloženi akt soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda in sicer na podrobno
obravnavo predloga izhodišč za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic v SR
Sloveniji v obdobju od 1971. do 1976. leta.
K tej točki dnevnega reda ste s sklicem današnje seje prejeli predlog izhodišč, ki jih je skupščini predložil izvršni svet. Nadalje ste prejeli poročilo
odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter priporočilo občinske konference SZDL Murska Sobota za pomoč republike pri financiranju izgradnje
soboške bolnice. Danes ste prejeli še dodatno poročilo odbora.
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Kdo želi sodelovati v podrobni obravnavi o predlaganih izhodiščih za
družbeni dogovor? Besedo ima poslanec Boris Filli.
Boris Filli: Se enkrat bi predlagal, naj bi republika prispevala za
izgradnjo kliničnega centra 40 %>, za izgradnjo drugih bolnišnic pa 30 °/o.
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec predlaga spremembo besedila
na drugi strani spodaj. Točka 5a »za izgradnjo bolnišničnih objektov, ki so
učna baza in raziskovalna baza medicinske fakultete,« je v redu. Točka 5 b pa
se glasi: »Za izgradnjo objektov: bolnišnic, ki imajo gravitacijsko območje
najmanj 300 000 prebivalcev in imajo bolniške enote za vse specialistične veje
20 »/o od predračunskih investicijskih sredstev.« Besedo ima poslanec Filli.
Boris Filli: Predlagam, da 20 °/o nadomestimo s 30 %>.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kaj pa odstotek na strani 3?
, Boris Filli: Predlagam, da ga tudi nadomestimo s 30 fl/».
Predsednik dr. Srečko Koren: Izhodišča predvidevajo 20 °/o, poslanec Filli pa predlaga 30 °/o. Opozarjam, da pri točki c) piše največ 20 ®/o.
Poslanec Filli je dal dva konkretna predloga za spremembo besedila predloga
izhodišč za družbeni dogovor. Prvi se nanaša na stran 2, točko b) in sicer, da
se odstotek poveča od 20 na 30'%i. Najprej dajem ta predlog v razpravo. Prosim
predstavnika odbora, da se izreče o tem predlogu.
Dr. Ivan Kopač: Menim, naj ostane tako kot je — 20 %.
Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim, če obrazložite to stališče.
Dr. Ivan Kopač : Upoštevati je treba, da je sredstev malo in da bi
nekatere periferne bolnišnice lahko sanirali z manjšimi sredstvi.
Predsednik dr. Srečko Koren: S tem si pojasnil stališče glede točke
b) in c). Za obe velja, da ostane predlagani odstotek.
Prosim še predstavnika izvršnega sveta, da se izreče o predlogu poslanca
Fillija.
Kdo želi še besedo? Besedo ima tov. Gasparijeva.
Majda Gaspari: V imenu izvršnega sveta ne morem sprejeti predloga, ker nisem pooblaščena, da lahko spremenim ta tekst.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Milan Razdevšek.
Milan Razdevšek: Tovariš predsednik! Predlagam, da prvo in drugo
alinejo točke c), ki za ostale bolnišnice predpisujeta določene omejitve, nadomestimo z naslednjim besedilom: »Socialistična republika Slovenija bo prispevala del sredstev, dokler ne bodo izpolnjeni verifikacijski pogoji, za delo
tudi ostalih bolnišnic.« Namreč zelo težko bo ugotavljati, ali bolnišnica izpolnjuje
predlagani pogoj — »če raven bolniškega zdravstvenega varstva na določenem
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o'bmočju ne dosega povprečne ravni tega varstva v Sloveniji« itd. Ta pogoj
je zelo subjektiven in bodo lahko dane vse mogoče utemeljitve, predlogi in
kontrapredlogi. Zato naj bi te dve alinei odpadli.
Predsednik, dr. Srečko Koren: Ce dovoliš, bom povedal še svoje
mnenje. Menim, da neke pogoje moramo imeti in da tudi ne bi bilo prav, da
bi bila udeležba republike glede vseh bolnišnic enaka. Kajti ponekod so večje
potrebe, drugod manjše; ponekod se lažje, drugod pa težje zberejo sredstva.
Menim, da moramo pustiti določen manevrski prostor glede višine udeležbe
kot tudi določiti pogoje. Ne bi bilo v redu, da bi vsak, ki meni, da je treba
bolnico razširiti, dobil prav 20 ali 30 odstotkov. Mogoče pa ti pogoji niso v redu
in predlagajte druge.
Milan Razdevšek: Ce bodo določeni pogoji za verifikacijo, bo
treba vsako bolnišnico sanirati, da bo izpolnjevala te verifikacijske pogoje.
In če bomo take pogoje določili, jim moramo dati tudi možnosti, da bodo lahko
te pogoje izpolnile.
Predsednik dr. Srečko Koren: Potem moramo jasno določiti, da
gre za verifikacijske pogoje, ne pa za vsako širjenje kapacitet. Besedo ima
tov. Gasparijeva.
Majda Gaspari: Tovariš predsednik! Menim, da je za republiko
Slovenijo bistveno, da s svojo udeležbo prispeva k zagotovitvi ustrezne ravni
bolnišničnega zdravstvenega varstva in da ne predpostavlja, da bo morala
ostati vsaka bolnišnica in da bomo morali vsako verificirati, če bo razvojni
program pokazal, da je to neracionalno in nesmotrno. V konkretnih programih
se bo razčiščevalo ali program za konkretno institucijo ta namen zagotavlja
po najracionalnejši poti ah ne. V mislih imam namen, zaradi katerega republika
prispeva — doseganje ravni zdravstvenega varstva. Pri tem se bo še upoštevala
nerazvitost območja kot močan faktor in drugi specialni pogoji, ki bi vplivali,
da širša družbeno-politična skupnost prispeva več ali manj. Zato pa smo napisali
»največ 20 ®/o«.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Ivan Kopač.
Dr. Ivan Kopač: Menim, da gre za vključitev bistvenega elementa,
ki določa prioriteto in omogoča lažje razsojanje. Naj navedem praktičen primer :
Travmatološko-kirurški oddelek v Izoli je v takem desperatnem stanju, pogoji
dela so nemogoči, zmogljivosti premajhne itd., da lahko rečemo, da je kirurškozdravstveno varstvo, ki ga nudi, daleč izpod poprečja zdravstvenega standarda
na tem območju. Ce ga primerjamo s slovenjgraškim kirurškim oddelkom, se
bomo lahko odločili, da ima prednost pri sofinanciranju. Dalje vzemimo za
priimer porodnišnico v Murski Soboti: Kdor pozna porodnišnico, mi bo pritrdil,
da je strahotna in da je varstvo1, ki ga nudi, izpod vsake ravni poprečnega
zdravstvenega varstva na tem območju. Menim, da so taka dejstva zelo pomembna. Torej ne more biti odločujočega pomena, ali je nekdo elaborat oddal.
Tudi zakon o pospeševanju razvoja manj razvitih območij nas obvezuje, da
prek zdravstva podpiramo taka območja. Ce npr. k določeni bolnišnici gravitira
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več gospodarsko^ nerazvitih občin, — npr. bolnišnica v Novi Gorici — je
razumljivo, da bo republika v tem primeru več participirala.
Menim torej, da vsaj ta groba merila morajo ostati. Seveda pa bodo verifikacijske strokovne komisije, ki bodo na terenu ugotavljale stanje, brez dvoma
prispevale k oblikovanju elementov za sklenitev družbenega dogovora.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Dušan Mis.
Dr. Dušan Mis: Zakon o zdravstvu je kot eno bistvenih novosti uvedel
programiranje zdravstvenega varstva. Vemo, da se pripravlja republiški program zdravstvenega varstva. Menim, da je ta družbeni dogovor eden od elementov tega programa. Zato predlagam, da se na primernem mestu vnese v
tekst predloga izhodišč, da se sprejema ta družbeni dogovor kot del republiškega
programa zdravstvenega varstva. Tak tekst bi lahko vnesli brez posebnih
komplikacij v prvi ali pa v drugi člen.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Igor Veter.
Dr. Igor Veter: Predlagam, da besedilo 3. a točke, ki se glasi: »Vse
specialistične službe naj razvijajo le bolnišnični centri, ki zagotavljajo ambulantno in bolnišnično varstvo za najmanj 300 000 prebivalcev. Druge splošne
bolnišnice pa naj opravljajo temeljna zdravstvena dela;« nadomestimo z besedilom, kot je v predlogu stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji bolnišnic in
se glasi: »Vse specialistične službe naj razvijajo le bolnišnični centri, ki zagotavljajo ambulanto in bolnišnično varstvo za najmanj 300 000 prebivalcev.
Druge splošne bolnišnice naj opravljajo splošno specialistično dejavnost.«
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovariš Veter, v poročilu odbora je
to že upoštevano in je tekst usklajen. Prosim, da najprej razčistimo predlog
poslanca Borisa Fillija, ki želi še besedo.
Boris F i 11 i : Spreminjam prvotni predlog v toliko, da predlagam,
da pod točko 5 c vstavimo ne »30'%>«, temveč »največ 30 %>«.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Albin Pečavar.
Dr. Albin Pečavar: Bil bi za to, da pustimo dikcijo tako kot je.
Kajti pri tej dikciji me moti že to, da ni dovolj jasna točka b) in c), ker nimamo
programa, o katerem je že prej govoril dr. Mis in poudaril, da je družbeni
dogovor sestavni del programa. Ker tega nimamo, bi hotel vsaj vedeti, koliko
sredstev je na razpolago za bolnišnice, kajti sicer je vsaka debata o številki
odstotka odveč. Predlogi, ki jih sprejemamo, bi morali biti tudi kvantificirani.
Stvari, ki so pod točko a) — za univerzo, za fakulteto, za klinične ustanove,
bodo urejene z zakonom in že vemo, kakšna sredstva so potrebna, toda ali
bodo zagotovljena z zakonom.
Boris Filli: Za bolnišnice pa samo govorimo na splošno. Zato prosim
za pojasnilo, koliko je sredstev na razpolago za realizacijo predlaganih stališč,
da ne bomo sprejeli dokumenta, ki ne bo nikomur služil.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Ta dokument so, kot vidite iz samega
naslova, izhodišča za družbeni dogovor. Ce bodo dani konkretni predlogi za
gradnjo ali sanacijo posameznih bolnišnic, bomo morali prav tako sprejemati
zakon ali odlok kot danes za klinični center, ker sicer iz proračuna ne dobimo
sredstev. Zakon o izgradnji kliničnega centra, ki ga danes obravnavamo, predstavlja že tretjo fazo v celotnem postopku. Najprej so stališča in sklepi, potem
izhodišča za družbeni dogovor, ki mu sledi sam družbeni dogovor, čigar besedilo
bo najbrž precej drugačno. Kajti z našimi sklepi lahko zavezujemo samo enega
partnerja, to je izvršni svet, ki nas bo zastopal, ne moremo pa zavezovati vseh
ostalih partnerjev. Kakšen bo v končni. fazi ta družbeni dogovor, tega ne
moremo zdaj predvideti.
Danes bomo sprejeli le stališča, ki zavezujejo izvršni svet, hkrati pa ga
pooblastimo, da nas zastopa kot enakovreden partner v tem družbenem dogovoru. Kasneje pa bomo morali za posamezno investicijo sprejeti zakon ali odlok
o finančnem programu.
Dr. Filli, da se povrnemo k stvari, je dal konkreten predlog, da bi pod
točko 5 b in 5 c namesto 20fl/o zamenjali s 30 0/». Pozabil sem še povedati, da
bo ta dokument obravnaval tudi republiški zbor in da ga bomo morali sprejeti
v enakem besedilu. Želi še kdo razpravljati o predlogu poslanca Fillija? Prosim,
da upoštevate, da smo v stabilizaciji, da sredstev ni veliko, da gre za obdobje
do leta 1976 in da je potreb precej. Čeprav bi vsi radi imeli ne samo 30, ampak
še več Vo, moramo kot poslanci, ki poznamo situacijo, zrelo premisliti, česa
smo zmožni, o čemer je govoril tov. Keber.
Zeli še kdo razpravljati o teh 20 ali 30 °/o, sicer bom dal predlog poslanca
Fillija na glasovanje. Prosim, da ne glasujete emocialno, z vidika kaj bi radi,
ampak predvsem z vidika, kaj zmoremo. Kdor je za to, da v točki 5/b in 5/c 20 "Vo
nadomestimo s 30 °/o, naj prosim dvigne roko. (En poslanec dvigne roko.) Kdo
je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (15 poslancev.)
Predlog poslanca Fillija torej ni sprejet.
Imamo še predlog poslanca Razdevška, — kolikor glede na dosedanjo
razpravo ne odstopi od njega — da bi se v točki 5/c črtala prva in, druga alineaTovariš poslanec, ali vztrajaš pri predlogu? (Da.) Kdo želi razpravljati o tem
predlogu. Besedo ima Jože Piano, pomočnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo.
Jože Piano: V pojasnilo bi povedal naslednje: Na 1. seji je naša komisija za verifikacijo sprejela eno temeljnih stališč, da je namen verifikacije ta,
da zagotovi občanu - bolniku določeno raven zdravstvenega varstva. To se
pravi, namen verifikacije ni, da zdravstveni ustanovi določi pogoje, ki jih
mora izpolniti, da bi lahko še nadalje obstajala oziroma ji določi trende razvoja.
Zato ni sprejemljivo, da bi verifikacijo postavili kot pogoj za dotiranje sredstev,
temveč je pogoj lahko le raven zdravstvenega varstva. Poudarjam, če bi v dokumentu kot pogoj določili verifikacijo, smo se s tem že vnaprej odločili za status
quo glede organizacije bolniške službe v Sloveniji. To se pravi, da vsaka bolnišnica mora še nadalje obstajati, ker ji je tudi republika dolžna dati 20 °/o, da bi
izpolnila verifikacijske pogoje. Po stališču naše verifikacijske komisije je namen
verifikacije zagotoviti določeno raven zdravstvenega varstva na določenem
teritoriju, ne pa da mora vsaka zdravstvena institutcija na določenem teritoriju
izpolniti verifikacijske pogoje.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Dajem predlog poslanca Razdevška, da
se pod točko 5 obe alinei črtata, na glasovanje, ker sta omenjeni v obrazložitvi.
Kdor je za to, da se to črta, naj prosim dvigne roko. (Dva poslanca dvigneta
roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Sest poslancev.)
Torej ostane besedilo kot je v predlaganem dokumentu. Želi še kdo razpravljati
o izhodiščih? Imamo še predlog dr. Misa. Prosim, če bi dal konkreten predlog.
Dr. Dušan Mis: Najbolj smotrno bi bilo, če bi ga vnesli v prvi odstavek,
da bi za sedanjim tekstom dodali »kot sestavni del republiškega programa
zdravstvenega varstva«. Pod točko 2.
Majda Gaspari: Umestneje bi bilo, če bi pod točko 2 precizirali, kaj
določa ta družbeni dogovor in je del programa zdravstvenega varstva.
Dr. Ivan Kopač: Točka 8 jasno določa, da »Udeleženci tega družbenega
dogovora zavezujejo investitorje, da pripravijo programske zasnove na podlagi
navodil republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo« in dalje, da
»Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo preveri skladnost programske zasnove za izgradnjo posameznega bolniškega objekta s sklepi in stališči Skupščine SR Slovenije o izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji
v obdobju 1971—1976. leta«. To je pa program.
Predsednik dr. Srečko Koren: Osebno se strinjam s tem, kar je
rekel dr. Mis in je tudi prav. Opozarjam pa na to, da programa zdravstvenega
varstva v republiki najbrž še lep čas ne bomo imeli. To pomeni, da ne more
nobena bolnišnica predložiti kakršnegakoli konkretnega predloga za sofinanciranje, preden ni republiški program zdravstvenega varstva sprejet. V načelu
se pa absolutno strinjam, da je edino pravilno to, kar je dr. Mis rekel. Sem pa
dolžan na to opozoriti.
Majda Gaspari: Tovariš predsednik! Osebno dr. Misa nisem tako
razumela, ampak ravno obratno. Ker programa še nimamo — mi ga šele pripravljamo in ne vemo, kdaj bo zrel do te stopnje, da ga bomo lahko sprejeli —
zato sprejemamo te akte, sicer bi bilo to že v programu vključeno. To naj nam
pomaga premostiti obdobje, ko še nimamo celovitega programa zdravstvenega
varstva. Tisti, ki pa delajo na programu, morajo upoštevati ta stališča zbora in
jih vkomponirati v program. Zato menim, da je umestno, če bi v 2. točki
rekli: »Ta družbeni dogovor, — ko bo sprejet in podpisan, — obvezuje sestavljalce programa zdravstvenega varstva, da ga ustrezno vkomponirajo v program
in kot tak je lahko sestavni del programa.«
Predsednik dr. Srečko Koren: Dr. Mis je tudi tako mislil. Se strinjam.
Osebno sem drugače razumel, kajti logična pot bi bila, da imamo najprej
program zdravstvenega varstva. Ce s tem prisilimo programerje, da to upoštevajo, potem se absolutno strinjam s predlogom.
Dr. Dušan Mis: S tem dejansko rešimo prvo fazo programa zdravstvenega varstva.
Predsednik dr. Srečko Koren: V redu. Prosim za konkretno besedilo.
Zeli še kdo razpravljati o tem dokumentu? Besedo ima poslanec Matija Malešič.
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Matija Malešič: V stališčih in sklepih, ki smo jih v prejšnji točki
sprejeli, smo določili prioritetni vrstni red. Ce sem prav razumel, je nekaj diskutantov prav to zahtevalo, da se to vnese v izhodišče. Zato bi predlagal, da
Se za 5. točko med prvim in drugim odstavkom da naslednji tekst: »Pri tem bo
Socialistična republika Slovenija upoštevala prioritetni vrstni red, ki je določen
v stališčih in sklepih o izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971—1976.»
Predsednik dr. S r e čko K o r e n : To je za prvim odstavkom 5. točke?
Tekst: »Pri tem bo Socialistična republika Slovenija upoštevala prioritetni
vrstni red, sprejet v stališčih in sklepih o izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR
Sloveniji za obdobje 1971—1976.«
Dajem predlog poslanca Malešiča v razpravo. Besedo ima poslanec dr. Mitja
Mrgole.
Dr. Mitja Mrgole: Menim, da je težko v družbeni dogovor vnesti
po vrstnem redu vse bolnišnice. Poslanec z območja Kopra je zadnjič dejal,
da ne bodo mogli v 5 letih zbrati potrebnega denarja in zdaj bo pa vse drugo
stalo. Imamo stališča in sklepe, ki jih bomo morali upoštevati. Zato menim, da
izhodišča za družbeni dogovor tega ne bi smela vsebovati.
Predsednik dr. Srečko Koren : Kdo želi še o tem razpravljati? (Ne
javi se nihče.) Ce ne, dajem predlog poslanca Malešiča na glasovanje. Kdor je
za predlog, da se za prvim odstavkom 5. točke doda naslednje besedilo: »Pri
tem bo Socialistična republika Slovenija zlasti upoštevala prioritetni vrstni red,
sprejet v stališčih in sklepih o izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v
obdobju 1971—1976,« naj prosim dvigne roko. (24 poslancev dvigne roko.) Je
kdo proti? (14 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev.) Predlog torej ni
sprejet.
Besedo ima poslanec dr. Boris Šušteršič.
Dr. Boris Sušteršič: Menim, da zadnji predlog tovariša Malešiča
ni bistven, saj stališča naštevajo prioriteto.
Predsednik dr. Srečko Koren: Menim, da moram dati vsak predlog
poslanca na glasovanje. Če se kdo z njim ne strinja, naj svoje mnenje pove v
razpravi, ne pa po glasovanju.
Nismo še glasovali o predlogu poslanca dr. Misa. Prosim, da glasujemo še
o tem predlogu. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog poslanca dr. Misa, o katerem smo že prej govorili, sprejet.
Tma še kdo kako pripombo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo.
Ker ni bilo pripomb k stališčem, ki jih je odbor za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje navedel v svojem pismenem poročilu, lahko ugotovim, da so po
mnenju socialno-zdravstvenega zbora predlagana izhodišča z dopolnitvami, ki jih
je dal odbor oziroma ki smo jih izglasovali sedaj v zboru, primerna osnova za
sklenitev družbenega dogovora o izgradnji bolnišnic v srednjeročnem obdobju.
Prehajamo na 5. t o č k o d ne vnega reda, to je na obravnavo osnutka
zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani.
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Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek omenjenega zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet ter naslednja gradiva: »Funkcija
in namemba kliničnega centra v Ljubljani«, finančni program za izgradnjo kliničnega centra in poročilo komisije za oceno poteka izgradnje kliničnega centra
v Ljubljani. Nadalje ste prejeli poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. Danes ste prejeli še dodatno poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, dodatno poročilo
zakonodajno-pravne komisije ter kot pripomoček prečiščeno besedilo osnutka zakona, ki vključuje že vse predlagane amandmaje. Ta pripomoček je po naročilu
zakonodajno-pravne komisije pripravil republiški sekretariat za zdravstveno
in socialno varstvo. Prečiščeno besedilo je — ponovno poudarjam •— le pripomoček in ne uradni akt. V 6. členu je tiskovna napaka; za leto 1971 mora
stati znesek 25 milijonov din in ne 21 milijonov din. Prejeli ste tudi predlog
izvršnega sveta za obravnavo zakona po skrajšanem postopku, to se pravi kot
predlog zakona.
Ker ste dodatno poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
šele danes prejeli, prosim poročevalca tega odbora, da prečita dodatno poročilo
odbora.
Dr. Ivan Kopač: Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora je na seji 31. 5. 1971 obravnaval pripombe zakono'dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra
v Ljubljani.
Odbor je bil na seji obveščen o stališčih in amandmajih, ki jih je k osnutku
zakona sprejel odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora. Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je izvršni svet Skupščine SR Slovenije z dopisom
z dne 27. 5. predlagal, naj skupščina predloženi zakon obravnava po skrajšanem
postopku kot predlog zakona. Tak predlog pa sta republiškemu zboru dala
tudi odbor za socialno politiko in zdravstvo ter odbor za finance in proračun.
Večina članov odbora se ni strinjala s predlogom, naj bi se osnutek zakona
obravnaval po skrajšanem postopku kot predlog zakona, ker ima republiški
zbor na današnji seji predvideno le razpravo in sklepanje o osnutku zakona
o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani, ne pa
celotnega bolnišničnega kompleksa. Po mnenju teh članov odbora naj bi
skupščina hkrati obravnavala predlog stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji
bolnišnic v SR Sloveniji ter izhodišča za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic
v SR Sloveniji. Dva člana odbora sta se strinjala s predlogom izvršnega sveta,
da se osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona.
Odbor se je strinjal z naslednjimi amandmaji zakonodajno-pravne komisije,
ki so razvidni iz njenega pismenega poročila: k naslovu zakona, k drugemu
odstavku 2. člena, k 4. členu, k drugemu in tretjemu odstavku 6. člena, k drugemu odstavku 7. člena in k prvemu in drugemu odstavku 9. člena.
Odbor se ni strinjal z naslednjimi spremembami in dopolnitvami, ki jih
je predlagala zakonodajno-pravna komisija: k 1. členu, k naslovu II. poglavja
in k prvemu odstavku 2. člena, ker je po mnenju odbora prav, da se v zakonu
poudari, da gre za dokončanje izgradnje novega objekta kliničnih bolnišnic,
ne pa le za njegovo izgradnjo. Dalje se ni strinjal s predlogom za spremembo
11. in 12. člena. Ob delnem upoštevanju predloga zakonodajno-pravne komisije
je odbor sprejel konkretna amandmaja. Prav tako se ni strinjal s predlogom
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za spremembo 15. člena, ker je menil, da je nujno treba z zakonom predvideti
sklenitev posebne pogodbe v zvezi z izvajanjem nadzora in ureditvijo drugih
tehničnih vprašanj med predstavniki republike in investitorjem.
Odbor je umaknil svojo pripombo k 11. členu osnutka zakona, ki je razvidna iz pismenega poročila, sprejel pa je naslednje amandmaje:
K 5. členu: Besedilo prvega odstavka se deloma dopolni tako, da se glasi:
»SR Slovenija prispeva 40 °/o investicijskih sredstev iz 3. člena tega zakona,
zmanjšanih za vsa dosedanja izplačila v znesku 191,600.000 dinarjev in za
obveznost kliničnih bolnic iz 4. člena tega zakona«. Dopolnitev je potrebna
glede na konstrukcijo predloženega zakona, po kateri je celotna investicijska
vsota opredeljena v 3. členu, nove obveznosti pa lahko predstavljajo le razliko med to vsoto in vsemi dosedanjimi izplačili.
K 11. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Ob
upoštevanju, da onkološki inštitut dobi iz družbenih sredstev objekte in zemljišče na Zaloški cesti št. 2, ki so bili odstopljeni po 8. členu tega zakona, bo
SR Slovenija zagotovila 40 °/o sredstev, ki so potrebna za izgradnjo onkološkega
inštituta po tem zakonu.« Odbor ni sledil mnenju zakonodajno-pravne komisije,
da prvi del tega člena ne sodi v zakon. Po mnenju odbora je potrebno poudariti,
da onkološki inštitut ne dobi le 40'% sredstev, ki so potrebna za njegovo izgradnjo po tem zakonu, pač pa tudi, da dobi iz družbenih sredstev objekte
in zemljišče, ki so potrebni za njegovo dejavnost.
K 12. členu: Besedilo prvega odstavka naj se glasi: »SR Slovenija bo svoj
delež investicijskih sredstev za onkološki inšitut zagotovila iz republiškega
proračuna brez obveznosti vračanja, in sicer na podlagi investicijskega programa, ki se sprejme s soglasjem izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Prvi
in drugi odstavek tega člena postaneta drugi in tretji odstavek 11. člena.«
Predlagani amandma je v skladu s predlogom zakonodajno-pravne komisije.
Odbor je obravnaval tudi predloge, ki jih je pismeno predložil onkološki
inštitut. Odbor je menil, da pripomba inštituta k 8. členu, po katerem je v sedanjem objektu interne klinike le 130 standardnih postelj, ni sprejemljiva. Že
vrsto let je namreč v pogodbah s socialnim zavarovanjem priznano 173 standardnih postelj na interni kliniki, kolikor je bilo kot takih kategoriziranih.
Zato ni razloga, da bi se drugačna merila upoštevala s tem zakonom. Glede
predloga onkološkega inštituta, naj bi se mu prepustila tudi trafo postaja in
kotlovnica, je predstavnik kliničnih bolnišnic na seji odbora za socialno politiko
in zdravstvo republiškega zbora poudaril, da je za izgradnjo objekta onkološkega inštituta še dovolj prostora med omenjenima objektoma kliničnih bolnišnic ter da bosta ta objekta lahko koristno služila tako kliničnim bolnišnicam
kot tudi onkološkemu inštitutu. Če pa bi investicijski program za izgradnjo
objektov pokazal, da bi bilo treba'tudi ta dva objekta prepustiti onkološkemu
inštitutu, bosta instituciji ta vprašanja ustrezno rešili z medsebojno pogodbo.
Odbor je zato menil, da v 8. členu predlaganih rešitev ni potrebno spreminjati oziroma dopolnjevati.
Odbor tudi ni sprejel predloga onkološkega inštituta, naj bi SR Slovenija
zagotovila vsa in ne le 40 '°/a sredstev, ki so potrebna za izgradnjo onkološkega
inštituta po tem zakonu.
Predstavnik izvršnega sveta je na seji odbora poudaril, da je bil dogovor
o predlagani višini udeležbe republike sprejet na mestnem svetu Ljubljana,
ter da ni nobenega razloga, da bi različno obravnavali posamezne institucije
kliničnega centra.
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Odbor se je s tem stališčem v celoti strinjal. Poudaril je še, da bi bilo
potrebno zastaviti vse sile, da bi čimprej prišlo do integracije kliničnih bolnišnic in onkološkega inštituta, kar bi imelo pozitivne učinke tako za nadaljnji
razvoj teh institucij kot za izboljšanje zdravstvenega varstva občanov. '
Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika zakonodajnopravne komisije, da prečita dodatno poročilo te komisije. Besedo ima poslanec
Anton Grabenšek.
Anton Grabenšek: Zakonodajno-pravna komisija umika svoje pripombe, ki jih nista sprejela odbora republiškega zbora in soglaša z njunimi
pripombami.
Predsednik dr. Srečko Koren: Preden preidemo k podrobni obravnavi osnutka zakona, mora zbor v skladu s poslovnikom Skupščine SR Slovenije
najprej odločiti o predlogu izvršnega sveta, da se predloženi osnutek zakona
obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. Postopek za sprejem
tega zakona moramo čimbolj skrajšati, saj bo sicer nadaljnja izgradnja kliničnega centra ustavljena, republika pa bi s sprejemom zakona dala zgled tudi
drugim sofinancerjem te investicije, da čimprej sprejmejo ustrezne odločitve
in s tem omogočijo nadaljevanje in dokončanje izgradnje tega nujno potrebnega
zdravstvenega objekta v Sloveniji.
Pričenjam razpravo o omenjenem predlogu izvršnega sveta. O tem smo
že razpravljali. Zeli še kdo besedo? Besedo ima poslanec dr. Jože Marolt.
Dr. Jože Marolt: Osebno podpiram predlog izvršnega sveta z dne
27. 5., da se zakon o prispevku SR Slovenije in o programu za izgradnjo kliničnega centra obravnava po skrajšanem postopku iz naslednjih razlogov:
1. če zakon ne bo sprejet po skrajšanem postopku, se bo zavlekel postopek
za zbiranje dodatnih 60 °/o sredstev.
2. zadnji dve leti smo priča ogromnim organizacijskim, integracijskim in
strokovnim napredkom dosedanje selitve posameznih oddelkov v nove prostore.
Menim, da mora tudi socialno-zdravstveni zbor podpirati napore vodstva in
kolektiva kliničnih bolnišnic, da ne pride do zaustavitve gradnje. Sprejem
zakona je temelj za obravnavo celotne problematike bolnišnične službe in za
sprejem družbenega dogovora o izgradnji teh bolnišnic. Menim, da smo z
izhodišči, ki smo jih sprejeli z družbenim dogovorom, dali osnovo za izgradnjo
tudi drugih bolnišnic.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo o predlogu izvršnega sveta, da se zakon sprejme po skrajšanem
postopku kot predlog zakona.
Dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da se osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. Kdor je za ta predlog, naj
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Osem poslancev.) 'Kdo se je vzdržal glasovanja? (Deset poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog z večino glasov sprejet.
Pričenjam podrobno razpravo o predlogu zakona. Najprej k naslovu zakona.
K naslovu zakona je dala amandma zakonodajno-pravna komisija,, s katerim se
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je strinjal tudi naš odbor. Po tem amandmaju naj bi se naslov zakona glasil:
»Zakon o prispevku SR Slovenije in o programu za izgradnjo kliničnega centra
v Ljubljani«. Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju? (Ne javi se nihče.) Ce
ne želi, dajem amandma na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k naslovu zakona soglasno sprejet.
Prvo poglavje: Uvodna določba. Zeli kdo razpravljati o 1. členu? Ob tem
naj opozorim, da je zakonodajno-pravna komisija predlagala amandma, ki je
razviden iz njenega poročila, naknadno pa ga je umaknila, kar je razvidno iz
dodatnega poročila te komisije. Zeli kdo 'razpravljati o uvodnih določbah? (Ne.)
Ce ni pripomb k I. poglavju, prehajamo na II. poglavje. Dokončanje izgradnje novega objekta kliničnih bolnic v Ljubljani. 2. člen. K prvemu odstavku
tega člena je zakonodajno-pravna komisija umaknila svoj prvotni amandma.
K drugemu odstavku je zakonodajno-pravna komisija podala amandma, ki ga
je sprejel tudi naš odbor. Po tem amandmaju se besedilo drugega odstavka
glasi: Dopolnjeni investicijski program iz prejšnjega odstavka se določi s soglasjem izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in mora biti v okviru sredstev,
določenih s tem zakonom. Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju in o drugih
rešitvah, predvidenih z 2. členom?
Zdrav k o Javh: Po mnenju zakonodajno-pravne komisije gre za spremembo redakcije narave.
Predsednik dr. Srečko Koren : Ker se nihče več ne javi k besedi,
dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k drugemu odstavku tega člena. Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
3. člen. K temu členu ni amandmajev. Zeli kdo besedo? (Ne.)
4. člen. Po predlogu zakonodajno-pravne komisije, ki ga je podprl tudi naš
■odbor, naj se besedilo tega člena glasi: »Klinične bolnice v Ljubljani prispevajo
za izgradnjo novega objekta khničnih bolnic iz prejšnjega člena 11 milijonov
500 tisoč dinarjev.« Sprememba je redakcijskega značaja in jo lahko brez glasovanja sprejmemo.
5. člen. K prvemu odstavku tega člena je odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje sprejel amandma, ki je naveden v dodatnem poročilu odbora. S tem amandmajem se strinja tudi zakonodajno-pravna komisija. Po
tem amandmaju se besedilo prvega odstavka tega člena dopolni tako, da se glasi:
»SR Slovenija prispeva 40 %> investicijskih sredstev iz 3. člena tega zakona,
zmanjšanih za vsa dosedanja vplačila 191 600 000 din in za obveznosti kliničnih
bolnic iz 4. člena tega zakona.«
Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju oziroma o drugih rešitvah tega
člena? (Ne.) Ce ne, dajem na glasovanje amandma odbora k prvemu odstavku.
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da
je amandma soglasno sprejet.
6. člen. Po predlogu zakonodajno-pravne komisije, ki ga je podprl tudi
naš odbor, naj se v drugem odstavku v drugi vrsti črta beseda »sredstev«, tretji
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odstavek tega člena pa se naj prenese v 7. člen kot njegov tretji odstavek. Tudi
ta sprememba je redakcijske narave in ni potrebno, da o njej glasujemo.
7. člen. Po predlogu zakonodajno-pravne komisije, ki ga je podprl tudi
naš odbor, naj se v dragem odstavku v prvi vrsti beseda »rizik« nadomesti z:
besedo »obveznost«. Tudi ta sprememba je redakcijske narave in ni potrebno,
da o njej glasujemo.
8. člen. K temu členu ni amandmajev. Želi kdo razpravljati o tem členu?
Besedo ima poslanec dr. Rado Poljanšek.
Dr. Rado Poljanšek: Število standardnih postelj — 173 — ne ustreza
dejanskim standardnim normam. V resnici je onkološki inštitut s svojo komisijo
ugotovil, da gre le za 130 standardnih postelj. Onkološki inštitut meni, da ga ne
veže pogodba socialnega zavarovanja, ki je sedaj priznavala 173 postelj, ker
verjetno niso upoštevali standard kvadrature. Zato vztrajam, da bi se vneslo
130 standardnih postelj.
Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, da se izreče o predlogu poslanca dr. Poljanska.
Dr. Ivan K o p a č (iz klopi): Popis bolnišnic, ki smo ga opravili lansko leto
in kjer smo točno opisali, kakšna je zmogljivost posameznih bolnišnic, je uradnega značaja. Iz tega popisa je razvidno, da ima interna klinika 173 standardnih
postelj. Da je to realno, ugotavljamo tudi po tem, ker je poprečni dnevni stalež
bolnikov 238. Zato ta predlog onkološkega inštituta ni sprejemljiv.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo želi tovarišica Majda Gaspari,
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
Majda Gaspari: S tem ugovorom onkološkega inštituta smo bili soočeni že na sejah vseh odborov in smo prišli do skupne ugotovitve, da se v tem
trenutku lahko naslonimo samo na uradno dokumentacijo, to je na popis bolnišnic in oceno, ki je bila narejena na njegovi osnovi. Onkološki inštitut bo
na osnovi zakona moral predložiti izvršnemu svetu v verifikacijo svoj program
preureditve interne klinike in menim, da bo takrat dovolj časa, da se razčisti
ta problem, če onkološki inštitut v tej stavbi ne bi mogel imeti zaradi vseh
drugih svojih potreb 173 postelj. Torej, v tem trenutku se lahko naslonimo
samo na uradno dokumentacijo, ki je taka, kot jo pač vsebuje zakon.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo o tem razpravljati? (Ne.)
Ce ne, dajem predlog poslanca dr. Poljanška na glasovanje. Kdor je za njegov
predlog, naj prosim dvigne roko. (Dva poslanca dvigneta roko.) Kdo je proti?
(Večina poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da predlog ni sprejet.
Ima še kdo kako pripombo k 8. členu? Za besedo prosi tovariš Janez Zemljarič, direktor kliničnih bolnišnic.
Janez Zemljarič: Prosil bi samo, da se vnese popravek v 6. vrstico.
Tam bi morala biti črka B namesto C, ker gre za B oddelek, ki je nad kuhinjo
in nad tehničnimi delavnicami. Na to opozarjam, da ne bi pozneje prišlo do
nepotrebnega nesporazuma.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Menim, da gre za pripombo redakcijskega značaja in da jo lahko sprejmemo.
Želi še kdo besedo k 8. členu? (Nihče.) Ce ne, preidemo k 9. členu. Po
predlogu zakonodajno-pravne komisije, ki ga je podprl tudi naš odbor, naj
bi se v drugi vrsti prvega odstavka črtalo besedilo »V roku mesec dni po izteku
polletja« ter črtalo besedilo drugega odstavka. Želi kdo besedo? Če ne želi,
dajem amandma zakonodajno-pravne komisije na glasovanje.
Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
III. poglavje — »Izgradnja onkološkega inštituta«. K 10. členu ni amandmajev. Zeli kdo razpravljati o 10. členu? (Ne javi se nihče.)
11. člen. K temu členu je amandma dal odbor za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje, s katerim se strinja tudi zakonodajno-pravna komisija. Po tem
amandmaju naj se besedilo tega člena glasi: »Ob upoštevanju, da onkološki
inštitut dobi iz družbenih sredstev objekte in zemljišče na Zaloški cesti št. 2,
ki so mu odstopljena po 8. členu tega zakona, bo SR Slovenija zagotovila
40 % sredstev, ki so potrebna za izgradnjo onkološkega inštituta po tem zakonu.«
Zeli kdo razpravljati o tem členu? Besedo ima poslanec dr. Rado Poljanšek.
Dr. Rado Poljanšek: Republika zagotavlja samo 40°/o sredstev ter
zemljišče in pa stavbe. Vprašujem, kdo bo poleg tega, da mi prispevamo še
sredstva, ki jih je darovalo ljudstvo, zagotovil ostala sredstva. Verjetno bo
potrebnih še okrog 50 "/o sredstev, ki z zakonom niso zagotovljena.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima tovarišica Majda Gaspari.
Majda Gaspari: Prav tako kot za klinični center bo treba tudi za
gradnjo onkološkega inštituta sprejeti poseben sporazum vseh dejavnikov oziroma financerjev, ki bodo financirali to izgradnjo. Menim, da mora tako kot
klinične bolnice tudi onkološki inštitut kot nosilec investicije, podvzeti iniciativo, da pridobi ljubljanske občine, ki so načeloma pripravljene prevzeti to
obveznost. Prav tako bi se moral obrniti tudi na skupnosti zavarovanja, če
meni, da bi morale gradnjo sofinancirati vse skupnosti zavarovanja v Sloveniji.
Republika si tudi prizadeva in bo ustrezno ukrepala, da v obeh primerih pospeši
sklenitev teh specialnih sporazumov o financiranju gradnje obeh objektov.
Predsednik dr. Srečko Koren : Se poslanec dr. Poljanšek zadovoljuje
z odgovorom? Predlagate spremembo tega člena? Ce predlagate, potem morate
dati konkreten amandma.
Dr. Rado Poljanšek: Onkološki inštitut meni, da bi bilo treba tukaj
konkretno dodati, da 50 °/o potrebnih sredstev zagotovijo slovenske občine.
Kakšna bo razdelitev med ljubljanskimi in drugimi slovenskimi občinami, to je
pa drugo vprašanje.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tega ne moremo vnesti, ker ne moremo občinam nalagati takih obveznosti. Možno je povečati le udeležbo republike, če menite, da je udeležba v višini 40 % premajhna.
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Dr. Rado Poljanšek: Inštitut je najprej predlagal, da bi republika
v celoti krila stroške izgradnje, nato pa 70 %, vendar je bil odgovor negativen.
Ponovno lahko predlagamo, da bi republika krila 70 fl/o stroškov, ker imamo
70°/o zunanjih pacientov.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tu imamo torej dva amandmaja;
amandma odbora, s katerim se strinja tudi zakonodajno-pravna komisija in
sem ga prej prečital. Najprej dajem ta amandma na glasovanje.
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko.
Jože Piano: Dovolite pripombo redakcijske narave. Zakonodajnopravna komisija je v prihodnji čas spremenila samo del prvega stavka. Pri
izdelavi prečiščenega besedila smo futur upoštevali tudi v nadaljnjem tekstu.
Na to le opozarjam.
Predsednik dr. Srečko Koren: Glasujemo torej o amandmaju našega
odbora.
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Eden.) S tem, da smo
izglasovali to besedilo, ne moremo glasovati o predlogu poslanca Poljanska,
ker smo izglasovali 40 fl/o.
Besedo želi poslanec dr. Boris Sušteršič.
Dr. Boris Sušteršič: Samo to bi rad opozoril, da sploh ne bi mogli
glasovati o amandmaju tovariša Poljanska, kajti njegov amandma bi moralo
podpreti 10 poslancev.
Predsednik dr. Srečko Koren: Cese zakon sprejema po skrajšanem
postopku, to ne velja. To velja samo za reden postopek.
S tem je ta 11. člen sprejet. Prehajamo na 12. člen. K prvemu odstavku
imamo identičen amandma odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
in zakonodajno-pravne komisije. Po tem amandmaju se besedilo tega odstavka
glasi: »SR Slovenija bo svoj delež investicijskih sredstev za onkološki inštitut
zagotovila iz republiškega proračuna brez obveznosti vračanja, in sicer na podlagi investicijskega programa, ki se sprejme s soglasjem izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.«
Prvi in drugi odstavek tega člena postaneta drugi in tretji odstavek 11.
člena.
Zeli kdo razpravljati o 12. členu? (Nihče.) Ce ne, dajem amandma odbora
na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
IV. poglavje — Končne določbe. K posameznim členom iz tega poglavja
ni amandmajev. Zakonodajno-pravna komisija je prvotno sicer predlagala,
naj se črta 15. člen, vendar je svoj predlog umaknila, kar je razvidno iz njenega
dodatnega poročila. Zeli kdo razpravljati o posameznih členih iz IV. poglavja?
Ce ne želi, zaključujem podrobno obravnavo o predlogu zakona in prehajamo
na glasovanje o celotnem predlogu zakona. Kdor je za celotni predlog zakona,
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En poslanec.) Ugotavljam, da je socialno-
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zdravstveni zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o prispevku SR Slovenije in o programu za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o republiških priznavalninah.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 21. aprila prejeli osnutek zakona,
ki ga je skupščini predložil izvršni svet. Nadalje ste s sklicem te seje prejeli
poročilo komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV in poročilo
zakonodajno-pravne komisije. Danes ste prejeli še mnenja, stališča in predloge
delegatov občin k osnutku zakona.
Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi osnutek
zakona? — (Ne želi.) Zeli predstavnik komisije za vprašanje borcev NOV še
ustno obrazložiti stališča komisije? (Ne želi.)
Preden preidemo k razpravi, mora zbor odločiti o predlogu komisije za
vprašanja borcev NOV, naj bi se osnutek zakona obravnaval po skrajšanem
postopku kot predlog zakona. V tej zvezi opozarjam na utemeljitev komisije,
da je skupščina že leta 1968 sklenila, da se sprejme zakon o republiških priznavalninah, ki naj legalizira sedanje stanje na področju podeljevanja priznavalnin.
Hkrati pa vas moram opozoriti tudi na odklonilno stališče, ki so ga sprejeli
delegati občin na zasedanju v skupščini dne 28. maja letos, kar je razvidno iz
gradiva, ki ste ga danes prejeli. Osnutek zakona je bil z zelo veliko večino
glasov odklonjen. Delegati občin so sprejeli naslednje mnenje: »Predloženi
osnutek je treba zato dopolniti oziroma odložiti razpravo in odločanje o tem
osnutku na sejah pristojnih zborov, dokler se ne dopolni v tem smislu.«
Pričenjam razpravo o predlogu komisije, naj se osnutek zakona obravnava
po skrajšanem postopku kot predlog zakona. Kdo želi besedo? Besedo ima
poslanec Jože Pratengrazer.
Jože Pratengrazer : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Na zasedanju delegatov občin, ki je sprejelo predlog, naj bi se ta zakon
ne sprejel po hitrem postopku, sem sodeloval kot zastopnik občine. Zato danes
kot poslanec v tem zboru ne morem drugega, kot da pritrdim stališčem zasedanja delegatov občin in to prav iz razlogov, ki so navedeni v dokumentu zasedanja delegatov. Menim, da so tudi priznavalnine borcem eno izmed vprašanj,
ki se bodo morala v bodoče zelo kompleksno reševati za vso Slovenijo, ne glede
na ekonomske zmogljivosti določenih območij in ne glede na okolja, v katerih
ti borci živijo. 2e sam ta zakon, da ne govorim o splošnem zakonu, ki bi naj
bil sprejet po stališču zasedanja delegatov, ki bi urejeval vse priznavalnine,
torej tudi občinske, torej priznavalnine vseh borcev, namreč deloma upošteva
ta kriterij s tem, ko določa: »Če ne morejo vzdrževati take življenjske ravni,
ki bi ustrezala okolju, v katerem živijo«. Okolja, v katerih borci živijo, so
v Sloveniji zelo različna. Dobro vemo, da okolje na Kozjanskem niti zdaleč ne
ustreza okolju v Ljubljani ali v Kranju itd. In če zagotovimo borcu na Kozjanskem življenjsko raven, ki je nadpoprečna nad tistim okoljem, je še vedno
pod poprečjem ravni v Ljubljani ali v Kranju.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima tovarišica Majda Gaspari,
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
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Majda Gaspari: V imenu pripravljalca tega zakona, izvršnega sveta,
bi opozorila na nekatere stvari. O tem zakonu je dve leti tekla razprava v skupščinskih organih in je bilo pripravljenih 17 ali 18 variantnih predlogov. Ob
koncu smo ugotovili, da tako zasnovan zakon, v katerem bi urejali vse kriterije
za podeljevanje republiških in občinskih priznavalnin, ne bi bil v skladu
z našim družbeno-političnim sistemom. Zadnja odločitev o zasnovi zakona je
padla na posvetu v zakonodajno-pravni komisiji. Glede na to je bil izdelan
predlog zakona, s katerim se ureja podeljevanje republiških priznavalnin, občinam pa prepušča popolno samostojnost, da s svojimi odloki regulirajo podeljevanje občinskih priznavalnin. Seveda to prav nič ne ovira občin, da uskladijo
kriterije na posameznih regijah oziroma tudi za območje vse republike. Res
pa je, da morajo za to tudi občine pokazati pripravljenost in storiti ustrezne
napore. Različnost materialnih razmer, s katero se občine srečujejo pri podeljevanju priznavalnin, republika upošteva pri dodeljevanju posebnih dopolnilnih sredstev za priznavalnine. V letošnjem letu je bilo v ta namen zagotovljeno v republiškem proračunu 550 milijonov S din.
Zasnova zakona, za kakršno se je zavzemalo zasedanje delegatov občin,
ni sprejemljiva iz sistemsko-političnih razlogov. Razen če ne ocenimo, naj bi se
v občinah sploh ne podeljevale več priznavalnine, ampak samo v republiki.
Moram pa poudariti, da republika sama tega problema ne bi mogla uspešno
reševati iz razlogov, ki jih je že omenil tovariš Pratengrazer. Okoliščine, v katerih
živijo borci, so zelo različne, priznavalnina pa je predvsem oblika, s katero
dopolnilno pomagamo borcem k drugim dajatvam, ki jih urejamo v sistemu
družbene skrbi za borce. Torej teh specifičnih situacij iz republike sploh ne bi
mogli spoznati in ustrezno upoštevati. Na zakonodajno-pravni komisiji pa je
bilo poudarjeno, da bi bilo koristno priporočiti občinskim skupščinam, da
storijo ustrezne napore za uskladitev odlokov o podeljevanju priznavalnin, ker
so tudi med sosednimi občinami neusklajeni.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ker je komisija za vprašanja borcev
NOV predlagala, da se osnutek obravnava po skrajšanem postopku kot predlog
zakona, prosim predstavnika komisije, tovariša poslanca Kebra, da obrazloži
ta predlog.
Stane Keber: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Res
je, kar je že tovarišica Gasparijeva rekla, da se o tem zakonu in o uskladitvi
priznavalnin razpravlja že dve leti. Zato prosim, da sprejmete predlog komisije
za skrajšanje postopka.
Razprava o tem, kako urediti in uskladiti priznavalnine, traja odkar so
priznavalnine. Pojasnil bom pojem priznavalnine. Gre za obliko pomoči borcem. Za njih bi bil zelo težko sprejemljiv pojem »socialna pomoč«, zato smo
se odločili za priznavalnino. Te pomoči pa nihče ne dobiva zaradi udeležbe
v NOV, ampak zaradi svojega socialnega položaja. Jasno, če gledamo s tega
stališča, potem ni možno, da bi le iz republike zagotavljali to pomoč, ker so
razmere na posameznih območjih zelo različne. Res imamo vsi enaka usta,
toda življenjski stroški so po posameznih območjih različni. V Ljubljani je danes,
redko stanovanje, čigar najemnina je izpod 20.000 S din, vsi izdatki so mnogo
večji kot na deželi. Zato bi v primeru, da bi vsi dobili enako priznavalnino,
kot nekateri zagovarjajo, dejansko ta pomoč ne bi bila enaka. Zato menimo,
naj bi republiško priznavalnino zagotovili le določeni kategoriji ljudi; podelje-
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vala naj bi jo posebna komisija pri izvršnem svetu. Torej naj bi republiško
priznavalnino dobivali le izrazito zaslužni ljudje in spomeničarji, dočirh naj
bi vse druge kategorije zaslužnih občanov in borcev še nadalje obravnavale
občine, ki te razmere najbolj poznajo. Predlog zakona tudi določa, da morajo
občinski organi predhodno obravnavati sleherni zahtevek za dodelitev republiške priznavalnine zato, da bi bila ta pomoč čimbolj enotna in usklajena. Torej
še vedno bomo imeli dve obliki pomoči, in usklajevanje teh pomoči je predvsem odvisno od razumevanja posameznih občin. To ugotavljamo v sami Ljubljani, saj so nekatere občine imele višje priznavalnine in so šele v zadnjem letu
priznavalnine izenačile. Te pomoči, kot je Gasparijeva rekla, se dajo izenačiti
z naporom in razumevanjem občin, ki v ta namen dobivajo iz republiškega
proračuna posebna dopolnilna sredstva.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Besedo ima poslanec Miroslav Kosi.
Miroslav Kosi: Vem, da smo v časovni stiski, toda obvezujejo me
pripombe, dane s' strani sveta za zdravstvo k temu zakonu in stališče, ki ga je
zavzel tudi predstavnik ob priliki zasedanja delegatov občin. Verjetno bo vsak
tak predlog ponovno odklonjen, ker ta zakon, tako vsi trdijo, ne rešuje vprašanja občinskih priznavalnin. Ze več let se zahteva, da bi se vprašanje priznavalnin enotno uredilo za vso Slovenijo. Sedaj prihaja do velikih razlik, ker se
priznavalnine dajejo po ekonomskih sposobnostih občin. To iz leta v leto povzroča večje politične konflikte med borci, ker upravičeno negodujejo nad
takim različnim stanjem. Pravijo, da niso sami krivi,1 če so na primer ostali na
Pohorju in da se niso borili samo za eno občino, ampak za domovino. Tudi
nimajo vedno borci zasluge za to, če se danes nahajajo v bogatejši občini. Zato
b; moral zakon kompleksno urediti vprašanje priznavalnin. Tak kot je sedaj
predložen, pa povzroča le razburjenje med borci. Ne glede na to pa osnutek
zakona ne določa, kdaj bi kmet lahko dobil priznavalnino. Osnovni problem
je ekonomska moč posameznih občin, ki se seveda odraža na višini priznavalnine. Te razlike pa povzročajo razburjenje in negodovanje s strani teh upravičencev in zahtevo po enotni ureditvi z zakonom, če drugače ni moč te stvari
urediti.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce se nihče več ne javi k besedi, zaključujem razpravo o tem. vprašanju in
dajem na glasovanje predlog komisije za vprašanje borcev NOV, da se osnutek
zakona obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (27 poslancev dvigne roko.)
Je kdo proti? (13 poslancev.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (8 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog za skrajšanje postopka z večino glasov sprejet.
Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo. Predlagam, da o amandmajih, ki sta jih predlagala komisija za vprašanja borcev NOV in zakonodajnopravna komisija, glasujemo skupno, ker so njuni amandmaji povsem usklajeni,
z njimi pa se je strinjal tudi predlagatelj zakona. Se strinjate s tem predlogom?
Ker ni pripomb, dajem na glasovanje amandmaja komisije za vprašanja borcev NOV k 1. in 14. členu in amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 8., 9.,
11. in 12. členu. Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Večina
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poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(6 poslancev.)
Ugotavljam, da so vsi predlagani amandmaji z večino glasov sprejeti.
Na glasovanje dajem še celotni predlog zakona. Kdor je za predlog zakona,
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (14 poslancev.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor z večino glasov sprejel predlog
zakona o republiških priznavalninah.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom.
Kot gradivo k tej točki dnevnega sreda ste prejeli predlog zakona, ki ga je
predložil odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo. Zeli predstavnik našega odbora, poslanec Nikolaj Šabjan še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) Želi predstavnik izvršnega sveta seznaniti zbor
s stališčem izvršnega sveta do predloga zakona? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne
javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog zakona
o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom. Republiški zbor je
zakon sprejel v enakem besedilu.
Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan, zato zaključujem 18. sejo socialno-zdravstvenega zbora. Poslance opozarjam, da bo ob 16. uri v veliki dvorani
skupščine zasedal enotni zbor delovnih skupnosti in prosim za polnoštevilno
udeležbo.
(Seja je bila zaključena ob 15.50.)

13. zasedanje
(19. maja 1971)
Predsedoval dr. Jože B r i 1 e j,
podpredsednik Skupščine SR Slovenije
Začetek zasedanja ob 9.15.
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Tovarišice in tovariši delegati! Na
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov
občin začenjam 13. zasedanje delegatov občin v Skupščini SR Slovenije, ki ga
je sklical predsednik Skupščine SR Slovenije na podlagi določil tretje točke VII.
ustavnega amandmaja in 7. člena omenjenega odloka.
Dnevni red za današnje zasedanje vam je bil dostavljen in je določen
s sklicem ter obsega naslednje točke:
1. osnutek sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike
ter za preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov z informacijo o aktualni
problematiki izvajanja davčne politike in s poročilom o kriminaliteti v gospodarstvu in drugih družbeno negativnih pojavih;
2. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih
občanov;
3. osnutek zakona o cestah z odlokom o razvrstitvi javnih cest v Socialistični republiki Sloveniji;
4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir;
5. poročilo o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v SR Sloveniji.
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bih na današnje
zasedanje povabljeni tudi predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo in sicer: predstavnik izvršnega sveta, predstavnik republiškega sekretariata za notranje zadeve, predstavnik republiškega sekretariata za zdravstvo
in socialno varstvo, predstavnik odbora republiškega zbora za finance in proračun, predstavnik odbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko,
predstavniki cestnega sklada Slovenije, predstavniki matičnih odborov pristojnih zborov in člani predsedstva naše skupščine ter predstavniki skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije.
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V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite
dva overitelja zapisnika. Ima kdo kakšen predlog? (Ne.) Po predlogu, da naj se
držimo že ustaljene prakse, bi po abecednem redu prišli na vrsto delegati v
občini Ljubljana-Center in Ljubljana-Moste-Polje in predlagam predstavnika
občine Ljubljana-Center tovariša Tepino in predstavnika občine LjubljanaMoste-Polje Albina Mahkovca. Se strinjate s tem predlogom? (Delegati se
strinjajo.)
Ugotavljam, da sta bila za overitelja zapisnika 13. zasedanja delegatov
izvoljena tovariš Jože Tepina in tovariš Albin Mahkovec.
Treba bi bilo še ugotoviti navzočnost delegatov. To bi morda uredili po
prvi točki.
Prehajamo na obravnavo 1. točke dnevnega reda, to je osnutka
sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov z informacijo o aktualni problematiki izvajanja davčne politike in poročilom o kriminaliteti v gospodarstvu
in drugih družbeno negativnih pojavih. Gradivo za to točko je skupščina poslala
že 25. marca, dodatno pa 4. maja 1971.
Predlagatelji osnutka sklepov so izvršni svet ter odbora republiškega zbora
za finance in proračun in za družbeno-politični sistem in notranjo politiko. Naj
še obvestim, da s strani izvršnega sveta prisostvujejo današnjemu zasedanju pri
tej točki in pri naslednjih točkah dnevnega reda tovarišica Zora Tomič in
tovariš Franc Razdevšek; tovarišica Majda Gaspari, republiški sekretar za
zdravstvo in socialno varstvo; tovarišica Deklevova, namestnik republiškega
sekretarja za finance; tovariš Marjan Ekart, pomočnik republiškega sekretarja
za finance; tovariš Ljubo Levstik, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo; s strani odborov, ki so predlagatelji tega osnutka, je navzoč poslanec
republiškega zbora Cene Matičič.
Uvodno besedo bosta k prvi točki dnevnega reda imela tovariš Cene Matičič
in tovariš Marjan Ekart. Besedo ima Cene Matičič.
Cenp Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati tega
visokega doma! Ko sta republiški in gospodarski zbor našega doma razpravljala
o izvajanju davčne politike in sprejela sklep, da odbor za finance našega republiškega zbora, odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko tega
zbora in izvršni svet naše skupščine sestavijo akt, ki je danes pred vami na
delegatskih klopeh, sta izhajala s stališča, da je bil s sprejemom zakona o
organizaciji davčne službe v juliju 1968. leta sicer storjen pomemben korak
v smeri organiziranja učinkovitejše davčne politike v republiki, da pa se nakljub že doseženim boljšim uspehom pri ugotavljanju dohodkov in pa pri
izterjavi prav nedosledno izvrševanje in izvajanje davčne politike še vedno
pojavlja kot pomembno žarišče nastajanja družbeno negativnih pojavov. Ob
tem smo vsekakor primarno' poudarjali, da je zlasti pomembna skrb in pa
odgovornost občinskih skupščin ter njihovih organov. Ne bom ponavljal tistih
ugotovitev, ki nesporno drže in so taksativno zapisane v uvodu našega akta.
Nedvomno je, da so točne in da pravzaprav iz njih izhajajo tako naloge, ki jih
s tega področja nalagamo izvršnemu svetu našega doma, kot tudi priporočila,
s katerimi se obračamo na občinske skupščine. Mnenja sem, da bi med nalogami,
ki jih s tem nalagamo izvršnemu svetu, moral posebej poudariti tiste, ki jih je
bolj ali manj le smatrati kot novine, s katerimi želimo izvajanje naše davčne
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službe s/praviti na višji, na kulturnejši in predvsem seveda tudi na učinkovitejši
nivo, na nivo, kjer davčna služba ne bo več obremenjena s starimi, večkrat
tudi z negativnimi težnjami, na tisti nivo, ko se davčna služba pričenja obravnavati kot ena najpomembnejših institucij naše družbe, kot institucija, ki v
vsaki družbi mora obstojati in smo jo kot takšno vsi zavestno tudi postavili.
Ceiprav je na eni strani še vedno represivni organ, ,pa mora hkrati postati tista
služba, ki nudi našemu državljanu vso pomoč, služba, ki našega državljana
zavestno vzgaja in vodi v prepričanju, da je prav od njegovega prispevanja
družbi, kar mora biti v skladu z njegovimi ekonomskimi sposobnostmi in
potenciali, odvisno«, kako bodo funkcionirale in delovale tiste službe, ki so
splošnega, javnega pomena in v sleherni družbi tudi conditio sine qua non —
prvi pogoj njenega obstoja. Ob tem mislim seveda na tiste naloge, ki jih
označujemo v alineah, kjer govorimo o nujnosti načrtnega šolanja teh kadrov,
o prenosu določenih opravil na računalniško tehniko, v mislih, da bi kazalo
uvesti javnost davčnih prijav in s tem samemu pojmu davčne napovedi dati
novo, višjo družbeno in moralno vrednoto, s katero je jasno izraženo, da je z
davčno napovedjo izražen tudi obseg prispevanja posameznega državljana družbi. To pa vsekakor ne more biti nekaj negativnega, kot se to včasih normalno
smatra, pač pa je lahko samo nekaj pozitivnega in je nedvomno v skladu
s prvim stavkom socialističnega načela, ki pravi: vsak daje družbi po svojih
sposobnostih. Javnost davčne napovedi torej pomeni, da poskušamo spremeniti
do sedaj obstoječo mentaliteta, da je davčna napoved na eni strani tabu in da
je velikost te prijave normalno smatrana kot nekaj družbeno negativnega.
Med nalogami navajamo tudi dogovarjanje z ustreznimi sosednimi organi
Socialistične republike Hrvatske. S tem bi namreč dosegli vsaj osnovno usklajevanje davčne politike in odpravili vse tiste anomalije, ki so iz tega naslova bile
sedaj marsikje prakticirane. Med priporočili občinskim skupščinam pa je posebej poudarjeno zagotavljanje neodvisnosti inšpekcijskih in davčnih služb,
nujnost medobčinskega sodelovanja in delovanja za izločitev davčne službe v
samostojen občinski organ in ne nazadnje dogovarjanje o združevanju davčnih
uprav v medobčinske davčne službe.
Spoštovani tovariši delegati. Telesa, ki so dokument pripravila, predlagajo
ta dokument gospodarskemu in republiškemu zboru v obravnavo in v sprejem.
Mnenja in stališča, ki jih boste izrazili vi, spoštovani tovariši delegati in člani
tega visokega doma, bodo prav gotovo bistvenega pomena pri dokončni formulaciji predloženega akta. Hvala lepa.
*
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Dodatno poročilo bo dal tovariš Marjan
Ekart.
Marjan Ekart: Tovarišice in tovariši delegati! Pred nami je gradivo
o problematiki izvajanja davčne politike in naloga, da ocenimo uspešnost dosedanjih prizadevanj na tem področju, da opozorimo na pomanjkljivosti in
slabosti, s katerimi se soočamo in da se izrečemo o potrebnih ukrepih, da bomo
tudi v izvajanju davčne politike dosledneje uresničevali družbena hotenja.
Današnja razprava poteka v času, ko na najširši demokratični podlagi oblikujemo rešitve, ki predstavljajo globoke vsebinske spremembe v družbeno-političnem in družbenoekonomskem sistemu. Z uveljavitvijo ustavnih amandmajev
dobivajo republike in občine pomembne naloge pri kreiranju davčne zakonodaje,
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hkrati pa prevzemajo tudi večjo odgovornost za resnično dosledno izvajanje
sprejete davčne politike.
Pred nami sta torej dve osrednji nalogi:
1. da izoblikujemo davčni sistem, ki bo v večji meri in neposredneje
prispeval k uresničevanju ciljev družbenega razvoja Slovenije in
2. da se dobro družbeno organiziramo za dosledno izvajanje sprejetega
sistema.
Vi veste, da je bilo v zadnjih letih izrečenih veliko, večji del upravičenih
kritik na nedosledno, premalo učinkovito izvajanje davčne politike. Veste tudi,
da je Skupščina SR Slovenije v svojih resolucijah o ekonomski politiki že več
let postavljala zahtevo po doslednejšem izvajanju davčne politike in krepitvi
davčne službe. Da je ta problem danes še vedno prisoten in da se ga moramo
lotiti z vso energičnostjo, mislim, da opozarjajo tudi sklepi zadnje 20. seje
centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, kjer je ugotovljeno, da za
uresničevanje družbenih, političnih in samoupravnih dogovorov nismo dovolj
učinkovito družbeno organizirani in da posamezni deli družbene organizacije,
med njimi tudi davčna služba, niso dovolj avtonomni in dovolj ažurni pri
svojem delovanju in v okviru svojih pooblastil ne prevzemajo v celoti odgovornosti za zaupane jim naloge.
V gradivu smo nakazali, da od leta 1968 poteka v naši republiki sistematična družbena aktivnost za ustreznejšo davčno politiko in za doslednejše izvajanje. Osnovne značilnosti pri izpopolnjevanju davčnega sistema so zlasti
tele: uveljavljanje načela obdavčevanja po dejansko doseženem dohodku; prizadevanja, da se v davčno politiko vnesejo rešitve, s katerimi bi neposredneje
prispevali k uresničevanju ciljev ekonomske in socialne politike; napori za
večjo stabilnost davčne politike ter bistveno poenotenje davčne politike v merilu
republike. Vzporedno s tem so občinske skupščine, izvršni svet in republiški
sekretariat za finance vložili precejšnje napore za vzpostavitev kvalitetnejše
davčne službe in za zagotovitev doslednejšega in bolj učinkovitega izvajanja
davčne politike.
Pretečeno dveinpolletno obdobje je prekratko, da bi lahko dovolj celovito
in objektivno ocenili uspešnost vloženih prizadevanj. Po vrsti okolnosti utemeljeno sklepamo, da je v zadnjem dveletnem obdobju bil dosežen viden
premik in viden napredek v izpopolnjevanju davčne službe in dosežena večja
učinkovitost v izvajanju te politike.
V podkrepitev te ugotovitve naj povem, da se je služba v tem času okrepila
z novimi delavci, da se je bistveno izboljšala izobrazbena sestava, da so bih
vloženi precejšnji napori za dopolnilno strokovno usposabljanje, da je bila
formirana davčna inšpekcija, da se uveljavljajo sodobnejše metode dela, da se
je delno izboljšalo nagrajevanje delavcev in materialni pogoji za delo službe.
In vse to nam danes že daje, čeprav samo prve rezultate v konkretnem izvajanju. Ob tem, ko ugotavljamo določene uspehe na tem (področju, seveda ne
bi smeli prezreti, da to, kar je bilo doslej storjeno, v bistvu predstavlja le prvi
korak k resnični doslednosti in učinkovitosti. Mislim, da nas dosedanji rezultati
na tem področju ne bi smeli uspavati, temveč so lahko predvsem spodbuda, da
je z začetimi napori potrebno nadaljevati in da s skupno družbeno akcijo vseh
prizadetih dejavnikov lahko v dogledni perspektivi v izvajanju davčne politike
dosežemo resnično učinkovitost. Ne bi smeli dopustiti, da bi v odločitvah, kako
nadaljevati z delom, prevladali razni kratkoročni interesi, ker bi to pomenilo
stagnacijo, kar pa bi morali slej ko prej ponovno reševati z akcijo. Davčne
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službe pa ne bomo izvedli s kakršno koli akcijo. Rezultate trajne vrednosti
lahko da samo načrtno, premišljeno in. dolgoročneje zastavljeno delo, ki bo
usmerjeno na odpravo žarišč slabega dela. Na ta problem opozarjam, ker smo
zaskrbljeni ob ugotovitvi, da se je po izredno živahnih prizadevanjih za razvoj
službe po sprejemu zakona o organizaciji te službe v letu 1968 ta aktivnost
zlasti v nekaterih občinah v zadnjem obdobju precej umirila dn da marsikatera
koristna pobuda ali zahteva v pristojnih organih ni več naletela in ne naleti
na tako razumevanje in podporo kot bi jo glede na deklarirana stališča do
razvoja službe utemeljeno pričakovali.
Kot sem že rekel, se ne glede na dosedanje rezultate v delovanju službe
soočamo s številnimi slabostmi in pomanjkljivostmi. Danes ni potrebno o teh
stvareh govoriti na splošno ali na pamet, ker žarišča premalo uspešnega dela
dovolj konkretno poznamo. Potrebno se je samo odločiti ali, na kakšen način in
s kakšno dinamiko smo odločeni in sposobni odprto vprašanje reševati. Pri tem
bi rad poudaril tole: nadaljnji razvoj davčne službe nii odvisen samo od tega,
kako bomo tisti, ki v tej službi delamo, poprijeli za delo, temveč v veliki meri
tudi od tistih organov, ki s svojim odnosom in odločitvami, opredeljujejo
položaj in razvoj te službe. V mislih imam predvsem občinske skupščine, svete
delovnih skupnosti občinskih upravnih organov in tajnike kot predstojnike
uprave. Od teh organov in njihove podpore je odvisno, kako se bodo stvari
uresničevale, kakšno podporo bo imela davčna služba pri izvajanju svojih nalog,
kakšne bodo sistemizacije delovnih mest, kako bo urejeno nagrajevanje in še
vrsta drugih pomembnih vprašanj funkcioniranja te službe.
Nočem podcenjevati notranjih slabosti te službe niti zmanjševati odgovornosti notranjih sil, zato da stvari temeljito izboljšamo. Moram pa poudariti, da
kritike slabega dela niso vedno usmerjene na pravi naslov, kajti slabo delo
davčne službe ni vedno rezultat subjektivnih slabosti, temveč pogosto neadekvatnih pogojev dela, na katere pa davčna služba sama nima večjega in neposrednega vpliva.
Delavci davčne službe ne odklanjamo kritike slabosti davčne službe, še
zlasti, če so te povezane s pobudami, da se stvari izboljšajo. Popolnoma odveč,
nekoristne in celo zelo škodljive pa se nam zdijo kritike, ki so same sebi namen
in med občani ustvarjajo samo nerazpoloženje do davčne službe. Ekstremen
primer take kritike smo lahko pred dnevi prebrali v »Delu«. Na tem mestu
moramo izraziti ogorčenje delavcev davčnih služb in poudariti, da so to nesprejemljive in neodgovorne metode obravnavanja problemov te službe.
2e nekaj časa je problematika družbeno negativne dejavnosti raznih oblik
škodljivstva in okoriščanja na račun širše družbene skupnosti, organizacija
združenega dela in pa sočloveka, pogosto predmet razprav v organih družbenopolitičnih skupnosti, družbeno-političnih organizacij in pa med občani. Iz teh
razprav jasno izhaja, da ti pojavi povzročajo zaskrbljenost in nezadovoljstvo
delovnih ljudi in da glede na številne negativne ekonomske, socialne in politične
posledice predstavljajo problem, ki mora biti deležen večje pozornosti. Ti pojavi
tudi deformirajo eno temeljnih ustavnih načel, da samo delo in uspehi dela
določajo materialni in družbeni položaj človeka. Ocene obsega teh pojavov so
različne, od tistih, ki jih vidijo na vsakem koraku, do tistih, ki menijo, da gre
za manj pomembne posamične stvari. Mislim, da je zelo pomembno, da v razpravo o teh problemih gremo s potrebno dozo realnosti in da pri ocenjevanju
niti ne pretiravamo niti ne podcenjujemo. Moram reči, da ljudje pogosto pretiravajo, da nekateri vidijo neupravičeno bogatenje za vsakim vogalom, da

558

Zasedanje delegatov občin

jim je sumljiv vsak vikend ali malo večji avto. Ob takem gledanju se pogosta,
morda podzavestno čuti ogrožen in prizadet tudi tisti, katerega dobrine, ki jih
ima, dejansko izvirajo iz rezultatov njegovega dela. Mi moramo strogo ločiti
dve stvari: nekaj, kar je pridobljeno z delom na legalen način in obdavčeno, in
drugo, kar je rezultat špekulacij, izigravanja predpisov in tako naprej in nemoralno ponašanje. To, drugo je tisto, kar mora biti predmet naše pozornosti
in ukrepanja. V prvi vrsti je potrebno, da čimbolj realno ovrednotimo družbeno
težo teh pojavov in škodljivost posledic, ki jih porajajo. Mislim, da ne bi smelo
biti nobenega oklevanja pri ocenjevanju, ali in koliko so ti pojavi družbi
škodljivi in nevarni. To so družbi nevarna, škodljiva in zavržna ravnanjd, ki
jih je potrebno ne le moralno in politično obsoditi, temveč zoper njih tudi
energično ukrepati. Izvršni svet zato sodi, da je potrebno razviti intenzivnejšo in
kontinuirano dejavnost vseh odgovornih družbenih dejavnikov, ki bo usmerjena
na preprečevanje teh pojavov, predvsem pa na odpravo vzrokov njihovega nastajanja. Z jasnim načelnim odnosom in konkretnimi ukrepi moramo izpričati,
da je naša samoupravna družba odločena in sposobna s tem obračunati. Tudi
to predstavlja sestavni del splošnih naporov za spoštovanje zakonitosti in za
resnično demokratične samoupravne odnose.
Zavrniti moram sicer zelo pogosta mnenja, ki vse pojave osebnih okoriščanj
in novih bogatitev povezujejo s slabo davčno službo. S takimi gledanji se
zamegljuje resnično bistvo stvari, to je, da so ti pojavi posledica širokega
spektra vzrokov, med katerimi je slabo izvajanje davčne politike samo eden,
čeprav ne najmanj pomemben. Poudariti moram, da bomo v tem boju učinkoviti
in to moramo biti, le, če bomo pozornost in aktivnost vseh zavestnih sil usmerili
na bolj celovito razkrivanje vzrokov in ukrepanje povsod tam, kjer ti pojavi
nastajajo. Ugotavljamo, da je večje število občanov pridobilo del premoženja
z izmikanjem davčnim obveznostim. Lahko rečemo tudi, da so se možnosti
bogatenja prek davčnih utaj v zadnjem obdobju precej zmanjšale, kljub temu
pa so davčne utaje danes še vedno eno pomembnejših žarišč neopravičenega
bogatenja.
Samo po sebi se vsiljuje vprašanje, zakaj in kaj je potrebno storiti, da to
žarišče izločimo. Po močno razširjenem mnenju naj bi bil osnovni vzrok premajhne učinkovitosti v samih predpisih, njihovi zastarelosti, premajhni ostrini
predvidenih ukrepov ali bolje povedano, da so veljavni predpisi v marsičem
pomanjkljivi, da so v njih praznine, da vsebujejo rešitve, ki jih je čas prerasel
in da vse to negativno vpliva tudi na izvajanje davčne politike in doslednost
ob tem. Vendar po našem prepričanju bistvo problema premajhne učinkovitosti ni le v predpisih, temveč v prvi vrsti v dejstvu, da se nismo dovolj dobro
organizirali, da bi veljavne predpise z vso doslednostjo tudi izvajali. Za marsikoga je po mojem prepričanju iskanje vzrokov predvsem v predpisih samo
kulisa, s katero opravičuje, zakriva svojo premajhno aktivnost ali odgovornost.
S tem nočem zmanjševati pomena naloge, ki je pred nami, to je revizije
davčnega sistema. Že uvodoma sem navedel, da republika dobiva bistveno širše
zakonodajne pristojnosti v zvezi z urejanjem tega področja. Priprave na te
spremembe so v uvodni fazi. Zato je v tem trenutku težko konkretneje opredeljevati obrise bodočega davčnega sistema. Brez dvoma bo tudi v novem
sistemu dobilo pomembno mesto načelo, naj se obdavčuje dejansko doseženi
dohodek, da moramo razviti in utrditi načeto, da občani z relativno višjimi
dohodki tudi relativno več prispevajo h kritju materialnih potreb družbe.
Posebno pozornost bo treba posvetiti iskanju in oblikovanju rešitev, s katerimi
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bomo prek davčne politike neposredneje in v večji meri prispevali k uresničevanju ciljev ekonomske in socialne politike. Davčna politika mora postati
učinkovitejši instrument za omejevanje neopravičene socialne diferenciacije.
Menimo, da bi se tudi v novem sistemu kazalo prizadevati za čim večjo enotnost
davčne politike v merilu republike, različno pa naj bi se urejala tista vprašanja,
ki so za občine specifična. Temeljito bo potrebno proučiti tudi ustreznost sedanjih davčnih stopenj. Posebej skrbno proučevanje terja tudi veljavni davčni
postopek, ker bomo morali izoblikovati rešitve, ki bodo v večji meri odražale
specifičnosti tega področja in omogočale davčnim organom uspešnejše delo.
Seznanjeni ste, da je izvršni svet na svoji zadnji seji sklenil predlagati
zakonsko spremembo glede tajnosti podatkov o obdavčitvi, kar ocenjujemo,
da bo ravno tako pomembno prispevalo k doslednejšemu spoštovanju davčnih
predpisov.
Ugotavljamo, da smo in še danes preveč zanemarjamo vprašanje izgrajevanja davčne morale. Premalo je bilo storjenega, da bi se ustvarilo ustrezno
družbeno vzdušje, v katerem bi se zaostrovala odgovornost občana za izpolnjevanje davčne obveznosti, davčnim organom pa dala jasna podpora za energično ukrepanje. V oceni davčnih utaj in izigravanj davčnih predpisov je
marsikje še vedno prisotna neka blagohotnost, neka toleranca, podcenjevanje
družbene nevarnosti teh dejanj, včasih celo neka nerazumljiva solidarnost.
Spoznanje, da je vsak posameznik dolžan po svoji ekonomski moči prispevati
k materialnim potrebam družbene skupnosti, moramo uveljaviti kot sestavni
del socialistične samoupravne zavesti, kot del našega vsakdanjega ravnanja.
Zavrniti moram trditve, da v izvajanju davčne politike ni potrebne učinkovitosti, ker so sankcije preblage ali pa jih sploh ni. V veljavnem sistemu so
predvidene, in to, moram reči, zelo ostre sankcije zoper tiste, ki se svojim
obveznostim izmikajo. Problem je v tem, ker do uporabe teh sankcij redko
pride, če pa so uporabljene, pa SO1 izrečene kazni običajno po teži v spodnjem
delu možnega razpona.
Mi smo s tako prakso praktično spodbujali nedisciplino, poskuse izmikanja
in izigravanja, saj kršitelj ni s tem ničesar tvegal. V tem pogledu moramo naš
odnos in prakso temeljito menjati. Prepričan sem, da bo energičnejša kaznovalna politika pomembno prispevala k večji doslednosti v izvajanju davčne
politike in krepitvi discipline. Začetni koraki bodo težki, zlasti tam, kjer je
bila doslej kakršnakoli praksa ukrepanja tuja ali izjemna. To pa nas ne sme
odvrniti od tega, da delamo v tej smeri in moram reči, da davčne službe
pričakujejo v zveži z odločnejšim obravnavanjem teh pojavov polno moralno
in politično podporo.
Ugotavljamo, da so ob dokaj usklajenih davčnih predpisih razlike v stopnji
doslednosti izvajanja predpisov med občinami izredno velike, kar številni
zavezanci izkoriščajo in se prijavljajo v občinah, kjer računajo na ugodnejše
pogoje, manjše dajatve, slabšo kontrolo itd. Te razlike so resda v veliki meri
rezultat neenakomerno razvite davčne službe, večkrat pa so, kot ugotavljamo,
pogojene z raznimi drugimi okolnostmi, ki na davčno obravnavanje zavezanca
ne bi smele vplivati. V mislih imam razne intervencije, iskanje kompromisov,
bojazen, da se zavezanci ne bi odselili in podobno. Različen odnos po občinah
med zavezance vnaša zmedo in poraja kritike, in to kritike najpogosteje na
račun tistih občin in delavcev, ki si resnično prizadevajo zakonito poslovati in
dosledno izvajati svoje naioge. Ce hočemo v izvajanju davčne politike doseči
resnične premike, moramo prav takim davčnim upravam in takim delavcem
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dati polno podporo pri njihovem delu. Načelne odločitve, da je potrebno davčno
politiko izvajati, in to dosledno, so bile že večkrat sprejete in ponovljene. Mislim,
da je sedaj pred nami naloga, da zagotovimo, da bo ta zahteva v vseh slovenskih občinah, poudarjam v vseh, tudi čimprej uresničena. Poudariti moram
tudi to, da bomo v bodoče najodločneje zavračali vse poskuse subjektivnega
vplivanja na sprejemanje strokovnih odločitev, ne glede na to, od kod prihaja
in v kakšni obliki se pojavlja.
Eno najpomembnejših zagotovil resnične učinkovitosti pri izvajanju davčne
politike pa je dobra davčna služba. Občinske skupščine so s svojo aktivnostjo
pomembno prispevale, da smo dosegli prve uspehe v izgrajevanju davčnih uprav,
neodložljivo pa je, da se začeta aktivnost nadaljuje. Predvsem moramo službo
in delo njenih delavcev ustrezneje družbeno ovrednotiti. Glede na obseg in
zahtevnost nalog je služba v večini občin še vedno številčno in strokovno prešibka. Zlasti v kritično minimalnem obsegu deluje davčna inšpekcija. Te kadrovske vrzeli moramo čimprej odpraviti, kajti vsaka praznina povečuje možnosti,
da se del zavezancev uspešno izmakne svojim davčnim obveznostim. Zato tudi
v osnutku sklepov predlagamo, da občinske skupščine proučijo sistemizacijo
delovnih mest in zagotovijo ustrezno številčno in strokovno zasedbo.
Davčna služba je premalo uspešna, ker je premalo mobilna, ker deluje še
vedno preveč pisarniško. Zato je potrebno pospešeno razvijati in uveljavljati
sodobnejše metode dela, predvsem pa doseči, da bo služba čim neposredneje
povezana z vsakdanjim življenjem in dobro informirana o vseh okoliščinah, ki
so pomembne za pravilno obdavčevanje. Za uspešnejše in ažurnejše izvajanje
nalog bo potrebno davčne uprave tudi bolje materialno opremiti in jim zagotoviti druge potrebne delovne pogoje, ki lahko prispevajo k večji učinkovitosti.
V zadnjem času se vse več občin pripravlja na uporabo računalniške tehnike za potrebe davčnih in drugih služb. Te pobude so nedvomno razveseljujoče.
Republiški sekretariat za finance si bo prizadeval, da bodo ti napori čimbolj
usklajeni in organizirani in da bodo v praksi čimprej dali rezultate. Omenim
naj, da smo v tej zvez-i začeli z ustreznimi kadrovskimi pripravami.
Opozoriti moram, da pomeni uvajanje računalniške tehnike v davčno službo
pomemben preobrat v njenem delovanju. Realno pričakujemo, da bomo ob
uporabi sodobne tehnike ažurnejši, da bomo imeli bistveno širše možnosti
analiziranja posameznih pojavov in delovanja instrumentov davčne politike,
predvsem pa to pomeni možnost za preusmeritev določenega dela delavcev iz
opravljanja tehničnih in administrativnih poslov na izvajanje vsebinskih nalog,
predvsem na ugotavljanje in kontrolo, to je na področje, kjer smo v tem
trenutku izredno deficitarni.
Posebej pomembno je vprašanje nagrajevanja strokovnih delavcev. Mislim,
da ni realno pričakovati, da bomo sposobne strokovne delavce pridobili ali
zadržali, če bo njihov osebnih dohodek 20, 30 ali več odstotkov nižji od tistega,
ki ga prejemajo njihovi kolegi v gospodarstvu ali celo v drugih službah iste
občine. Glede na vsebino, odgovornost in značaj dela bi moralo biti obratno.
Pri tem ne mislim, da bi morali delavce te službe obravnavati izjemno. Hočem
le opozoriti, da danes marsikje niso nagrajeni po realnem vrednotenju dela in
posebnosti te službe. Posledica tega je majhen interes za zaposlovanje, žal
številne odpovedi in marsikje ne najbolj prizadevno delo.
Na kratko naj se še dotaknem vprašanja organizacije davčne službe. Postavlja se namreč vprašanje, ali sedanja organizacija službe, ko je le-ta
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organizacijsko, finančno in samoupravno vključena v sestav občinskih upravnih
organov, omogoča ustrezno reševanje odprtih organizacijskih, kadrovskih in
materialnih vprašanj službe in zagotavlja potrebno učinkovitost njenega delovanja. V dosedanjih razpravah so prevladala stališča, da je potrebno to službo
organizacijsko, finančno in samoupravno izločiti v samostojen občinski upravni
organ.
Hkrati se postavlja vprašanje, ali je sedanja organizacija službe, ko je le-ta
organizirana v vseh 60 občinah, optimalna. Ob tehtanju argumentov za takšno
ali drugačno rešitev vse bolj prihajamo do prepričanja, da bi služba delovala
učinkoviteje, če bi namesto sedanjih občinskih formirali nekaj dobro organiziranih medobčinskih služb. Dejstvo je, da je ob tako zasnovani organizaciji
danes možno razviti že neobhodno specializacijo kadrov in s tem višjo strokovno
raven dela, smotrno uporabo mehanizacije, bolje izpeljano organizacijo dela,
pa tudi večjo samostojnost služb in enotnost v izvajanju nalog, kar bi nedvomno
predstavljalo tudi pomemben element večje učinkovitosti. Poleg tega je potrebna čvrstejša horizontalna in vertikalna povezava službe, kar bi prav tako
prispevalo k večji enotnosti in doslednosti dela.
Ni osnovana bojazen, da bi tako organizirana služba zmanjševala in krnila
samoupravni značaj občine in njene pravice pri določanju davčne politike.
Določanje davčne politike je izključna pravica predstavniških organov, tako
kot je izvajanje davčne politike izključna pravica in dolžnost davčnih služb.
Zato je v osnutku priporočil vsebovana pobuda, da občinske skupščine pričnejo
z dogovarjanjem o združevanju davčnih uprav v skupne medobčinske službe.
Ob koncu naj omenim, da je davčna služba na pobudo izvršnega sveta
v zadnjih mesecih intenzivirala svojo aktivnost v zvezi z odkrivanjem in
ukrepanjem zoper pojave osebnega okoriščanja z izmikanjem davčnim obveznostim. Moram reči, da znotraj službe obstoja pripravljenost in odločnost za
energičnejše nastopanje zoper te pojave. Tu in tam se sicer čuti oklevanje in
negotovost, ali je naša družba resnično odločena in sposobna energično spoprijeti se s temi pojavi, kaj bo, ko bomo s temi ukrepi prizadeli interese vplivnih
grup in posameznikov ipd. Jasna politična opredelitev, da bomo v tej borbi
dosledni, da v ukrepanju zoper te pojave ni tabujev, predvsem pa nesporna
konkretna politična podpora lahko pomembno prispeva k temu, da bomo ob
teh prizadevanjih resnično brezkompromisni in uspešni. Energičnejši odnos
zoper negativne pojave, za katerega se zavzemamo, mora prerasti v normalni
sestavni del vsakodnevnega delovanja davčne službe. To ni nobena akcija,
čeprav nekateri tem prizadevanjem želijo dati to obeležje. Gre za novo kvaliteto
delovanja službe, ki jo bomo, kot sem prepričan, če bomo dovolj vztrajni, tudi
dosegli. Če pri nekomu ugotovimo zatajitev dohodka, mora biti nekaj popolnoma
normalnega, da bo sledila prijava javnemu tožilcu ali sodniku za prekrške,
kot mora biti nekaj popolnoma normalnega, da se zoper zavezance, pri katerih
je upravičen sum, da premoženje, ki ga imajo, ne izvira iz obdavčenega dohodka, uvede poseben postopek za ugotovitev izvora premoženja. Večji poudarek mora dobiti tudi pravilno in objektivno obveščanje javnosti o teh
pojavih. S tem, ko bodo občani bolje seznanjeni s pojavnimi oblikami, obsegom
in posledicami, ki jih imajo ta družbeno zavržena ravnanja pri uresničevanju
ciljev našega družbenega razvoja, lahko realno pričakujemo, da se bodo neposredneje in aktivneje vključili v ta naša prizadevanja. Velika večina naših
občanov živi od rezultatov svojega dela in v tej večini bomo brez dvoma dobili
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nesporno podporo za učinkovitejši nastop zoper tiste, ki si svoj materialni
položaj ustvarjajo po nepoštenih, družbeno nesprejemljivih poteh.
Tovarišice in tovariši delegati, pred nami je osnutek sklepov in priporočil
za učinkovitejše izvajanje davčne politike. V predlaganih ugotovitvah, nalogahin priporočilih smo skušali dati oceno sedanjega stanja in nakazati osnovne
odprte probleme, ki terjajo reševanje, če hočemo problem premajhne učinkovitosti davčne službe v naslednjih letih postopoma spraviti z dnevnega reda.
Prepričan sem, da je to naš skupni cilj. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Prehajamo na razpravo o tej točki.
Prosil bi tovariše delegate, da vsakdo, ki želi razpravljati, pred začetkom razprave napiše na listek, ki je pred njim na klopi, svoje ime in občino, ki jopredstavlja. To je potrebno tembolj glede na problematiko, o kateri razpravljamo. Vidimo, da je danes tu precej delegatov, ki so eksperti ali pa odgovorni
za ta področja. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Marjan Flego, občina Koper.
Marjan Flego: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V materialih,
ki so nam bili dostavljeni, je nedvomno podan realen prikaz stanja na področju
davčne politike in njenega izvajanja ter negativnih pojavov, ki v čedalje večji
meri spremljajo to politiko in ki nesporno zahtevajo odločen in učinkovit
pristop h kontinuirani akciji vseh odgovornih dejavnikov za preprečevanje ter
sankcioniranje takih pojavov. V svojem prispevku k skupščinskim razpravam,
ne nameravam razpravljati o pojavih davčnih utaj, neopravičenega bogatenja
posameznikov itd., niti ne o vseh mogočih vzrokih, ki take pojave omogočajo,
temveč bi se rad omejil le na nekatera vprašanja, ki zadevajo sedanjo organizacijo davčne službe v Socialistični republiki Sloveniji.
V občini Koper smo zadnje čase o tej problematiki že večkrat razpravljali,
zlasti še v svetu za proračun in finance in v svetu za splošne zadeve. Enako
kot je prikazano v gradivu republiškega sekretariata za finance, smo tudi
v naših razpravah ugotovili, da je neadekvatna davčna služba le eden od
dejavnikov, ki omogočajo različne davčne špekulacije in druga izigravanja.
Vendarle pa je davčna služba tista, ki ob pogoju ustrezne organizacije, strokovne
usposobljenosti in zadostnega števila kadrov ter tehnične opremljenosti lahko
odločilno prispeva k preprečevanju družbeno škodljivih pojavov, ki so tako ali
drugače povezani s področjem prispevkov in davkov občanov. V naši občini se
tudi strinjamo z ugotovitvijo1, da je davčna služba v zadnjih dveh letih dokaj
napredovala in tudi dosegla nekatere rezultate, posebno v pogledu davčne
kontrole pri rednih zavezancih prispevkov in davkov. Moram ugotoviti, da
pojav davčne inšpekcije nadvse pozitivno deluje, čeprav zasedba po številu
inšpektorjev še ni ustrezna, in čeprav metode njihovega dela še niso dovršene,
kar pa je tudi razumljivo, saj vse do leta 1968, 1969 davčne kontrole v našem
sistemu sploh nismo poznali -niti je davčni sistem, če gledamo ožje iz predpisane
pristojnosti, ni zahteval, saj je 80'% davčnih zavezancev plačevalo prispevke in
davke na podlagi naprej določenih pavšalnih osnov. Vsaj v naši občini, verjetno
pa tudi drugod, je davčna inšpekcija zaenkrat še več ali manj omejena in
usmerjena na davčno kontrolo pri obrtnikih in drugih samostojnih poklicih.
Seveda je taka usmeritev odločno preozka in tudi nevarna, ker lahko zavaja
javnost k napačnim predstavam, da so samo obrtniki tisti, ki na vse načine
izigravajo naš sistem in predpise ter se na ta račun materialno okoriščajo.
Davčno službo in davčno inšpekcijo v njej je treba v najkrajšem času vse-
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stensko okrepiti do takšne mere, da bo lahko obvladala, seveda v tesnem
sodelovanju z drugimi upravnimi in sodnimi organi, vsa področja, kjer se
^porajajo pojavi osebnega okoriščanja na račun družbene skupnosti ali sočloveka.
Mislim, da na stvar ne gledam preozko, če trdim, da je možno davčno službo
w občinah »krepiti in ji omogočiti primerno učinkovitost z naslednjimi ukrepi:
1. da Jo organiziramo v popolnoma samostojen organ, ki naj bo ločen od
<ostale občinske .uprave tako finančno kot samoupravno;
2. da sedanje občinske davčne uprave združujemo v močnejše medobčinske ■davčne uprave;
3. da tako organizirane službe opremimo z vsemi tehničnimi pripomočki za.
sodobno ^poslovanje, vključno z uporabo sodobne računalniške tehnike;
4. da dobi moralno politično podporo vsega javnega življenja;
5. da ji olajšamo delo z uvajanjem čimbolj enotne davčne politike v
Socialistični republiki Sloveniji;
6. Jia ji prek republiških organov nudimo vsestransko, posebno pa strokovno pomoč, po potrebi pa tudi obvezna navodila za enotno izvajanje predpisov;
7. da poskrbimo za šolanje novih in za dodatno usposabljanje obstoječih
kadrog
8. da v ovrednoten ju dela davčne službe v večji meri upoštevamo družbeno
odgovornost, strokovno zahtevnost in specifičnosti te službe.
Vsa ta stališča so v materialih, ki smo jih prejeli, tako ali drugače podana
in je 'izražena želja ter potreba, da se jih sprejme. Vendarle pa mislim, da bi
jih moral prav zbor delegatov občin še posebej podpreti, saj gre za aktivnost,
katere rezultati bodo odvisni predvsem od usmeritve občin v bližnji ali daljni
prihodnosti. Mislim, da je popolna osamosvojitev in izločitev davčne službe
iz sedanjega sklopa občinske uprave potrebna zaradi tega, da se služba otrese
vseh mogočih vplivov in da se tako omogoči večja doslednost v izvajanju
davčne politike. Davčna politika občine mora biti začrtana samo z normativnimi
akti občinske skupščine, vse drugo pa je izvajanje te politike, ki je v izključni
pristojnosti davčne službe. Ta pristojnost pa se lahko izvršuje popolnoma neodvisno in samostojno samo v upravnem organu, ki smo mu prej zagotovili
samoupravno in finančno samostojnost, kakršno imajo na primer sodstvo,
služba družbenega knjigovodstva itd.
Mi vsi že dolgo časa vemo, da so sedanje občinske davčne islužbe tako po
številu delavcev kot po njihovi strokovnosti dokaj šibke, po drugi strani pa se
novi kadri, ki bi bili sposobni za davčno službo, zelo težko odločajo za zaposlitev
v tej službi in to predvsem zaradi slabših materialnih pogojev kot so v gospodarstvu in nekaterih negospodarskih dejavnosti ter zaradi odioznosti dela v
davčni službi.
Poleg tega, da je treba v najkrajšem času zagotoviti pravilno vrednotenje
dela v davčni službi in dati večji poudarek nagrajevanju delavcev, smo v občini
Koper mnenja, da je prav zaradi neadekvatne kadrovske situacije treba takoj
začeti delati na integraciji sedanjih davčnih služb za več občin. Menimo namreč,
da ima vsaka občinska uprava nekaj dobrih delavcev, ki bi v združeni davčni
upravi mnogo več pomenili in prispevali k napredku kot pa pomenijo in
prispevajo v sedanji razdrobljenosti te službe. Z organiziranjem večjih in močnejših davčnih uprav bi se odprle večje možnosti za specializacijo kadrov,
racionalnejšo in cenejšo uporabo mehanizacije in računalniške tehnike itd.
Glede na to podpiramo stališče, ki je izraženo v materialih, vendar pa se nam..
36*

564

Zasedanje delegatov občin

zdi, da samo priporočilo občinskim skupščinam, da naj prično z dogovarjanjem
o združevanju davčnih služb, najbrž ne bo dovolj. Zato v občini Koper menimo,
da naj bi republiški izvršni svet prevzel pobudo, da se v najkrajšem času
izdela načrt združevanja davčne službe po skupinah občin ter po tem načrtu
tudi vodi dogovarjanje z občinami.
Menimo, da vsakršno zavlačevanje lahko samo škoduje konsolidaciji davčne
službe v Sloveniji. Zato naj bi bil rok za združitev davčnih služb 1. januar
1972. Ce bi takoj pričeli s pripravami, ta rok najbrž ne bi bil prekratek. Ce
pa v tem času združitev ne bi uspela, potem bi se lahko vsa stvar zavlekla za
eno leto, ker med letom združitev iz tehničnih razlogov ni primerna in mogoča.
Tovariši delegati, v interesu konsolidacije davčne službe v republiki, ki
jo prav gotovo vsi želimo in ki je bolj kot kdaj koli potrebna za ureditev zelo
pereče politične situacije, želim in v imenu skupščine občine Koper predlagam,
da podprete prizadevanja republiške skupščine in njenih organov v tej smeri ter
da podprete tudi stališča, ki sem jih v tej diskusiji navedel. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brile j : Hvala lepa. Besedo ima Vinko Jurkas,
delegat občine Brežice.
Vinko Jurkas: Tovariš podpredsednik, tovariši delegati! Gradivo, še
posebno pa osnutek sklepov in priporočil za učinkovito izvajanje davčne politike, ki smo ga prejeli, zelo nazorno prikazuje aktualne probleme v izvajanju
davčne politike in nakazuje problematiko davčne službe. Ob tem je tudi ugotovljeno, da obstojajo pomanjkljivosti na tem področju, katere pa ne izvirajo
samo iz pomanjkljive davčne zakonodaje, temveč tudi od drugod. Tu mislim
predvsem na obrtno zakonodajo, to je zaposlovanje tuje delovne sile, izdajanje
dovoljenj za opravljanje popoldanskega dela in tako dalje.
Popolnoma se strinjamo z ugotovitvami, da je nakazane probleme treba
reševati skupno. V našem davčnem sistemu je od osvoboditve do danes bilo
toliko sprememb, da ni nič čudnega, da so negativni pojavi davčne utaje in
čezmerno bogatenje številnejši kot bi bilo normalno. Ostre davčne lestvice
so bile vzrok nerealnih prijav dohodka. To se je sicer v zadnjih letih ublažilo,
vendar še vedno ni urejeno, zlasti ne na področju obrti ob vzporedni uporabi
stopenj prispevka od skupnega dohodka občanov. Ce želimo zajemati čim
realnejši čisti dohodek, so nam današnje stopnje preostre. Tega same občinske
skupščine niso zmožne rešiti, ker gre za prispevek od skupnega dohodka občanov, katerega predpisuje le republika.
Se vedno je nerešeno vprašanje zaposlovanja tuje delovne sile v zasebni
obrti. Zakon sicer dovoljuje do pet zaposlenih, vendar vemo iz prakse, da se
zaposlitev večjega števila tolerira. V redu je, če je ta delovna sila prijavljena in
se od nje plačujejo prispevki. Vendar imamo tudi primere, ko se zaposluje
neprijavljena delovna sila za krajši ali daljši čas. Računamo, da bodo, kot
dokazuje XXIII. ustavni amandma, predpisi te probleme tudi rešili.
Negativnim pojavom v zasebni obrti se pridružujejo tudi podobni pri
ostalih kategorijah občanov. Tu so trgovski potniki, razni zunanji sodelavci
itd., katerih dohodki se običajno skrivajo v dnevnicah. Finančne službe so tu
dokaj nemočne, ker obstajajo v podjetjih taki pravilniki in dogovori. Ugotovljen
je tudi velik nered na področju prometnega davka na nabavni material za
reprodukcijo. Služba družbenega knjigovodstva kot tudi davčna služba skušata
tem nepravilnostim slediti, vendar nastopa pri tem cela vrsta problemov.
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Veliko je besed okrog neučinkovitosti davčne službe pri izvajanju davčne
politike, vendar je vzrokov za to več subjektivnih pa tudi objektivnih, odvisno
od zasedenosti, strokovnosti, opremljenosti in razumevanja teh služb. To doseči
pa ni tako lahko, kajti znano je, da se ljudje za to službo neradi odločajo; ta
služba je nehvaležna, odgovorna in vsaj do sedaj nepravilno stimulirana za
tako odgovorno in težko delo. Naša skupščina je v mesecu marcu letošnjega leta
obravnavala poročilo o delu davčne službe in ugotovila, da je za njeno učinkovitost in izvajanje nalog potrebno večje število kadra, predvsem na odmeri in
davčni inšpekciji. Zato je skupščina pri dodelitvi sredstev upravi upoštevala
povečanje števila zaposlenih v tej službi. Tako se je povečalo število sistemiziranih delovnih mest za davčne inšpektorje od dva na štiri; tri od teh so sedaj
že zasedena.
Davčna služba je pri opravljanju svojega dela neodvisna, brez določenih
individualnih vplivov; so pa, kot v vsaki občini, določene težave, ki pa vplivajo
ne samo na delo in celotno davčno politiko. Gre namreč za neenotnost na tem
področju. To močno občutimo v občinah, ki so v neposredni bližini Hrvaške, ki
ima povsem drugačno politiko kot mi. Ne bi naštevali razlik, ki so znane. Naša
skupščina in službe so imele v zadnjem času vrsto razgovorov z občinami
zagrebške regije in so bili doseženi nekateri sporazumi, ki so pozitivno vplivali
pri sodelovanju in sami odmeri. Gre za usklajevanje stopenj za določene kategorije zavezancev, da se s tem izognemo nepotrebnemu preseljevanju. Nadalje
imamo dogovor glede stalnega medsebojnega obveščanja o preseljevanju zavezancev itd. Računamo, da bomo s takim sodelovanjem dosegli določen uspeh
in odpravili težave, s katerimi smo doslej imeli opravka. Zato se zelo strinjamo
s predlogom, da se tako sodelovanje izvaja tudi na ravni republik. Povsem se
strinjamo z nalogami izvršnega sveta in občinskih skupščin pri izvajanju davčne
politike, ki pa naj bodo stalne. Menimo, da bi bilo umestno davčne službe
organizirati kot samostojne upravne organe, z lastnimi finančnimi načrti in
samoupravo, kar bi prav gotovo prispevalo k boljši stimulaciji in tudi učinkovitejšemu delu te službe. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Kdo še želi razpravljati? Delegat občine
Radovljica, tovariš Šmitek.
Janez Šmitek: Po naročilu davčne uprave v Radovljici bi izrazil nekaj
pomislekov proti centralizaciji davčnih uprav. Centralizacija davčnih uprav v
večje enote pomeni odtujevanje, torej odmik davčne uprave od občana, od
davkoplačevalca in s tem težjo kontrolo in verjetno tudi slabšo učinkovitost.
Vrednost oziroma učinkovitost davčne službe je v dobri povezavi, v dobrem
poznavanju terena.
Težava je tudi v tem, da davčna uprava ni popolnoma avtohtona in samostojna, ampak je v precej tesni povezavi z drugimi organi, zlasti s katastrsko
upravo, z zavodom za socialno zavarovanje, z bankami, torej z vsemi tistimi
službami, ki morajo tudi sodelovati pri obravnavanju te problematike.
Problem je tudi v današnji kadrovski strukturi davčnih uprav in v predvideni sistemizaciji delovnih mest. Zaradi znanih razlogov ni bila ta davčna
služba posebno privlačna in je tudi kadrovska struktura v sedanjih službah
razmeroma slaba. To je treba upoštevati tudi pri sestavljanju sistemizacije
novih delovnih mest, torej upoštevati sedanje stanje in pa predvideno višjo
stopnjo kvalifikacije.
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Predsedujoči dr. Jože Brile j : Hvala lepa 5 Kdo še želi razpravljati?
(Ne javi se nihče.) Zeli morda razpravljati predlagatelj? (Ne.) Ce ne, bi
zaključili razpravo k tej točki s tem, da bi se po ustaljeni praksi morali poprej
dogovoriti o nadaljnjem postopku. Obstojata dve alternativi; ena je, da overitelja zapisnika sama strneta mišljenja, ki so> bila dana v diskusiji,, druga pa je,
da se formira posebna redakcijska grupa.
Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da so diskutanti v glavnem podprli
predloge, ki so vsebovani v materialih, razen radovljiškega vprašanja združevanja. Glede na to, da se ostali delegati niso javljali, bi domnevali, da se vsaj
,do neke mere tudi strinjajo. Predložil bi, da glede te točke naložimo overiteljema
zapisnika, da strneta vsa mišljenja, ki so bila izražena in jih posredujeta
republiškemu zboru. Se s tem strinjate? (Delegati ise strinjajo.) Prosim tovariša
:sekretarja, da obvesti zasedanje delegatov o prisotnosti delegatov.
Savin Jogan: Iz pooblastil, ki smo jih dobili do začetka in še po
: za četku zasedanja, izhaja, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati
vseh občin Socialistične republike Slovenije in delegat mesta Ljubljane.. Po
'družbenih funkcijah, ki jih opravljajo v občini, je sestav delegatov naslednji:
39 delegatov je predsednikov oziroma podpredsednikov skupščin ali pa predsednikov zborov občinske skupščine; 26 delegatov je izvoljenih iz vrst: predsednikov in članov svetov ter odbornikov skupščin; 11 delegatov je izvoljenih iz
vrst tajnikov oziroma delavcev v občinskih upravah; štirje delegati so predstavniki delovnih organizacij, en delegat je predsednik občinske konference
SZDL; en delegat je predsednik upravnega odbora cestnega sklada; en delegat
pa je izvoljen iz vrst drugih občanov.
Predsedujoči dr. Jože Brile j : Hvala lepa! Prehajamo na obravnavo
2. točke dnevnega reda, to je predlog za izdajo zakona o spremembi
zakona o prispevkih in davkih občanov.
Gradivo vam. je bilo poslano v začetku marca, konkretno 2. marca t. 1.
Predlagatelj tega gradiva je občinska skupščina Trbovlje. Uvodno besedo bo
imel tovariš Slavko Frigelj, delegat občine Trbovlje. Prosim!
Slavko Frigelj: Tovarišice in tovariši delegati! V materialu, ki ste
ga prejeli, v katerem skupščina občine Trbovlje predlaga, da se spremeni
1. odstavek 205. člena zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS,
št. 7/69), je že podana obrazložitev, kaj je vodilo skupščino občine Trbovlje,
da sproži predlagano zakonsko iniciativo. Ob priliki sprožitve zakonske iniciative
skupščina občine Trbovlje in davčna uprava še nista izvedli definitivne odmere
prispevka iz skupnega dohodka občanov za leto 1970 in niso bili znani dokončni
podatki o odmeri tega prispevka za leto 1970. Definitivna odmera prispevka
iz skupnega dohodka občanov je sedaj v občini Trbovlje zaključena in znaša
odmerjeni prispevek 140 414,80 din; v tem znesku še ni upoštevan prispevek
iz tega naslova od približno 20 obrtnikov, za katere še ni končana definitivna
odmera od obrtne dejavnosti.
Davčna uprava je v letu 1970 predpisala na skupni dohodek občanov
149 102,60 dinarja akontacije. Iz navedenega sledi, da je davčna uprava občine
Trbovlje predpisala 8667,80 dinarja več akontacij, kot pa znaša definitivna
odmera. Prepisane akontacije so bile odmerjene na podlagi podatkov o obdavčitvi skupnega dohodka občanov iz leta 1969. Razlika je nastala v glavnem
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zaradi zvišanja cenzusa neobdavčljivega dela od prejšnjih 20 000 na sedanjih
25 000 dinarjev po zavezancu in zaradi milejše stopnje obdavčitve.
Sedaj je ugotovljeno, da bo polovica zavezancev iz leta 1969 sploh oproščena
plačila prispevka na skupni dohodek občanov in bo treba vplačane akontacije
v celoti vrniti. Drugemu delu zavezancev prispevka iz leta 1969 pa bomo morali
vrniti prispevek, ker se je znižala njihova obremenitev.
Predpisane akontacije so bile previsoke; razliko bomo morali vrniti, kar
občani že zahtevajo s svojimi vlogami oziroma ob priliki napovedi že postavljajo
kot pogoj. Tako bo morala davčna služba občine Trbovlje zaradi spremenjenih
■stopenj in zvišanega neobdavčljivega dela zavezanca po zakonu o prispevkih in
davkih občanov vrniti 45 000 din preveč plačanih akontacij. Ta sredstva so
bila dosežena s pobiranjem akontacij predvsem v drugi polovici leta 1970, so
pa bila ob zaključku leta skoraj v celoti imobilizirana, dočim bo vračilo preveč
plačanih akontacij bremenilo sredstva občinskega proračuna za leto 1971.
Občino Trbovlje sta pri sprožitvi zakonske iniciative vodila v glavnem dva
momenta: negodovanje davčnih zavezancev, ki so imeli s plačevanjem akontacij
stroške in nepotrebna pota in nepotrebno delo davčne službe, ki bi se lahko
koristneje angažirala pri drugih delih v zvezi z odmero in pobiranjem prispevkov in davkov. Smatram tudi, da plačilo prispevka v enkratnem ali morda
v dvakratnem znesku ne bo predstavljalo posebnih težav, vsaj pri nas ne, ker
zneski tega prispevka v občini Trbovlje, kakor tudi verjetno drugje, niso tako
visoki, odmera pa je končana nekje meseca maja vsakega leta. Zavezanci tega
prispevka niso kategorija davčnih zavezancev, ki bi bili šibkega socialnega
stanja. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brile j: Kdo še želi razpravljati? Tovariš Razdevšek, predstavnik izvršnega sveta.
Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K predlogu, ki ga je dala skupščina občine Trbovlje, bi rad izrazil
mnenje izvršnega sveta.
Izvršni svet je na zadnji seji o tem razpravljal in je odklonil podporo
takemu stališču, predvsem iz tazloga, da bi to pomenilo v letošnjem letu določen
izpad za občinske skupščine. Na drugi strani mislimo, da bomo vendarle prišli
v neko -stabilnejše obdobje, v katerem seveda osebni dohodki ne bodo tako
močno naraščali kot je bil primer doslej in da ne bo potrebno vsako leto
znova spreminjati osnovo. Na drugi strani pa mislimo, da je bilo tudi prav, da
je davčna obveznost razdeljena skozi obdobje vsega leta, z akontacijami s tem,
da se ne zliva v končni obračun konec leta, ker za marsikaterega to predstavlja
takrat velik izdatek. Iz vseh teh vidikov izvršni svet meni, da ne kaže zdaj,
med letom, ta zakon menjati, ampak da o tej iniciativi, ki se je porodila v
občini Trbovlje, razmislimo, ko bomo spreminjali celotno davčno zakonodajo.
Hvala.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jožko
Pirnar.
Jožko Pirnar, Ljubljana-Bežigrad: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Glede na intervencijo tovariša Razdevška mi pravzaprav niti ne bi bilo
treba več govoriti. V naši občini pomeni prispevek od skupnega dohodka
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dokaj močno postavko in glede na to, da bi prešli na ponovno obračunavanje
in plačevanje tega davka ob koncu leta, kar pomeni v prvem trimesečju
naslednjega leta, bi bili- ob približno 2 500 000 dinarjev, kar pa je že tak izpad,
da si ga občina, čeprav gospodarsko močna, ne more privoščiti, ker ga ne more
nadomestiti z nobenim drugim virom. Poleg tega se mi zdi, da bi bilo tudi
nepravilno, da bi vsi drugi zavezanci individualnih davkov morali plačevati
svojo obveznosti četrtletno, medtem ko bi bili samo zavezanci plačevanja davka
od skupnega dohodka dolžni plačevati svoje davščine šele konec leta. Zdi se
mi pametno, če je sistem za vse obveznike enoten in zato bi predlagal, da
ostanemo pri istem načelu kot je v zakonu že uveljavljeno. Hvala.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala. Zeli še kdo razpravljati o predlogu? (Ne javi se nihče.) Če ne, bi zaključili razpravo. Vprašujem predstavnika
občine Trbovlje, ali vztraja pri tem, da se glasuje o tem predlogu? (Ne.) Vendar
predlagam, da bi overitelja tudi o tem predlogu, o razpravi in mnenju obvestila
republiški zbor.
Prehajamo na obravnavo 3. točke dnevnega reda, osnutka zakona
o cestah z odlokom o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji, ki sta ju skupščini
predložila v obravnavo izvršni svet oziroma cestni sklad SR Slovenije.
Osnutek zakona smo poslali občinskim skupščinam 6. maja 1971, odlok pa
4. maja 1971. Poleg predstavnikov izvršnega sveta se udeležuje razprave še
tovariš Milan Kristan, predsednik upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije. Uvodno obrazložitev k tej točki pa bo dal tovariš Ljubo Levstik, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo.
Ljubo Levstik: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani tovariši
delegati občin! Osnutek zakona o cestah, o katerem boste danes v tem zboru
dali svojo oceno, je rezultat širokih razprav in konfrontacij številnih, v začetku
zelo nasprotnih si stališč širokega kroga udeležencev pri ustvarjanju tega
osnutka. Pri sestavljanju osnutka zakona so sodelovale številne institucije, ki so
kakorkoli zainteresirane za gospodarjenje s cestami in za stanje na njih. Na
razpolago so bila tudi številna stališča in predlogi, ki so jih v razpravi o
predlogu za izdajo zakona izrekli republiška skupščina ■ in izvršni svet ter
njuni pristojni odbori, kakor tudi številne občine. Gre za izredno pomemben
sistemski zakon, katerega sprejem zahtevajo spremembe v odnosih med federacijo in republiko, ki so v teku in ki so vsebovane v osnutku amandmaja za
spremembo in dopolnitev zvezne ustave. Obenerp. je zakon o cestah najpomembnejši pravni dokument v tako imenovanem cestnem paketu, ki ga poleg tega
zakona sestavljajo še zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili,
zakon o varnosti prometa ter srednjeročni in dolgoročni program razvoja
cestnega omrežja v Sloveniji. Kot je znano, je Skupščina SR Slovenije dva
zakona iz omenjenega paketa že sprejela in sicer zakon o organizaciji cestnega
prometa in zakon o varnosti prometa. Sedaj pa je na vrsti postopek za sprejem
zakona o cestah, s katerim naj bi se pravno uredil bodoči sistem upravljanja
in gospodarjenja s cestami; ta sistem naj bi služil za osnovo pri sestavljanju
programa razvoja cestnega omrežja na območju Slovenije v prihodnjem obdobju.
Po osnutku ustavnih amandmajev naj bi federacija na področju cest in
cestnega prometa sklepala in ratificirala mednarodne pogodbe in zagotavljala
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njihovo izpolnjevanje (amandma XXIX, 7. točka), urejala temelje varnosti in
sistema komunikacij (amandma XXIX, 11. točka) in določala tehnične normative
(amandma XXIX, 13. točka). Po duhu XXXIII. amandmaja pa sredstva za
financiranje cest ne spadajo v dohodke in izdatke federacije, kar pomeni, da se
ta sredstva zbirajo v republiki in da republika z njimi tudi razpolaga.
Zadeve s področja javnih cest so doslej urejali temeljni zakon o javnih
cestah in republiški dopolnilni zakoni. Po spremenjenih odnosih med federacijo
in republiko pa naj bi se večina vprašanj s področja javnih cest v bodoče
urejala z republiško zakonodajo. Federacija naj bi na tem področju urejala
samo tiste zadeve, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov in se nanašajo na
mednarodni cestni promet. Zato naj bi zvezni zakon o cestah imel značaj
splošnega zakona, ki bi urejal nekatera vprašanja v zvezi z magistralnimi
cestami na območju Jugoslavije, ki so mednarodne ceste. Po stališču o enotnosti
jugoslovanskega trga naj bi se z zveznim zakonom urejala tudi nekatera
vprašanja temeljnih tehničnih normativov, ki naj bi veljali za javne ceste.
Glede financiranja cest pa naj bi zveza določala enotno pristojbino za ceste
v ceni pogonskih goriv in višino pristojbin za tuja motorna vozila, ki uporabljajo
ceste na območju Jugoslavije. Zaradi takšnega značaja zakonodaje na področju #
javnih cest se morajo z republiškim zakonom pravno urediti vsa druga vprašanja in zato naj bi republiški zakon o cestah imel značaj popolnega zakona.
To povzroča njegovo obsežnost zlasti v tistem delu, ki ureja tehnične in eksploatacijske norme.
V času izdelave osnutka zakona so bile na razpolago tudi teze za revizijo
zveznega zakona o javnih cestah, ki jih je januarja tega leta pripravila komisija
za revizijo zakonov s področja prometa in zvez, ki jo je imenovala zvezna
skupščina. Predložene teze so v skladu s predvidenimi ustavnimi spremembami
in s tem tudi v skladu z drugačnimi odnosi med federacijo in republiko.
Povedati moram, da so v omenjenih tezah vsebovana vsa tista stališča in
spremembe v sistemu cestnega gospodarstva in porabe cest, ki smo jih v naši
republiki doslej zastopali. Med njimi bom naštel samo najpomembnejše.
Javne ceste so splošnega značaja za promet in pod določenimi pogoji za
promet vsakomur dostopne. To določilo tez potrjuje že sprejeto stališče naše
republiške skupščine, da so javne ceste družbena lastnina v splošni rabi in da v
sedanjih pogojih ne morejo imeti značaj osnovnega sredstva.
Predvidevajo se tri kategorije javnih cest za razliko od dosedanjih štirih
s tem, da kriterije za razvrstitev cest v kategorije določajo republike s svojo
zakonodajo. To zahteva prekategorizacijo cest; zato je predlog odloka o novi
razvrstitvi javnih cest v Sloveniji sestavni del osnutka zakona o cestah.
Na javnih cestah ni možno pridobiti lastninske pravice, razen pravice
služnosti, kadar gre za postavitev cevovodov in drugih vodov v cestnem
zemljišču za javne namene. Če smo dosledni stališču naše republiške skupščine,
da je javna cesta splošna družbena lastnina, potem omenjenega določila zveznih
tez o izjemni služnosti na javnih cestah ne bi mogli sprejeti. Zato predlagamo,
da se omenjeno določilo zveznih tez spremeni tako, da se izključi kakršnakoli
služnost na javnih cestah in se zadeve uredijo sporazumno in s pogodbo med
zainteresirano organizacijo in upravljalcem javne ceste.
Glede izgradnje in rekonstrukcije javnih cest naj bi zvezna zakonodaja
obsegala splošna in načelna določila. Pri magistralnih cestah in avtocestah pa
naj bi se določale gradbene in prometnotehnične karakteristike, ki so sprejete
po mednarodnem planu. Magistralne ceste naj bi določal zvezni izvršni svet,
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urejanje vseh drugih zadev, ki se nanašajo na gradnjo in vzdrževanje magistralnih cest in vsa vprašanja, ki se nanašajo na vzdrževanje drugih cest, naj se
prepusti republiški zakonodaji.
Delež od maloprodajne cene bencina in plinskega olja, namenjen za financiranje cest, naj bi določal zvezni izvršni svet, republike pa bi določale delež
za ceste v ceni pogonskih plinov (butan in propan) ter višino pristojbin za
ceste pri registraciji cestnih vozil. Z zveznim zakonom naj bi se določile tudi
pristojbine, ki jih plačujejo tuja motorna vozila za uporabo cest na območju
Jugoslavije. Politiko o uporabi vseh sredstev za ceste določa republika in
sredstva za ceste se lahko uporabijo tudi za gradnjo in druge potrebe cest in ne
samo za njihovo vzdrževanje in rekonstrukcijo, kot je bilo to doslej. Republikam
naj se torej prepusti, da s svojo zakonodajo urejajo vsa vprašanja, ki se nanašajo
na upravljanje, gospodarjenje in vzdrževanje javnih cest in uporabo sredstev za ceste.
Pri upravljanju javnih cest in gospodarjenju z njimi naj se zagotovi udeležba uporabnikov cest, družbeno-političnih skupnosti in drugih za ceste zainteresiranih činiteljev, kar naj se uredi z republiškimi predpisi. V te namene
naj bi se z zveznim zakonom o javnih cestah omogočala ustanovitev interesne
skupnosti za ceste, ker je po sedanjih ustavnih določilih edino zveza pooblaščena, da z zakonom ureja ustanovitev takšnih skupnosti.
Vprašanje izgradnje in vzdrževanja javnih cest skozi mesta in druga naselja mestnega značaja naj v prihodnje v celoti ureja republiška zakonodaja.
Ce predlagani osnutek zakona o cestah ocenjujemo s stališča usklajenosti
z osnutkom ustavnih amandmajev in predlogom tez za revizijo zveznega zakona
o javnih cestah, pri tem pa moramo ponovno poudariti, da so določila teh
tez v skladu z znanimi stališči naše republike, potem ugotovimo, da v tem
pogledu ni nobenih nasprotij. Težava pa nastaja, ker predloženi osnutek zakona
o cestah ni povsem v skladu z obstoječim temeljnim zakonom o cestah, kar
pomeni, da ne bi mogel veljati, dokler ne bo izvršena revizija zveznega zakona.
Po predlogu komisije vseh zborov zvezne skupščine za ustavna vprašanja spada
temeljni zakon o javnih cestah med tiste zakone, ki naj bi ostali v veljavi do
uskladitve z ustavnimi amandmaji, s katerimi naj bi se uskladili do 31. 12. 1972.
leta. Po našem mnenju je potrebno postaviti zahtevo, da se ta zakon uvrsti
med zakone, ki se morajo uskladiti z ustavnimi amandmaji do 31. 12. 1971.
leta, to je do konca tega leta.
Predloženi osnutek zakona o cestah odstopa od sedaj veljavnega temeljnega
zakona v naslednjih vprašanjih: v urejanju kategorizacije cest in sicer v pogledu
števila kategorij in kriterijev za njihovo opredelitev; v načinu določanja obveznosti in odgovornosti cestnih podjetij za stanje na cestah in za posledice,
ki jih trpijo uporabniki cest zaradi neizvrševanja zakonitih obveznosti s strani
cestnih podjetij; v določanju virov sredstev za ceste in njihovo uporabo; o
ureditvi služnosti na cestah oziroma na cestnem zemljišču; v vprašanju dokazila
o pridobitvi razpolagalne pravice nad zemljiščem za pridobitev lokacijskega
dovoljenja. V vseh ostalih določbah pa predloženi osnutek zakona ni v nasprotju
s sedaj veljavnim temeljnim zakonom.
Menim, da so določila predloženega osnutka zakona o cestah in definicije
pojmov v njem popolnoma jasne in da je obrazložitev zakona v njegovi prilogi
tako obširna, da ni potrebno teh zadev in celotnega sistema upravljanja in
uporabe cest še posebno pojasnjevati. Zato mi dovolite, da se dotaknem samo
nekaterih vprašanj.
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V delu o financiranju cest se predvideva, da se občinam za financiranje
lokalnih cest nameni 25 °/o pristojbin, ki se plačujejo pri registraciji cestnih
vozil (doslej je bilo tega 50 %) in 10 »/o od prispevka za ceste v ceni bencina m
plinskega olja, kar doslej občinam ni pripadalo. Na ta način naj bi se občinam
zagotovilo več sredstev za ceste, sorazmerno s stroški vzdrževanja in postopne
modernizacije sedanjih cest tretjega reda, katerih upravljanje in financiranje
naj bi prevzele občine. Predvidena udeležba občin v tako imenovanem bencinskem dinarju pa je tudi stimulacija za razširitev prodaje pogonskih goriv
na območju manj razvitih občin.
O višini namenskih sredstev za ceste, ki naj pripadajo občinam, bo nedvomno še veliko razpravljanja. Višina teh sredstev se bo morala končno
določiti na podlagi konkretnih in točnih izračunov finančnih posledic predložene
prekategorizacije.
^
Po našem mnenju je pomembno, da je zakon določil vire namenskih
sredstev za ceste, katerih del pripada tudi občinam za financiranje lokalnih
cest in sicer delež od pristojbine, ki se plačuje pri registraciji cestnih vozil m
delež od prispevka za ceste v ceni pogonskih goriv, višina tega deleža (25 Vo m
10 o/o) pa je določena na podlagi ocene, ki ne more biti dokončna.
Zavedati se moramo, da sedanja namenska sredstva za ceste pokrivajo le
približno 25% potreb in da smo v preteklem srednjeročnem obdobju vložili
v naše ceste v štirih letih toliko, kolikor bi morali vložiti v enem samem letu.
To pomeni, da večjih sredstev za lokalne ceste ne bo mogoče zagotoviti samo
z večjo udeležbo v sedanjih virih sredstev za ceste, ampak predvsem s prizadevanjem za zagotavljanje več sredstev za ceste. To pa je možno doseči s
prerazdelitvijo prometnega davka na gorivo v korist namenskih sredstev za
ceste ter z večjo obremenitvijo uporabnikov cest tako, da se povečajo pristojbine za ceste pri registraciji vozil in od cene pogonskih goriv.
Predlogi v tej smeri so pripravljeni in pričakujemo, da bodo v kratkem
predmet razprav in ukrepov. Zavedati se moramo, da za financiranje cest
v tem trenutku ne moremo računati na sredstva iz davka na pogonska goriva,
ki bo prenesena na republike, ker imamo v republiki razen cest tudi druge
potrebe, ki so pomembne za skladen družbeni in gospodarski razvoj. Med
njimi naj omenim pomoč republike pri izgradnji luke Koper v višini 114
milijonov dinarjev, nadalje 333 milijonov, ki jih potrebuje železnica za modernizacijo proge Sentilj-Koper, pomoč pri izgradnji kliničnih bolnic ter mnoge
druge. Republika je v preteklem letu prispevala tudi 50 milijonov dinarjev za
izgradnjo avtocest. Kljub temu pa se moramo še naprej zavzemati, da se del
prometnega davka od pogonskih goriv iznad njegove normalne stopnje nameni
za potrebe cest takrat, ko bodo za to obstojale realne možnosti.
S predloženim osnutkom se drugače ureja vprašanje javne ceste republiškega pomena, ki pelje skozi mesta in naseljene kraje, kot je to urejeno sedaj
z veljavnim temeljnim zakonom. Po določilih osnutka zakona o cestah je taksno
cesto v večjih mestih dolžna vzdrževati občina, v manjših mestih pa upravljalec
ceste ali občina. Upravljalec ceste je za vzdrževanje tega dela ceste dolžan
prispevati del sredstev, ki je glede na dolžino ceste tak kot na izvenmestnem
območju. Menimo, da je predložena rešitev glede na razpoložljiva sredstva za
ceste povsem objektivna in pravična. S tem v zvezi se postavlja vprašanje
sredstev za mestne ulice in lokalne ceste na območju mesta. Mnenja smo, da
bi morala mesta za izgradnjo in vzdrževanje lokalnih cest m ulic na svojem
območju poleg sredstev, ki jih dobijo občine od deleža od pristojbine pri
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, registraciji cestnih vozil in predvidenega deleža v bencinskem dinarju, kar je
vsekakor nezadostno, dobiti več sredstev z zajemanjem raznih oblik mestne
rente, za kar so zakonske možnosti dane. Na izvenmestnih območjih se ta
problem rešuje s samoprispevkom občanov in s finančno ter materialno pomočjo
delovnih organizacij.
Po obstoječih zakonih, ki urejajo vprašanje graditve investicijskega objekta,
mora investitor predložiti dokazilo o razpolaganju z zemljiščem bodoče trase
javne ceste že v lokacijskem postopku. Ker je trasa ceste lahko točno locirana
šele po opravljenem lokacijskem pregledu, smo mnenja, da za investitorja
javnih cest takšno poročilo ne bi moglo veljati. Zato je potrebno to zadevo za
cesto drugače in izjemno urediti v zakonu o cestah, kar je v predloženem
osnutku zakona tudi storjeno. Z zakonom o cestah se pooblaščajo občine, da
predpisujejo višino pristojbin, ki naj jih plačujejo komunalne delovne organizacije pri registraciji svojih vozil, ali jih oproščajo teh dajatev. S tem je
občinam, zlasti v večjih mestih, dana možnost, da predpišejo omenjeno pristojbino za tista komunalna vozila, ki opravljajo izrazito pridobitvene dejavnosti
in močno vplivajo na obrabo lokalnih cest. Seveda pa se bo morala pri tem
upoštevati tudi politika cen komunalnih storitev.
Menimo, da bi morale občine nekaj več spregovoriti o 12. členu predloženega osnutka zakona, ki priporoča občinam ustanavljanje regionalne skupnosti
za ceste, v okviru katere naj bi se enotno urejalo vprašanje lokalnih cest in
pr,ek katere bi lahko občine organizirano vplivale na gospodarjenje s cestami
I. in II. reda. Tisti del osnutka zakona, ki ureja vprašanje gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja javnih cest ter njihove uporabe in varstva, je povzet
iz obstoječega temeljnega zakona o javnih cestah in spremenjen ter dopolnjen
samo v tisti meri kot to zahteva doseženi tehnični razvoj in v praksi pridobljene
izkušnje.
Pričakujemo, da bo predloženi osnutek zakona sprožil široko razpravo, v
kateri se bodo porodili številni dodatni in spreminjevalni predlogi, na podlagi
katerih bo potem možno sestaviti končni predlog zakona. S stališči, ki bodo
v razpravi sprejeta, pa bomo lahko uspešneje vplivali na revizijo zvezne
zakonodaje za področje javnih cest.
Kot sem uvodoma omenil, je odlok o razvrstitvi javnih cest v Sloveniji
posledica in sestavni del novega zakona o javnih cestah. Po predlogu odloka
naj bi se v lokalne ceste, ki so v upravljanju občin, prekategoriziralo 220 km
sedanjih cest II. reda in 1763 km sedanjih cest III. reda, ali skupaj 1983 km
cest, ki jih je doslej financiral republiški cestni sklad. Tako bi občine upravljale
z 8735 km lokalnih cest, namesto dosedanjih 6747, republiška cestna skupnost
pa s 4530 km magistralnih in regionalnih cest namesto dosedanjih 6415. S tem
bi se uredilo dosedanje stanje, ki je nastalo po ukinitvi okrajev, ko je republiški
cestni sklad prevzel obveznost financiranja vzdrževalnih del in rekonstrukcije
bivših okrajnih cest III. reda, občine pa so bile upravni organ za te ceste.
Občine so že doslej pokazale velik interes in prizadetost za vzdrževanje in
modernizacijo cest III. reda, ki so pomembne za lokalni promet, dočim so bili
napori in pozornost cestnega sklada pretežno usmerjeni na vzdrževanje in
modernizacijo cest I. in II. reda, ki tvorijo hrbtenico našega cestnega omrežja.
Pričakujemo, da bodo občine v prihodnje zelo zainteresirane za stanje
in modernizacijo cest sedanjega III. reda in da bodo zanje bolje skrbele kot
lahko to stori cestni sklad. Za modernizacijo teh cest bodo občine morale dobiti
ustrezen del cestnih sredstev. Ker so sredstva za ceste nezadostna, se občine ne
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bodo mogle izogniti mobilizaciji dodatnih sredstev delovnih organizacij na
njihovem območju.
Republiška cestna skupnost naj bi v bodočem obdobju svoje napore usmerjala na hitrejšo modernizacijo in na boljše vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest, ki so bile doslej prometno izredno obremenjene, ter na gradnjo
avtocest. Pričakovati je, da bodo občine za uspešno in smotrno gospodarjenje
ter modernizacijo lokalnih cest ali bolje rečeno sedanjih cest III. reda, ki
prehajajo v njihovo upravljanje in financiranje, združevale svoje napore in
sredstva v okviru regionalnih skupnosti, katerih ustanovitev se z zakonom
predvideva. V nasprotnem primeru bi lahko decentralizacija sredstev za združevanje in modernizacijo omenjenih cest imela negativne učinke.
Prenos sedanjih cest III. reda na občine bo nedvomno neugoden za občine
na nerazvitih območjih republike. Na teh območjih sta motoriziranost in prodaja pogonskih goriv še vedno slabo razvita in dohodki v teh občinah od
registracije vozil in prodaje goriv ne bodo zadostni niti za minimalne potrebe
lokalnih cest. Zato bo potrebno, da se za modernizacijo cest III. reda na teh
območjih predvidi ustrezna oblika finančne pomoči republike.
Predlog za prekategorizacijo cest je izdelal republiški cestni sklad, izvršni
svet pa je predlagatelj predloga. Prosimo, da predlog ocenite in presodite, ali
bo predložena decentralizacija upravljanja in sredstev za občine koristna, ali
bo dala večje rezultate ali pa naj še naprej ostane v veljavi dosedanja razvrstitev cest. Dovolite mi, da svojo uvodno besedo zaključim. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Pričenjam razpravo o tej točki. Kdo
želi besedo? Tovariš Jurčič, delegat občine Grosuplje.
Ciril Jurčič: Želim razpravljati o predlogu financiranja javnih cest.
Tak predlog financiranja javnih cest po mojem mnenju ni sprejemljiv, ker je
v odnosu do občin pavšalen. Za vse občine predvideva enake kriterije delitve
in sicer 10% od maloprodajne cene bencina, 25 °/o od pristojbin, pobranih ob
registraciji motornih vozil in 100 ®/o od pristojbin za motorna vozila komunalnih
delovnih organizacij. Omenjeno je, da se pri delitvi sredstev med republiko in
občinami upošteva dolžina cest. Ne bi se spuščal v to, v kolikšni meri je to
točno, čeprav so ceste različne kvalitete in s tem so tudi stroški za vzdrževanje
različni. Vsekakor pa bi poudaril, da z ozirom na geografski položaj, razvitost
območja in s tem v zvezi tudi s pomenom cest ter številom in dolžino cest
ob predlagani kategorizaciji dobijo občine zelo različno dolžino in kvaliteto
cest, ki so bile sedaj ceste II. ali III. reda. Sedaj bodo slednje lokalne in s tem
zahtevale povsem različna sredstva za vzdrževanje. Poudariti bi hotel, da bodo
oškodovane predvsem nerazvite občine in ne samo tiste, ki so po kriterijih,
ki veljajo v Socialistični republiki Sloveniji, priznane za nerazvite, ampak tudi
nekatere, ki po kriterijih niso nerazvite, pa v resnici so. Omenjene občine iz
proračuna ne bodo mogle izločiti prav nobenih sredstev za vzdrževanje cest,
ker še osnovnih, najbolj nujnih proračunskih potreb ne morejo financirati.
Pri upoštevanju veljavnega teritorialnega načela, da se sredstva delijo občinam
od sredstev, ustvarjenih v večjih občinah, se moramo zavedati, da imajo že
prej omenjene občine zelo malo bencinskih črpalk ter malo prodanega pogonskega materiala in s tem tudi malo ustvarjenih sredstev iz tega naslova.
V omenjenih občinah je sorazmerno malo motornih vozil in zaradi tega bo
pritekalo malo dohodkov od pristojbin za registracije. Dohodek v obliki 100 °/o
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od pristojbin za motorna vozila komunalnih organizacij v teh občinah sploh ni
omembe vreden. Ravno v nekaterih teh občin prihaja često do prekategorizacij
mnogih cest v lokalne ceste. Tu nastane resno vprašanje vzdrževanja in rekonstrukcij vseh teh cest. Upoštevati moramo, da so med temi tudi take ceste,
ki po kategorizaciji postanejo lokalne ah pa celo nekategorizirane in so večinoma zelo obremenjene, ker vodijo- do priljubljenih izletniških točk, razen tega
pa se po njih odvija promet z lesom itd. Poudarjam, da tu promet v resnici ni
samo lokalen. Bojimo se, da pod predlaganimi pogoji financiranje teh cest ne
bo mogoče v redu vzdrževati. Slabo vzdrževane ceste bi zavrle razvijajoči se
turizem v teh krajih in s tem povzročile prizadetim občinam še nadaljnjozaostalost. Zaradi tega v občini Grosuplje smatramo, da je treba to vprašanje*
to je vprašanje financiranja lokalnih cest, ponovno temeljito proučiti in najti
boljši sistem. Z upravljanjem cest, ki so doslej bile ceste II. ali III. reda, sedaj
pa bodo po uveljavitvi zakona lokalne, ne bi smela biti nobena občina dodatno
obremenjena, ampak bi jim bilo treba z dodeljeno pravico upravljanja s temi
cestami zagotoviti tudi ustrezna sredstva, ki ne bi smela biti manjša kot sodoslej sredstva za vzdrževanje teh cest, upoštevajoč tolikšno povečanje sredstev
za vzdrževanje, kakršno bo povečanje za ostale ceste, ki ne bodo lokalne.
Smatramo-, da prenos pravic na občine, ne da bi hkrati zagotovili ustrezna
sredstva, ni v skladu z razvojem našega družbenega upravljanja. Hvala.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima delegat občine LjubljanaŠiška, tovariš Ro-man Dermaša.
Roman Dermaša: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V imenu in
po pooblastilu ljubljanskih občin — mestne skupščine bi predlagal amandmaje
k 7., 36., 57. in 64. členu osnutka zakona o cestah.
7. člen naj "se spremeni tako, da se glasi:
»Magistralne ceste so ceste, ki povezujejo glavna mesta ali pomembna
gospodarska območja več republik oziroma pokrajin, ko-t tudi mednarodne in
mestne ceste, ki služijo za prevajanje glavnih prometnih tokov.
Regionalne ceste so ceste, ki povezujejo med seboj gospodarska območja
in sedeže občin v republiki, se navezujejo na omrežje cest v sosednjih državah
prek mejnih prehodov, ki so trajno odprti za ves promet ter za osnovno cestno
omrežje sosednje republike; regionalne ceste so tudi ceste in mestne ulice, ki
imajo poseben pomen za promet ter se navezujejo na magistralne ceste.
Magistralne in regionalne ceste določi s svojim aktom Skupščina SR Slovenije.
Mestne ceste in ulice, ki so po določilih prvega in drugega odstavka tega.
člena magistralne in regionalne ceste, določi republiška skupnost za ceste
sporazumno s pristojno občinsko skupščino, v mestih, ki imajo več občin pa
z mestno skupščino-. Kolikor se republiška skupnost za ceste in občinska oziroma
mestna skupščina ne sporazumeta, odloči o tem vprašanju dokončno Skupščina
SR Slovenije.
Lokalne ceste so ceste, ki povezujejo med seboj kraje v eni občini ali med
več občinami in s tem zadovoljujejo lokalne potrebe prometa. Nekategorizirane
ceste so ceste in ulice, trgi, javne poti, gozdne ceste, dovozne ceste in druge
prometne površine, ki so splošnega pomena za javni promet. Lokalne ceste in
nekategorizirane ceste določijo občinske skupščine, v mestih, ki imajo večobčin, pa skupščina mesta.«
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Obrazložitev k temu amandmaju: V novejšem osnutku republiškega zakona
o cestah ni kljub našim številnim stališčem in pripombam k prejšnjim osnutkom
tega zakona ustrezno oblikovan pojem mestne ceste in ulice, ki poteka skozi
naseljene kraje ter v prometnem sistemu predstavlja cestni križ in povezavo
magistralnih in regionalnih cest. Pomen teh cest predstavljajo največje prometne obremenitve in največji obseg prometa v Sloveniji je tako evidenten, da
ga ni mogoče obravnavati v občinskem merilu oziroma kot lokalno problematiko'. To vprašanje bi imelo lokalen pomen samo, -kolikor bi v naših mestih
in naseljih mestnega značaja imeli zgrajen sistem obvoznih cest. Obvoznih cest
v Sloveniji še nimamo. Zaradi tega se mora celoten promet prevajati skozi
naseljene kraje, s čimer pa so v znatni meri obremenjene nekatere mestne
ceste in ulice, ki predstavljajo nadaljevanje magistralnih in regionalnih cest
ter njihovega poteka skozi naseljene kraje.
Navedeni razlogi utemeljujejo amandma k 7. členu osnutka zakona o cestah,
v katerega poleg magistralnih in regionalnih cest izven naselij vključujemo
tudi poteke teh cest skozi naseljene kraje. V amandmaju k 7. členu uvajamo
določbo, da naj te magistralne in regionalne ceste, mestne ceste in ulice,
določita sporazumno republiška skupnost za ceste in pristojna občinska skupščina oziroma v mestih, razdeljenih na občine, mestna skupščina. Kolikor do
tega sporazuma ne pride, odloča dokončno Skupščina SR Slovenije, kar je
v skladu s tretjim odstavkom 7. člena osnutka zakona o cestah, ki določa, da
magistralne in regionalne ceste določi s svojim aktom Skupščina SR Slovenije.
S predlagano rešitvijo smo dokončno rešili problem mestnih cest in ulic in
njihove posebne funkcije pri poteku magistralnih in regionalnih cest, ki potekajo skozi naseljene kraje.
36. člen naj se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, zbrana na območju SR Slovenije za javne ceste iz virov, določenih v 33. členu v točkah 1—4 tega zakona, se delijo tako, da pripada občinam
za potrebe cest III. reda in nekategoriziranih cest:
1. 10 "/o od zneska od pristojbin za ceno bencina in plinskega olja v prodaji
na drobno;
2. 50 lo/o dohodkov od pristojbin za cestna motorna vozila in
3. 100 °/o dohodka od pristojbin, ki se plačujejo za specialna motorna vozila
komunalnih delovnih organizacij in vprežnih vozil.«
V pogledu financiranja javnih cest je nevzdržna obrazložitev osnutka zakona o cestah, ki,trdi, da bi morali za javne ceste, tudi magistralne in regionalne, v večji meri oziroma pretežno zanje uporabljati tudi dohodek od mestnega zemljišča, ki v razvitejših občinah predstavlja znatna sredstva. Smisel
prispevka za uporabo mestnega zemljišča, ki je praktično danes edini vir za
financiranje urejanja naprav skupne komunalne potrošnje, je v tem, da bi ga
morali v skladu s temeljno in republiško zakonodajo v prvi vrsti usmerjati
v boljše opremljanje stavbnega zemljišča, v izgradnjo novih sosesk, s tem, da
bi dosegli skladno in etapno stanovanjsko in drugo graditev v mestu. Pripominjamo, da je na tem področju odprto financiranje zelenih površin, javne
razsvetljave, stanovanjskih cest v novih soseskah, pri čemer pa obstoječa
sredstva, ki so glede na te potrebe minimalne, ne zadoščajo. Iz navedenih
razlogov je vprašljivo tudi financiranje iz tega prispevka mestnih ulic v
občinski pristojnosti, ki so že zgrajene in zahtevajo znatna sredstva za modernizacijo oziroma rekonstrukcijo. Usmeritev tega prispevka na magistralne in
regionalne ceste, ki potekajo skozi naseljene kraje, bi bila nezakonita. Tudi
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glede obremenitve občanov in delovnih organizacij predstavljata sistemski vir
za financiranje mestne cestne mreže bolj obremenitev motorizacije kot pa
občanov, saj nekateri sploh nimajo avtomobilov.
Drugi odstavek 57. člena naj se spremeni tako, da se glasi:
»Presežne gradbene stroške po prvem odstavku tega člena trpi družbenopolitična skupnost, katere organ je zahteval izvedbo teh del, ki so večja kot
gradnja ceste po elementih, določenih v 39. členu tega zakona.«
K navedenemu amandmaju je skladno s tem spremenjen in dopolnjen tudi
64. člen osnutka zakona o cestah. V 57. členu gre za presežne gradbene stroške,
za katere pa menimo, da so osnova za razdelitev elementov, ki jih določa 39.
člen. V 64. členu odpadejo določbe, ki se nanašajo na delitev na magistralne in
regionalne ceste, mestne ceste in ulice, ki potekajo skozi naseljene kraje, na
dve pristojnosti, kar je gospodarski nesmisel, kot tudi poseben režim glede na
število prebivalcev. S predlaganim amandmajem določamo, da je te ceste dolžna
vzdrževati in urejati republiška skupnost za ceste in sicer vozišče v celotni
širini. Rešitve, ki jih predlagamo, so domala prisotne v vseh mestih in naseljih
mestnega značaja ter jih je kot take nujno treba dokončno rešiti.
Morebitne dopolnitve in spremembe ostalih členov osnutka zakona o cestah,
ki se nanašajo na predložene amandmaje, naj sestavljalec zakona smiselno
popravi. V osnutku zakona o cestah je še več drugih napak, ki bi jih bilo
potrebno pri končni redakciji osnutka ustrezno popraviti. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima tovariš Radej, predsednik
skupščine občine Krško.
Jože Radej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ko so
pristojni organi občine Krško proučevali predloženo gradivo k osnutku zakona
o javnih cestah skupaj z odlokom o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji, so
prišli do zaključka, da je nujno predlog razvrstitve regionalnih cest II. reda na
območju občine Krško delno spremeniti, delno pa tudi dopolniti.
Predlagani potez regionalne ceste II. reda Impolca—Raka—Mršeča vas—■
Kostanjevica se naj spremenijo tako, da bi ta potez, kot regionalna cesta II.
reda, potekal od Impolce prek Rake do Smlednika, to je do priključka na
magistralno cesto Ljubljana—Zagreb, od tu naprej do Kostanjevice pa naj bi
ostala lokalna cesta, to je cesta III. reda. Namesto te povezave z območjem
Kostanjevice in širšega območja Krke kot pomembnega turističnega centra
Dolenjske, predlagamo, da se razvrsti cesta III. reda Raka—Velika vas—Drnovo
in od tu, oziroma do priključka na magistralno cesto pri Drnovem prek Krškega
polja do Križaja kot regionalna cesta II. reda, ki v sedanjem predlogu ni predvidena.
Predlog utemeljujemo z naslednjim: širše območje Rake je dokaj močno
kmečko zaledje, ki je prometno, gospodarsko in upravno vezano na občinski
center in na druge kraje. Prek območja Rake poteka vrsta avtobusnih zvez in
velik del prebivalstva je prek teh zvez vezan na delovna mesta v občinskih
centrih. Cesta od Smlednika do Kostanjevice, za katero predlagamo, da naj bi
ostala kot lokalna cesta, po dosedanjem predlogu je predvidena kot regionalna
cesta II. reda, ni pomembna za povezavo krajev, prometno je večkrat nesposobna, ker jo pogosto poplavlja; širina zlasti od Krke do Kostanjevice znaša
okrog tri metre. Cesta ne bi odigrala tiste vloge, ki je predvidena s kriteriji za
cesto II. reda.
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Cestni potez od magistralne ceste, priključek na Drnovem prek Krškega
polja do Križaj a, ki ga predlagamo, da se prekategorizira v regionalno cesto
II. reda, se nam zdi nadvse nujen. Gre namreč za pomembno križišče dveh
magistralnih cest, in sicer Ljubljana—Zagreb z zasavsko magistralno cesto in
menimo, da je treba to križišče nujno povezati z regionalno cesto II. reda prek
Krškega polja s pomembnim turističnim območjem Krke, s Kostanjevico kot
turističnim in kulturnim centrom tega dela Dolenjske in od tu široko Dolenjsko.
Ta del cestnega poteza je v celoti moderniziran in promet urejen.
Omeniti še moramo, da je spričo navedenih dejstev ta potez ceste pomemben za razvoj turizma na tem območju, ker Kostanjevico pogosto obiskujejo domači turisti, zlasti iz sosednje Hrvatske in Slovenije, kakor tudi inozemski
turisti.
Z navedenim utemeljujemo predlog, da se cestni .potez Raka-—Velika vas—
Dr novo — priključek in od tu do Križaj a pri Podbočju — prekategorizira v
regionalno cesto II. reda. Od Smlednika prek Mršeče vasi do Kostanjevice
pa naj ostane cesta III. reda.
Občinska skupščina Samobor je že večkrat navezala stike s sosednjimi
občinami glede urejanja cestnega omrežja na območju gorjanskega predela.
Gre namreč za povezavo tega dela Slovenije s sosednjo republiko Hrvatsko
(prek Gorjancev, s predelom Jastrebarskega in naprej v smeri Samobora. Program, ki ga je občinska skupščina Samobor že sprejela, predvideva več cestnih
povezav prek Gorjancev s Slovenijo.
Med povezavami na hrvaški strani program predvideva tudi pomembnejše
ceste. Za eno takih pomembnih cest občina Samobor predvideva, da bi potekala
od naselja Sošice na hrvatski strani prek Poloma na Gorjancih in naselja
Oštrc do Kostanjevice na slovenski strani.
Te povezave so pomembne z gospodarskega stališča glede na to, da je
to območje na slovenski in hrvatski strani bogato z gozdovi; nadalje je povezava
pomembna v turističnem pogledu in mislimo, da ne bo odveč, če opozorimo
na strateško pomembnost tega predela. Zato predlagamo, da bi se cestni potez
Kostanjevica—Oštrc—-Polom kategoriziral kot regionalna cesta II. reda in se na
meji med Hrvatsko in Slovenijo povezal s cesto, ki je programirana na hrvaški
strani in se tam že modernizira.
Strinjamo se s predlogom cestnega poteza Podsreda—Senovo—Krško—Spodnja Pohonca—Brežice—Dobo-va kot regionalne ceste II. reda s pripombo, da se
odcep prek mostu Krško na zasavsko magistralno cesto jasneje opredeli, to je,
da se oštevilči cesta priključka. S tem predlagamo, da se odcep regionalne ceste
II. reda na odseku Podsreda—Senovo-—Videm—Pohonca—Brežice v Krškem
priključi na cesto št. 115.
Nadalje predlagamo, da bi bil potez ceste Brestanica—Blanca—Sevnica—Breg, ravno tako prekategoriziran v regionalno cesto II. reda. Ta potez poteka
ob vznožju nerazvitega kozjanskega območja, ki veže del Bohorja z občinskimi
srednjezasavskimi centri. Ta cesta bo pomembna Za razbremenitev prometa
na zasavski magistrali in tudi v turističnem pogledu na območju Bohorja
in Lisce.
K samemu zakonu o cestah pa bi pripomnili naslednje. Vprašanje financinja lokalnih cest, to je cest, ki jih bodo v bodoče financirale občine, je treba
rešiti v celoti. Pri tem mislimo-, da ni dovolj, ko se v obrazložitvi gradiva omenja
pomanjkanje sredstev in da je potrebno razlike pokrivati iz proračuna. Občine
so imele že doslej težave s financiranjem cest III. reda in drugih javnih cest
37
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na svojih območjih. Razpoložljiva sredstva proračunov, so toliko angažirana,
da za cestno službo ni računati na več sredstev iz tega naslova. Zato se ne
moremo strinjati,, da bi se zmanjšala udeležba občin pri cestnih taksah od
sedanjih 50 %> na 25 °/o, čeravno bodo cestne takse povečane. Iz predloženega
gradiva ni razvidno, kolikšen bo del sredstev od prodanega goriva, ki naj bi ga
dobile občine. Prav tako niso navedeni kriteriji, po katerih bi se sredstva od
prodanega goriva delila občinam. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brile j: Hvala. Besedo ima tovariš Praznik, delegat občine Maribor.
Zdravko Praznik: Tovariš predsednik, spoštovani tovariši delegati!
Pet obdravskih občin: Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica me
je zadolžilo, da pojasnim nekaj stališč k osnutku zakona o cestah. Takoj poudarjam, da pri teh stališčih izhajam iz dokumentov, ki opredeljujejo načela bodočega družbenoekonomskega razvoja naše republike. Tu imam v mislih osnutek
dolgoročnega družbenoekonomskega razvoja Slovenije in zakon o nerazvitih,
osnutek predpisov o urbanem sistemu in mnenja komisije upravnega odbora
cestnega sklada SRS za strokovno recenzijo elaborata o načrtu razvoja cestnega
omrežja. Pri tem naglašam, da se ne javljam kot zagovornik ozkih interesov
posameznih občin. Smatram, da je marsikaj, kar je v zakonu napisanega, v redu,
čeprav je morda težko dati objektivno strokovno oceno tega zakona, to pa predvsem zaradi tega, ker gre po mojem mnenju za nezadostno dokumentacijo; gre
marsikje tudi za zelo šibko utemeljitev, gre za nejasne formulacije in končno
gre za marsikatera nerazčiščena vprašanja v samih strokovnih in drugih
krogih, kar pa ni v domeni predlagateljev teh predpisov. Ce bi želel dati splošno
oceno zakona, bi rekel, da je ta prav gotovo tudi korak naprej v prizadevanjih,
da se cestam resnično da obeležje javne dobrine. Iz tega bi tudi sledilo, da
razvoja cest, oziroma politike na področju cest ne moremo gledati samo skozi
očala posameznih ozkih sektorskih interesov, da nikakor ne moremo gledati
razvoja cest samo z vidika ozkih pridobitnih interesov, ampak z vidika družbenoekonomskih interesov našega naroda. Verjetno bi tak interes mogla delno
izraziti predlagana republiška skupnost za ceste in to v približno taki sestavi
in s takimi nalogami kot se tu predlaga. Pomembno pri tem bi po mojem mnenju bilo, da bi ta skupnost za ceste izhajala iz objektivnih kriterijev, mislim
kriterijev, gledanih z družbenoekonomskega vidika naše republike in da bi
delala tako, da bi znala vzbuditi v veliki meri iniciativo na vseh koncih našega
slovenskega ozemlja in da bi znala sprožiti tudi ustrezne akcije. Praksa nam
namreč zelo izrazito kaže, kako krepko dopolnilo k razvijanju cest so bile široke
akcije, iniciative, pokazala pa nam je tudi, kako negativno je bilo, če so te
akcije, iniciative čakale, če se je čakalo predvsem na sredstva oziroma če so
te akcije na področju razvijanja cest slonele predvsem na centru oziroma samo
na nekaj ljudeh. Zato se mi zdi vprašanje, kako aktivirati sile, kako aktivirati
iniciativo in kako s tem doseči hitrejši razvoj cest, zelo pomembno-. Mislim
tudi, da so izhodišča in kriteriji za kategorizacijo v tem trenutku postavljeni
tako, da v glavnem upoštevajo načelo diferenciranega razvoja cest, ki mora
biti po mojem tu prisotno.
Mislim, da je v teh načelih dana prednost smerem, ki dajejo prej in tudi
večje družbenoekonomske učinke. Zal pa se v samem osnutku odloka nekatere
postavke pojavljajo kot kontradiktorne tem zaključkom.
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Splošna načela, ki so v tem osnutku zakona postavljena oziroma kakor
jih je razvijal inž. Levstik, so v glavnem sprejemljiva. Nekatere konkretizacije
pa dajejo po mojem povod za drugačna mnenja in za drugačna razmišljanja.
Nekatere konkretizacije v tem osnutku so namreč v nasprotju s samimi načeli
zakona in tudi v nasprotju s samo obrazložitvijo, da ne omenim, da so v marsičem tudi nasprotne osnutkom dokumentov, ki so v izdelavi, oziroma ki so že
sprejeti. Nasprotje vidim predvsem na področju predpisov, ki urejajo obveznosti
občin glede občinskih cest, to je cest III. reda in pa nekategoriziranih cest, ter
glede načina financiranja teh cest.
Financiranje cest sem izbral kot osnovno področje, o katerem mislim razpravljati. Predvsem menim, da gre v tem primeru za necelovito obravnavanje,
da gre za to, da ne razpolagamo s kalkulacijami, ki bi argumentirale predlagani
sistem financiranja. Posebno pomembno se mi zdi povedati, da zlasti nimamo
argumentov, iz katerih bi se dala potegniti vzročnost med posameznimi vrstami
dohodkov, ki se po tem osnutku, mislim po 36. členu, dajejo posameznim
občinam, in med stroški, ki jih občine imajo pri zagotavljanju funkcioniranja
cest, kot jim ga nalaga sam zakon. Skratka, ni argumentov, ki bi dokazovali,
koliko in če odražajo dohodki določene stroške, ki se v občinah pojavljajo zaradi
teh obveznosti in pa obratno. Ce bi šel tu kar po vrsti, bi se lotil najprej vprašanja, ki sem ga načel, to se pravi necelovitosti obravnavanja problema s stališča
osnutka zakona.
Za moje pojme je način financiranja postavljen zelo enostransko. Tu se
kot edini kriterij jemlje delež pri dohodkih; ta se izključno postavlja v ospredje
in s tem se postavlja pravzaprav v ospredje izključno pridobitni karakter cest.
Smatram, da je prav gotovo to eden izmed kriterijev, ker nas tak kriterij
orientira na vnašanje gospodarske logike tudi v to smer dejavnosti. Ta kriterij
prav gotovo spodbuja lastne sile, o tem je govoril tudi že tovariš inž. Levstik,
spodbuja iniciativo, orientacijo na lastne sile in je prav gotovo eden izmed
pomembnih dejavnikov razvoja. Vendar bi, ko govorimo o tem kriteriju, ki
postavlja to področje izključno v pridobitno dejavnost, želel omeniti predvsem
dve stvari. Prvič to, da kriterij dohodka ni povsem objektiven odraz donosnosti
neke ceste. Mimogrede bi postavil vprašanje: če neko območje, neka občina,
ne bi imela svoje bencinske črpalke, kdo bi financiral njene ceste? Mislim, da
se v zvezi s tem postavlja tudi vprašanje regionalne skupnosti za ceste. Čeprav
tu prehajam že na drugo področje, ga obravnavam zaradi tega, ker se v samem
osnutku zakona vprašanje regionalne skupnosti za ceste obravnava morda preveč fakultativno in mimogrede, čeprav intenzivnost prometnih tokov, ki nastaja
med posameznimi občinami in pa dejstvo, da se zelo močno prepletajo viri
sredstev in obveznosti, zahtevata večje sodelovanje in bolj konsistentno rešitev
vprašanja regionalnih skupnosti. To postavljam tudi zaradi tega, ker se večkrat
pojavlja v praksi, da so dohodki drugače locirani kakor so locirani izdatki. In
če želimo tu doseči neko skladnost, si predstavljam, da tu do nekih regionalnih
skupnosti mora nujno priti.
V predloženem gradivu je zanemarjena bodoča gospodarska funkcija ceste,
v primerih, ko gre za aktiviziranje neodprtih območij. Zanemarjena je tudi
ekonomsko-socialna funkcija ceste, ki pa je sicer v tistem dokumentu, na katerega sem se skliceval, močno poudarjena. To funkcijo je mimogrede omenil
tudi inž. Levstik. Vendar iz samega osnutka zakona ta funkcija ni razvidna.
V mislih imam predvsem manj razvita območja, ki po pravilu prevzemajo
37*
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največ občinskih cest, kjer so skoraj po pravilu te ceste tehnično na najnižji
stopnji in ki skoraj po pravilu imajo tudi najmanj sredstev.
Zaradi tega bi solucija, izključno naslovljena na udeležbo pri dohodkih,
povzročala potenciranje neenakomernosti in pa seveda, da bi se reprodukcija
opravila hitreje na razvitejših in še počasneje na manj razvitih območjih.
Kompleksen pristop pri reševanju tega vprašanja vidim v tem, da imamo
pred očmi sicer gospodarski princip, to se pravi dohodek v ožjem ali v kratkoročnem smislu. Vendar moramo hkrati zagotoviti materialne možnosti občinam
za vsaj minimalno izvajanje obveznosti do ceste, za katero trdimo, da je javna
dobrina in zaradi tega tudi dajemo občini ustrezne naloge. To pa si predstavljam
tako, da bi prek instrumentov delitve dohodkov morali omogočiti občini sredstva za to vzdrževanje cest in da bi po enotnih merilih zagotovili z določenimi
posegi skupnosti sredstva tistim občinam, ki bi imele manj dohodkov kot bi jih
potrebovale za kritje stroškov za ceste.
Kar zadeva pospeševanje razvoja nerazvitih, bi morali še posebej formirati
v okviru republiške skupnosti za ceste sredstva za modernizacijo cest v teh
občinah. Osnova bi morala biti verjetno program razvoja občin na manj razvitih območjih. Mislim, da je o tej zadevi delno govoril tovariš Levstik, vendar
iz zakona, kot rečeno, to ni razvidno. Opisane naloge glede nerazvitih nalaga,
cestnemu skladu oziroma skupnosti sam zakon o nerazvitih.
Drugo vprašanje, ki bi ga načel in ki je pravzaprav v vzročni zvezi s
financiranjem, je vprašanje, ali so posamezne vrste dohodkov, s katerimi se tu
operira in se jih daje občinam, resnično funkcija stroškov, ki nastajajo pri
uporabnikih teh dohodkov in obratno. Ali odražajo ti dohodki, ki se odstopajo,
v resnici tudi stroške ali ne?
Ce poskušam nekoliko bolj natančno odgovoriti na to vprašanje, pridem
do naslednjih zaključkov:
Prodaja bencina je po mojem mnenju zelo pod vplivom razlik v cenah
med posameznimi državami. Avstrijci pogosto kupujejo bencin v slovenskih
obmejnih predelih. Vprašanje je, koliko časa bo to trajalo. Italijani so zgradili
črpalke oziroma določili bencinu nižje cene in je vprašanje, kako dolgo bodo še
kupovali bencin v Sloveniji. Skratka, prodaja bencina je močno pod vplivom
teh razlik, raznih tržnih oscilacij in podobno, zaradi česar je vprašanje, če je
poraba bencina v resnici odraz stroškov, ki se pojavljajo na cestah in če je z
njimi v vzročni zvezi.
Promet s plinskim oljem ima nekaj podobnih karakteristik kot bencin,
vendar pa ni v taki meri predmet špekulacij zaradi različnih cen v posameznih
državah. Poleg tega si tovorna vozila in avtobusi praviloma ne izbirajo smeri
sami, to se pravi, da vozijo po cestah III. reda, odvisno od tega, kam so namenjena, oziroma po voznem redu. Avtobusni promet se vedno bolj razvija; zato
je po mojem mnenju ta vrsta dohodkov v bolj živem odnosu do stroškov in
obveznosti, ki nastajajo na teh cestah kot pa na primer dohodki od bencina.
Zlasti pa je to značilno za cestne takse in bi podprl stališče tovariša iz Ljubljane,
ki je zagovarjal predlog, da bi se delež pri taksah zvišal, ker pravzaprav takse
v največji meri vplivajo na količino, da se tako izrazim, porabnikov cest in
seveda cestno frekvenco.
Seveda so tu še drugi problemi, ki sem jih prej omenil, zlasti problem
različne lokacije dohodkov in različne lokacije izdatkov, ki se da verjetno prikazati samo prek skupnosti za ceste.
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Moram reči, da pomanjkljivosti osnov,' ki so dane v osnutku zakona, preprečujejo, da bi zavzeli definitivno in objektivno stališče do teh dohodkov glede
tega, koliko ustrezajo odgovornostim oziroma nalogam občin in koliko ne
ustrezajo. Zaradi tega bi predlagal, da bi pripravili dokumentacijo, iz katere
bi bilo to razvidno. Težiti bi morali za tem, da se v večji meri decentralizirajo
tiste vrste dohodkov, ki so bolj neposredno odvisne od občinskih funkcij in
v manjši meri tiste vrste dohodkov, ki so manj odvisne od občinskih funkcij,
s tem, da bi se vrsta dohodkov, ki je v manjši meri odvisna od občinskih
funkcij, morala v večji meri uporabljati kot sredstvo za to, da se te razlike, ki
nastajajo zaradi neenakomerne razvitosti, odpravijo.
To so v glavnem stališča, ki se nanašajo, kot sem že rekel, na financiranje
cest in za katera predlagam, da bi se pred dokončnim sprejetjem zakona temeljito proučila. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože Brile j : Hvala! Besedo ima tovariš Ernest Fluher,
delegat občine Slovenska Bistrica.
Ernest Fluher: Tovariši delegati, tovariš predsednik! Osnutek zakona
o javnih cestah in osnutek odloka o razvrstitvi javnih cest v Socialistični republiki Sloveniji sta vzbudila tudi v naši občini veliko zanimanje. O obeh osnutkih
je tekla razprava v političnem aktivu in v svetu za komunalo naše občinske
skupščine. Razpravljalci so menili, da bosta ta dva predpisa omogočila bolj kompleksno urejanje vprašanj v zvezi z upravljanjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo
in gradnjo javnih cest. Predstavniki naše občine so sodelovali tudi na seji sveta
podravskih občin, ki je bila v ponedeljek v Lenartu in kjer so tudi obravnavali
oba osnutka omenjenih predpisov. Z zaključki, ki so bili tam sprejeti in ki jih je
predložil delegat iz Maribora tovariš Praznik, soglaša v glavnem tudi naša
občina.
Na seji sveta za komunalo naše občinske skupščine pa so se izkristalizirala
še naslednja mnenja v zvezi z obema osnutkoma:
V osnutku zakona o javnih cestah je v 26. členu, kjer je govora o upravljanju, določeno, da imajo predstavniki, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije
in predstavniki občin, ki jih imenuje zasedanje delegatov občin v Skupščini
SR Slovenije, najmanj polovico mest v skupščini republiške skupnosti za ceste.
Menimo, da bi moral zakon vsaj okvirno določiti, kolikšna naj bo udeležba
predstavnikov občin v republiški skupnosti za ceste. Od celotnega števila članov skupščine bi bilo morda primerno, da bi jih vsaj tretjina bila predstavnikov
občin. Za tako konkretno določbo v zakonu smo zato, da se zagotovi določen
vpliv predstavnikov občin, v skupščini.
V 36. členu osnutka zakona o javnih cestah je verjetno po pomoti omenjen
34. namesto 33. člen zakona. Sicer pa je ta člen pri nas povzročil široko razpravo.
Ni nam namreč bilo jasno, po kakšnih kriterijih se bodo zbrana sredstva delila;
ali bo merilo izkupiček za naftne derivate v občini ali pa bo merilo dolžina cest
III. reda v občini. Slednje bi bilo po našem mnenju najpravičnejše. Kazalo bi
pustiti občinam tudi 50'% in ne 25 % dohodkov od pristojbin za cestna motorna
vozila, kot je bilo to doslej in tako, kot je predlagal moj predgovornik.
K odloku o razvrstitvi javnih cest v Socialistični republiki Sloveniji naj
na kratko povem naslednje:
Občina Slovenska Bistrica ima kot tretja občina v Sloveniji največ kategoriziranih cest, po število 520 km, hkrati pa je naša občina od vseh 60 občin po
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dolžini občinskih cest IV. reda druga; sedanjih cest IV. reda imamo 405 km.
Po dosedanji kategorizaciji je bilo v naši občini 105 km cest I., II. in III. reda;
s tem smo se uvrstili na 27. mesto. Po novem predlogu bi imeli samo 68 km
tako imenovanih magistralnih in regionalnih cest I. in II. reda in se uvrstimo
na 29. mesto.
Iz številčnega prikaza, ki je bil priložen k materialu za današnje zasedanje,
bi lahko navedel še podatke, ki kažejo, da glede cest zelo zaostajamo.
V razpravah, ki smo jih imeli v naši občini, se s predlogom za razvrstitev
v regionalne ceste II. reda nismo mogli v celoti strinjati. Menimo, da imamo v
naši občini pomembne ceste, ki jih je mogoče glede na določila v osnutku o
javnih cestih bolje uvrstiti med tako imenovane regionalne ceste II. reda.
Predvsem je to cesta Slovenska Bistrica—Oplotnica, ki je velikega gospodarskega in strateškega pomena. Ta cesta povezuje občinsko središče; po njej
prevažajo velike količine lesa. V bližnji prihodnosti bo v mestu Slovenska Bistrica urejeno bazensko lesno skladišče. Po tej cesti prevažajo granitne izdelke
granitne industrije iz Izlakov; po tej cesti vozijo številni avtobusi, ki prevažajo
več kot 300 delavcev in šolarjev na delovna mesta oziroma v šole.
Nadalje predlagamo, da se uvrsti med regionalne ceste II. reda tudi cesta
Pragersko oziroma Spodnja Polskava—Zgornja Polskava, ki veže tako imenovano magistralno cesto, to je cesto Maribor—Ljubljana in regionalno cesto I. reda
Ptuj—Slovenska Bistrica.
Mislim, da cesta povsem ustreza določilom iz drugega odstavka 7. člena
osnutka zakona o javnih cestah, ki govori, da je regionalna cesta tudi cesta,
ki ima poseben pomen za promet ter se navezuje na ceste I. reda. Ta cesta
pomeni predvsem v zimskem času obvozno cesto za težja vozila. Ta je bila prej
vedno cesta III. reda in smo že večkrat predlagali izvršnemu svetu, da se prekategorizira v višji razred.
Menimo, da bi lahko bila tako imenovana regionalna cesta II. reda tudi
cesta Lokanja vas—Ptujska gora, ki povezuje več občin in sosednjo republiko
Hrvatsko ter zajema območje, kjer prebiva nad 4000 občanov.
Nadalje menimo, da bi lahko bila med regionalnimi cestami II. reda tudi
cesta Slovenska Bistrica—Šmartno na »Pohorju, ki bi bila hkrati strateškega
pomena.
Ker tudi ostali delegati predvidevajo oziroma predlagajo spremembe v
odloku samem, menimo, da bi bilo bolj primerno, da se odlok začasno odloži
z dnevnega reda zasedanja skupščine, nakar bi se ga obvezno predložilo občinskim skupščinam v razpravo, seveda s tem, da bi odlok bil sprejet že na
jesenskem zasedanju. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brile j: Hvala. Besedo ima tovariš Bile, delegat
občine Sevnica.
Maks Bile: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Občina Sevnica se
strinja z osnutkom odloka o cestah, razen z delom, ki govori o financiranju bodočih cest III. reda. O tem je govoril že delegat občine Grosuplje in nekateri
delegati drugih občin, zato tega ne bi več omenjal.
Govoril bi o tistem delu odloka o ra'zporeditvi cest, ki govori o cesti III.
reda Breg—Sevnica—Blanca—Brestanica, o kateri je govoril tudi delegat občine
Krško, dosedanji cesti III. reda Tržišče—Krmelj—Šentjanško—Temež in dosedanji cesti III. reda Bistrica—Krmelj. Ob upoštevanju kriterijev v osnutku
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odloka bi morale biti navedene ceste razvrščene v regionalne ceste, saj povezujejo občino Sevnica z občinami Laško, Krško in Trebnje ter mesta in kraje
z več kot 500 prebivalci Šentjanž, Krmelj, Loka, Blanca, Radeče, Brestanica. Cesta Breg—Brestanica je zelo frekventna, saj znaša njena dnevna obremenitev
po naši približni oceni 400 motornih vozil, 450 koles in mopedov; po njej vozi
8 avtobusov dnevno. Po urbanizaciji povezuje kraje Breg, Sevnico in Blanco
z okolico ter Brestanico s skuipno 7250 prebivalci. Ta cesta povezuje območja
občin Krško, Sevnica in Laško. Nanjo so priključene ceste, ki vodijo s kozjanskega območja (Brestanica, Kozje, Sevnica, Planina, Breg, Jurklošter, Zabukovje, Blanca) in je turističnega pomena, saj povezuje zanimive turistične točke
kot sta Bohor in Lisca; kraja na levem bregu Save sta zaradi Save kot naravne
zapreke slabo povezana z mostoma čez Savo v Sevnici in Radečah. Tudi ni razumljivo, da je ta potez kategoriziran kot lokalna cesta, ko pa se navezuje na
regionalne ceste v laški občini ter sektor Radeče—Breg, Krško—Brestanica in
Krško—Brežice v brežiški občini. Omenjena cesta ima velik pomen tudi za
gospodarstvo, saj se na relaciji Loka—Brestanica razvija rnočna kmetijska proizvodnja (veliki kmetijski nasadi v Loki ter velike plantaže na Blanci), prav
tako pa se po tej cesti odvija prevoz delavcev v rudnik Senovo.
Omeniti bi hotel še to, da občina Sevnica razvija regionalni turistični
center Lisco; tamkajšnji hotel je slabo zaseden, ker nima primerne povezave.
Torej, cesta Tržišče—Hotemež je po funkciji prometna in po pomenu za gospodarstvo zelo frekventna, zlasti še zato, ker je ukinjena železniška postaja Tržišče-Krmelj za osebni promet. Z opustitvijo rudnika Krmelj se rudarji vsak
dan vozijo v rudnika Hrastnik .in Trbovlje. Na tej cesti vozi prav tako vsak
dan 18 avtobusov; nanjo je navezana tudi tovarna kovinskih konstrukcij »Metalna« Maribor — obrat Krmelj; ta cesta povezuje kraje Tržišče—Krmelj—
Šentjanž—Radeče skupno s 3000 prebivalci, ter občini Sevnica in Laško. Za
cesto Krmelj—Bistrica—Mokronog veljajo iste ugotovitve, s tem, da povezuje
občino Trebnje in Sevnico in po kateri se odvija ves promet iz Krmelja proti
Novemu mestu. Povezuje torej kraje z več kot 500 prebivalci; po tem odseku
vodijo tudi redne avtobusne proge na relaciji Sevnica—Novo mesto. Zato predlagamo, da se navedene ceste oziroma cestni odseki razvrstijo v regionalne ceste
II. reda. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala lepa! Besedo ima delegat občine
Murska Sobota. Prosim!
Ludvik Cipot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Izhajam iz ugotovitve, da je dobra prometna povezanost eden izmed najvažnejših pogojev za hitrejši razvoj nerazvitih območij in v tako nerazvito območje
Slovenije sodi tudi naša soboška občina. Zaradi tega bi navedel nekaj naših
ugotovitev in pripomb, predvsem k odloku o razvrstitvi cest. O drugih vprašanjih so dovolj razpravljali že prejšnji govorniki.
Kot prvo bi ugotovil, da se je v zaostalih območjih po predloženem načrtu
povečala udeležba cest, ki se razvrščajo v lokalno kategorijo, konkretno tudi
v naši občini. To povečanje znaša od 217 na 333 km, ustrezno pa se je zmanjšala
dolžina cest, ki ostaja v republiški pristojnosti. Ob tem bi lahko poudaril, da se
že na predloženi karti lahko ugotovi neustrezna gostota republiških cest glede
na naseljenost na tem področju. Tako na primer Goričko nima povezave med
obema cestama, ki bi hkrati povezovala tudi dva mednarodna prehoda, in sicer
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z Avstrijo in Madžarsko. Ob taki pomanjkljivosti pa je predlagan za regionalno cesto I. reda št. 225 podaljšek od Beltinec prek Dobrovnika do državne
meje z Madžarsko, na katerem komaj lahko beležimo lokalni promet, mejnega
prehoda pa ni in ga po vsej verjetnosti tudi ne bo.
Dovolite, da sedaj preidem na naše konkretne predloge:
Najprej o povezavi z Madžarsko. Madžarska v svojem najnovejšem načrtu
izgradnje glavne cestne mreže predvideva, razen povezave z Zagrebom in Reko
prek Lendave, tudi cesto Sombathely na Madžarskem—Hodoš—Murska Sobota
■—Maribor—Koper—Trst z oznako »cesta evropskega pomena«. Naša občinska
skupščina je že posredovala ta načrt cestnemu skladu. V zvezi s tem naša
občina meni, da bi bilo potrebno cesto I. reda št. 229 prerazvrstiti v magistralno.
Mejni prehod z Avstrijo I. reda Kuzma prevzema promet Radgone1 in del
prometa prehoda Šentilj. To je tudi najkrajša povezava z morjem, promet pa se
veča iz leta v leto. Tako je v letu 1970 dosegel že nad 500.000 prehodov. Po tej
cesti z Dunaja prek Kuzme in Radenc je tudi povezava z Zagrebom in morjem.
Zato se je turisti vedno bolj poslužujejo, zlasti v poletnih mesecih. Glede na
večanje prometa bi tudi cesto št. 368 kazalo prerazvrstiti v cesto I. reda. Obe
cesti, o katerih sem govoril, bi morale biti na Goričkem medsebojno povezane,
na primer od Mačkovec do Kuzme. S tem bi povezali dva mejna prehoda, to
je Kuzmo na avstrijski s Hodošem na madžarski meji, Goričkemu predelu pa
bi dali prepotrebno prometno žilo. Ob sprejetju teh predlogov bi se podaljšek
ceste št. 225, o katerem sem prej govoril, to je od Beltincev do madžarske meje,
lahko razvrstil v nižjo kategorijo.
Z uresničitvijo teh predlogov bi bil najsevernejši del Slovenije, ki je hkrati
nerazvit, tudi. boljše povezan v enotni slovenski prostor. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brile j: Besedo ima tovariš Stane Čehovin.
Stane Čehovin : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ker sem
razumel, da razpravljamo hkrati o obeh dokumentih, to je o osnutku zakona
o cestah in o odloku o kategorizaciji cest, bom poskusil v razpravi na najbolj
racionalen način povezati oba dokumenta. Želel bi se najprej zadržati pri nekaterih vprašanjih glede kriterijev, na podlagi katerih predlagatelj razvršča
posamezne ceste v ustrezne kategorije, za tem pa na zakonu o cestah, zlasti na
vprašanju financiranja.
S kriteriji se načeloma strinjamo, postavlja pa se temeljno vprašanje, ali
so se ta merila upoštevala na enak način pri razvrščanju cest v posameznih
občinah in posameznih območjih. Da bi bil čisto jasen, prehajam h konkretnim
predlogom.
Postavlja se vprašanje, kako je mogoče, da je cesta Lipica—Lokev—Divača
po predlogu razvrščena v regionalno cesto II. reda, če vemo, da so se mejni
prehodi na bloku Lipica povečali od leta 1965, ko smo imeli 114 000 prehodov
potnikov, na nekaj čez 1,200.000 potnikov v letu 1970. Število motornih vozil
je od nepomembnega števila naraslo na nad 600.000 motornih vozil letno. Na
prehodu Lipica beležimo letni poprečni porast pri potnikih za 61 °/o, pri motornih Vozilih pa za 65 l0/o.
Zelo nerazumljiva nam je tudi razvrstitev ceste Senožeče—Sežana, to je
namreč del ceste E 93. Po predlogu naj bi to postala regionalna cesta I. reda,
cesta Divača—Sežana pa magistralna cesta. Nam, ki poznamo te ceste nekoliko
podrobneje in ki poskušamo realneje ocenjevati program izgradnje magistralnih

13. zasedanje

585

cest v Sloveniji, je povsem jasno, da recimo cesta Divača—Sežana ne ustreza
ne le magistralni, temveč tudi ne regionalni cesti II. reda, zato si ne moremo
predstavljati, kako naj bi ta cesta prevzela funkcijo magistralne ceste. Vemo
tudi to, da imamo na mednarodnem prehodu Fernetiči letno okrog 14 milijonov
prehodov potnikov, ki v glavnem potujejo v notranjost Slovenije in drugam,
po evropski cesti 93. Prav tako bi se izredno težko strinjali s kategorizacijo
ceste Storje—Vrabče—Podnanos, ki bi po tem predlogu postala lokalna cesta,
povezuje pa vrsto naselij na gorskem hrbtu med Vipavsko dolino in Krasom
in med drugimi tudi dve občinski središči Sežano in Ajdovščino.
Nadalje predlagamo, da bi cesta Sežana—Lipica ne postala lokalna cesta,
tako kot se predlaga, temveč da bi postala regionalna cesta II. reda, saj povezuje Sežano z znano kobilarno Lipico. Ravno tako predlagamo, da bi dobil
značaj regionalne ceste II odcep proti Skocijanskim jamam. Prav tako težko
razumemo, kako se je izoblikoval predlog, da cesta Krvavi potok—Rupa ni
postala cesta I. reda, čeprav je izredno močno obremenjena, saj je prišlo prek
mejnega prehoda Krvavi potok v letu 1970 13 milijonov potnikov in 4 milijone
motornih vozil. Menimo, da je to posledica ustreznega dogovora s SR Hrvatsko.
Ob koncu še nekaj o financiranju. Vsekakor ima v tem domu vsakdo pravico povedati svoje mnenje in svoja stališča, zato si tudi sam pridržujem to
pravico. Glede 36. člena, ki govori o participaciji občin na posameznih virih
dohodkov za financiranje lokalnih cest bi opozoril na naslednje: najbrž ni povsem točna trditev tovariša delegata iz Maribora, da je velika potrošnja naftnih derivatov na območju obmejnih občin z Italijo le špekulacija v zvezi s
cenami goriva. Težko bi se strinjali s takšno trditvijo. Menimo, da je vrsta
drugih razlogov, ki so bolj utemeljeni kot je ta. Menimo, da je število Italijanov,
ki prihajajo po bencin k nam, čedalje manjše ter da je čedalje večje število
tistih ljudi, ki prihajajo k nam tudi po vrsto drugih proizvodov.
V zvezi s tem predlagam v imenu skupščine občine Sežana in skupščine
občine Koper, da bi se odstotek od prodanega goriva, ki pripada občinam, zvišal
na 15 odstotkov. Ne da bi hotel razvijati kakršnekoli teorije o dohodku, menim,
da je utemeljitev zelo preprosta, in sicer v tem, da potrošnja dokazuje močno
obremenitev cest, če pa je neka cesta zelo obremenjena, pa verjetno rabi tudi
več sredstev za vzdrževanje. Hvala.
Predsedujoči dr. J o ž e B r i 1 e j : Besedo ima tovariš Franjo Tepe j, delegat
občine Slovenske Konjice.
Franjo Tepej: Tovarišice in tovariši delegati! V razpravi se bom
omejil le na tri stvari.
Glede 36. člena, ki se nanaša na vire financiranja cest, se strinjam z razpravljalci, ki menijo, da bi bilo nevzdržno, če bi bile občine odvisne od sredstev, ki se zberejo na območju občine od prodanih goriv. Ob tem naj poudarim,
da podatki kažejo, da na 5 občin v Sloveniji, skupaj z ljubljanskimi občinami,
odpade okoli 75 °/o prometa z gorivi. Že samo ta podatek nam pove, kakšen bo
delež ostalih 50 občin pri tem viru sredstev. Zato predlagam, da se odstotek,
pa naj je to 10 ali 15 ®/o od prodaje goriva na drobno, zbira enotno na območju
Slovenije in se potem deli na posamezne občine, po dosedanjih kriterijih, ki
jih ima cestni sklad SRS, ali pa po dolžini cest, ki odpadejo na občine.
Hkrati predlagam, da se udeležba od pristojbin za cestna motorna vozila
zviša od predlaganih 25 % na 50 %>. O predlagani prekategorizaciji ne bi raz-
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pravi j al, čeprav imam določene pripombe, ker je v zvezi s tem skupščina naše
občine že predložila cestnemu skladu svoje pripombe z željo, da jih prouči in
upošteva.
Dovolite še eno vprašanje, ki se sicer ne nanaša neposredno na zakon, z njim
pa je vendarle povezano; Zanima me, kakšna bo usoda sredstev v letošnjem
letu, ki se zbirajo od 1. 1. 1971 v republiškem proračunu, izvirajo pa iz razlike
v prometnem davku na gorivo od dosedanjih 20 do 42,5 °/o. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. J o ž e B r i 1 e j : Hvala! Besedo ima tovariš Anton Žagar,
delegat občine Ptuj.
Anton Žagar: Tovariš podpredsednik, tovariši delegati! Razpravljati
želim v imenu petih podravskih občin, ki so 17. maja v Lenartu predelala na
skupnem sestanku celotno gradivo, zlasti odlok o razvrstitvi javnih cest v SR
Sloveniji. Menim, da je najprej potrebno celotno materijo, ki bo v bodoče urejala upravljanje, izgradnjo, vzdrževanje in rekonstrukcije cest razdeliti na tri
področja, in sicer na zakon o cestah, ki naj uredi sistemska vprašanja, odlok
o razvrstitvi cest ter akt, ki bo pozneje urejal modernizacijo cestne mreže v
srednjem in dolgoročnem pogledu. Menimo, da je potrebno najprej sprejeti
zakon o cestah, nato pa na podlagi sprejetega zakona o cestah opraviti razvrstitev javnih cest, pri čemer mora biti poprej rešeno tudi vprašanje financiranja lokalnih cest. Pri pripravi akta razvrstitve bi morala sodelovati, po
osnutku zakona o cestah predvidena republiška skupnost za ceste.
Glede osnutka odloka o razvrstitvi javnih cest imamo naslednje pripombe
oziroma predloge in stališča:
Potrebno bi bilo uveljaviti, tako kot predvideva osnutek zakona o cestah,
le magistralne ceste, regionalne ceste in lokalne ceste. To bi pomenilo, da v
odloku ne poznamo regionalnih cest I. in regionalnih cest II. reda. Menimo
namreč, da je spričo sedanje cestne mreže in stanja na teh cestah najbrž zelo
težko ločiti te ceste na dva reda.
Konkreten predlog pri razvrstitvi magistralnih cest bi v imenu omenjenih
občin bil, da se cestna zveza po Dravski dolini, to je Dravograd—Maribor—Ptuj
■—Ormož in v podaljšku Varaždin, na delu ceste od Ptuja do hrvatske meje
oziroma Varaždina prekategorizira v magistralno cesto. Ta cesta je namreč zelo
pomembna, povezuje več. držav, celotno obdravsko in nižje obdonavsko področje, povezuje pomembne gospodarske centre, pomembna mesta in prevzema
že po tradiciji velik promet v smeri vzhodna—zahodna Evropa. Kolikor bo
uveljavljena razvrstitev regionalnih cest v regionalne ceste I. in II. reda, predlagam preuvrstitev regionalne ceste številka 367, to je ceste od Trat na avstrijski
meji oziroma Cmureka, ki povezuje potem Lenart in Ptuj prek Majšperka
z Rogatcem, da se prekategorizira v regionalno cesto I. reda.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala! Besedo ima tovariš Franc Novak,
delegat občine Ormož.
Franc Novak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Želim le podčrtati nekatera stališča in predloge, ki so jih že dali delegati iz
Maribora, Ptuja, Konjic in Grosuplja ter dodati nekatere konkretne predloge.
Z odlokom je predvidena razvrstitev cest na magistralne, regionalne in
lokalne ceste. Po tej razvrstitvi bi prešle v občinsko pristojnost dosedanje

13. zasedanje

587

ceste III. reda skoraj v celoti. Po skrbni proučitvi predloženega osnutka smo
ugotovili, da so bila merila za razvrščanje cest zelo elastično uporabljena skoraj
na vseh območjih cestnih podjetij, razen na mariborskem območju, kamor sodi
tudi občina Ormož. 2e bežen pogled na karto cestnega omrežja SR Slovenije
pokaže, da je severovzhodna Slovenija po tej razvrstitvi neustrezno obravnavana. Eden izmed glavnih vzrokov za novo kategorizacijo cest je finančne
narave. Republiška skupščina je 10. februarja t. 1. sprejela zakon o ukrepih
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. V 5. členu tega
zakona je določeno, da cestni sklad SR Slovenije določi v svojem srednjeročnem
in letnem načrtu sredstva za osrednje investicije infrastrukturnih objektov na
manj razvitih območjih. V primeru, da bo predlagana kategorizacija cest spiejeta, obveznost republike do občine Ormož odpade, ker pridejo vse ceste III.
reda v občinsko pristojnost. Občina Ormož sodi med najmanj razvite občine.
Iz obrazložitve zakona o cestah je razvidno, da prenesena sredstva na občine ne
bodo zadostovala za financiranje cest in da bo zato potrebno prispevati tudi
sredstva iz proračunov družbeno-političnih skupnosti. Sprašujemo se, kako si
predlagatelj zakona zamišlja financiranje v nerazvitih občinah, ki so že dosedaj
komaj životarile. Postavlja se tudi vprašanje skladnosti z 10. členom zakona
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, po katerem je
družbeno-politična skupnost, ki prenaša na drugo družbeno-politično skupnost
določene pristojnosti in naloge, dolžna zagotoviti tudi potrebna sredstva. Po
osnutku zakona o cestah bi bilo to načelo samo formalno uresničeno, saj sredstva ne bodo zadoščala za uspešno financiranje bodočih lokalnih cest.
Nadalje predlagamo, da se dodatno razvrstita med regionalne ceste II. reda
cesti Središče—Ljutomer, to je dosedanja cesta št. 60/29 in cesta Ormož—Tomaž
—Ljutomer, dosedanja cesta št. 60/23. Dosedanja regionalna cesta I. reda na
odseku Ptuj—Ormož—Središče naj se prerazvrsti v magistralno cesto, kajti
to je sestavni del magistralne ceste, ki povezuje srednjo in zahodno Evropo
prek Viča in Dravograda, oziroma Šentilja in Maribora prek Ptuja, Ormoža,
Varaždina, Osijeka in naprej prek Beograda na Bližnji vzhod.
Za ostali dve cesti, ki jih predlagamo za uvrstitev med regionalne ceste
II. reda, menimo, da izpolnjujejo kriterije odloka za regionalno razvrstitev
v ceste II. reda, in sicer:
1. po funkciji ceste;
2. po politično-teritorialni delitvi;
3. po urbanizaciji in naseljenosti;
4. po pomenu v prometu;
5. po izvoru in cilju prometa;
6. po obsegu prometa in
7. po pomenu za turizem.
V 36. členu zakona o cestah je določen način financiranja cest III. reda in
nekategoriziranih cest. Iz določb zakona, prav tako pa tudi iz predložene obrazložitve, ni povsem jasno, kako naj bi se sredstva od prodanega bencina oziroma
plinskega olja razdeljevala. Osnutek zakona navaja prodajno ceno, govorimo
pa o participaciji na prispevkih na prodajno ceno. Besedilo tega člena ni povsem jasno tako v osnutku zakona kot tudi v obrazložitvi. Kolikor je v zakonu
mišljeno, da se 10 ®/o sredstev od prodaje bencina in plinskega olja na drobno
zbere centralno in linearno razdeli na ceste III. reda, glede na obseg prometa
ali glede na dolžino cest, se strinjamo, nikakor pa ni sprejemljiva takšna rešitev, po kateri bi občina bila udeležena le na podlagi prodaje bencina v lastni
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občini, saj bi v tem primeru občine z velikim številom cest III. reda, ki so
praviloma nerazvite, dobile najmanj sredstev.
Pričakujemo, da bodo naši predlogi upoštevani. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima tovariš Franjo Muršec, delegat občine Lenart.
Franjo Muršec: Tovariš predsednik! Dovolite, da na kratko dopolnim razprave tovarišev delegatov iz Maribora, Ormoža in Ptuja. Na splošno
lahko rečem, da v samoupravnih organih občinske skupščine, o kateih smo
razpravljali, glede osnutka zakona in predloženih dokumentov ni bistvenih
načelnih pripomb. Nedvomno se vsi zavedamo, da je predloženi zakon pomemben zakon, saj obravnavamo prometne poti, za katere so zainteresirani vsi
občani in ki so pogosto izvor političnih nasprotij. Zato ni čudno, da toliko razpravljalcev sodeluje v obravnavi predloženih osnutkov. Pričakujemo, da bo
javna razprava, ki bo sledila, dopolnila naše predloge in pripomogla k temu,
da bomo sprejeli takšen zakon, ki bo prispeval k najboljšim rešitvam.
K osnutku zakona o cestah pa imamo tele pripombe: V 13. členu predloženega osnutka zakona o cestah je predvideno, da lahko cestna skupnost
ustanavlja lastne tehnične enote, 14. člen pa določa ustanavljanje cestnih podjetij, ki bodo skrbela za vzdrževanje cest I. in II. reda. Postavlja se vprašanje,
zakaj zakonodajalec dopušča ustanavljanje lastnih tehničnih obratov, ki bodo
pravo gotovo obremenjevali sredstva, ki so predvidena za ceste, ki pa so že
tako premajhna. Menim, da se je treba odločiti ali ostanemo pri cestnih podjetjih ali pri remontnih službah cestne skupnosti. Zdi se mi, da je 14. člen
ugodnejši, in da bi cestna skupnost lahko bila brez lastnih tehničnih remontov.
Naslednje vprašanje se nanaša na 20. člen, ki omogoča, da se rekonstrukcijska dela in novogradnje oddajajo z javnim natečajem oziroma po predpisih, *
ki veljajo za graditev investicijskih objektov. Zdi se mi, da je to popolnoma
v redu. Ne vem pa, zakaj naslednji, drugi odstavek dopušča izjemo za cestna
podjetja. Ce so cestna podjetja delovne organizacije, ki delajo po načelu dohodka, potem se mi zdi povsem normalno, da ne bi smelo biti nobenih izjem
tudi za cestna podjetja. Prav bi bilo, da se ta drugi odstavek črta.
Naj se še enkrat povrnem na 13. člen, ki govori o ekonomskih kriterijih pri
oddajanju del. Ker podrobno ne poznam problematike, postavljam le vprašanje,
ali ne bi kazalo tudi za vzdrževalna dela, ki se oddajajo cestnim podjetjem,
vpeljati takšne kriterije, ki bi upoštevali ekonomske zakonitosti ponudbe. in
povpraševanja. Zdi se mi, da ne moremo obravnavati cestna podjetja enako
kot bolnišnice. Imam občutek, da bi bilo prav vpeljati več ekonomskih kriterijev tudi pri vzdrževanju, čeprav bo to v začetku težko. Hkrati postavljam,
sicer malce nerodno vprašanje, vendar je aktualno, spričo precejšnjih nejasnosti, zlasti v spomladanskih mesecih, ko je potrebno ceste hitro popraviti.
Ce imamo cestna podjetja kot neke vrste delovne organizacije posebnega pomena, se postavlja tudi vprašanje prisotnosti javnosti pri organih upravljanja,
zlasti pri tistih odločitvah, ki so pomembne za območje, za katero je cestno
podjetje ustanovljeno. Prav zaradi tega, ker so cestna podjetja ustanovljena
po teritorialnem načelu, z več ali manj točno določenimi mejami in dejavnostjo,
se mi zdi, da bi bilo prav, da se zagotovi navzočnost javnosti, vsaj pri reševanju
ključnih vprašanj.
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V 24. členu so določene naloge, ki jih naj opravlja republiška skupnost
za ceste. Razumljivo je, da bo ta skupnost sestavljena iz predstavnikov podjetij in institucij, ki je najbolj primerna slovenskemu gospodarstvu in z namenom, da ,kar najbolje opravlja naloge s svojega področja. Zato menim, da so
odveč razmišljanja o tem, da bi imela svojega predstavnika vsaka občina. Zadnji
odstavek 24. člena določa, da je republiška skupnost za ceste dolžna seznaniti
občine oziroma regionalne skupnosti za ceste s programi rekonstrukcij in vzdrževanja. Zdi se mi, da je ta dolžnost cestnega sklada, da občine le seznanja,
premajhna. Prav bi bilo, da bi programi morali biti predloženi tudi občinam,
ki bi naj dale tudi konkretne predloge, in sicer še preden bi bile sprejete
dokončne odločitve.
In končno še o financiranju. Naj navedem primer iz naše občine. V celoti
se pridružujem razpravljalcem, ki so postavljali vprašanje financiranja tako, da
bi sredstva morala biti zbrana na republiški ravni in razdeljena po določenih
objektivnih merilih na posamezne ceste. V Lenartu imamo eno bencinsko črpalko
Na vso srečo nam je to zgradila INA Zagreb, ker Petrol ni imel posluha za to.
Ce te danes ne bi imeli, bi ostali brez sredstev za ceste, kot je zastavljeno v
osnutku zakona. Na tej črpalki smo lansko leto prodali okoli 1,5 milijona litrov
bencina in naftnih derivatov oziroma plinskega olja, v skupni vrednosti 214 milijonov S din. Če sedaj vzamemo 10 °/o od tega, kot je predlagano, potem bi na
naše ceste odpadlo 21 400 000 S dinarjev. Novih cest pa sprejmemo, po osnutku
odloka, 50 km. Ce upoštevamo minimalni znesek za vzdrževanje cest, kakršnega
je do sedaj uporabljal cestni sklad, to je S din 918 000 po km ali zaokroženo
1 milijon, potem bi potrebovali za ceste, ki jih na novo sprejemamo, 50 milijonov. Če temu dodamo še obstoječe ceste IV. reda, bi potrebovali okoli 80 milijonov S din, z bencinskim prispevkom in ostalimi pristojbinami pa bi zbrali
komaj 26 °/o vseh sredstev. Ostaja vprašanje, kako se naj to reši? Zelo bom vesel
in verjetno naši občani še bolj, če bo predloženi zakon to vprašanje rešil tako*,
da bomo lahko zadovoljni.
Menim, da ob razpravah o cestah moramo imeti pred očmi ljudi, ki uporabljajo te ceste. Zdi se mi, da je predložena konstrukcija sredstev za našo
občino skrajno neugodna in če ob tem poudarim, da imamo vsako leto politične
konflikte, odprta pisma, intervencije, obiske predstavnikov, od izvršnega sveta
do cestnega sklada in kljub temu dobimo sredstev le komaj za pol kilometra
ceste. Želim poudariti, da bi morali vprašanje financiranja obravnavati iz objektivnega stališča, nimam pa obrazca kako. Občutek imam, da bi kazalo to obravnavati v slovenskem merilu, enotno zbrana sredstva pa v najboljši veri in po
najboljših kriterijih deliti po kilometrih kategoriziranih cest ali po nekih drugih
objektivnih merilih, vendar tako, da bomo ceste lahko vzdrževali. Odpira se mi
občutek, da bi kazalo razmišljati o nekem avtomatizmu pri zbiranju sredstev
in sicer tako, da bi republiška ali regionalna skupnost za ceste imela določen
stalni vir sredstev, ki naj bi se po solidarnostnem načelu uporabljaj a za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo in obnovo cest.
Glede odloka o razvrstitvi cest v SR Sloveniji se pridružujem stališču in
razpravi tovariša Žagarja iz Ptuja tako, da drugih pripomb nimam. Zal pa
ugotavljam, tako smo tudi ugotavljali na seji sveta podravskih občin, da odlok
ne daje podlage niti večjih realnih pričakovanj, da se bodo nerazvita območja
s pomočjo prometne infrastrukture odprla proti večjim centrom, kar naj bi bil
osnovni namen sprejetega zakona o pomoči manj razvitim območjem. Menim,
da bi zakonodajalec to moral imeti pred očmi. Hvala lepa.
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Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima tovariš Ivan Kastelic, delegat občine Metlika.
Ivan Kastelic: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Občina Metlika
se strinja s predlogom cestnega sklada SR Slovenije o prekategorizaciji cest,
čeprav njen predlog ni bil v celoti sprejet. Glede financiranja cest III. reda
menim, da je treba način financiranja še proučiti, tako kot so predlagali nekateri drugi delegati. V zvezi s specifičnostjo naše občine bi rad opozoril, da bi
morali ves samoprispevek, ki je namenjen za modernizacijo — rekonstrukcijo
cest, usmeriti v dodatno vzdrževanje novih cest, kar pa v tem trenutku ne bi
bilo smotrno. Za občino Metlika je značilno, da v zadnjem času zagrebška
regija močno sili prek Gorjancev na naš predel, konkretno v Belo krajino,
tako da bomo imeli pri nas dva medrepubliška cestna prehoda.
Pristojne republiške organe, to je biro za regionalni in prostorski plan
ter sekretariat za urbanizem, smo obvestili o načrtu Kolpa, ki so ga sprejele
obe belokranjski in kočevska občina v zvezi z načrtom prostorske valorizacije
obkolpskega predela. Menim, da so prometne povezave s Hrvatsko potrebne
in da nam prinašajo tudi v perspektivi boljši in hitrejši razvoj. Zato bi hotel
opozoriti, da so cestne povezave s sosednjo republiko Hrvatsko bistvenega
pomena za naš razvoj, ne oziraje se na strateške momente, na katere so
tovariši delegati že tudi opozorili. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala! Besedo ima tovariš Ciril Kos,
delegat občine Tolmin.
Ciril Kos: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice delegati! Zal ne
morem izražati mnenje pristojnega organa ali večjega posveta v okviru občine
in bodo to morali storiti drugi poslanci, ki se bodo priglasili k besedi. Osebno
me najbolj motijo določila 34., 35. in 36. člena, to je način financiranja. Predvsem me moti, da je v 35. členu dano pooblastilo občinam, da lahko oprostijo
plačila pristojbin za specialna motorna vozila komunalnih delovnih organizacij
in cestna vprežna vozila, hkrati pa v 36. členu širokogrudno odstopa 100 % teh
dohodkov občinam kot vir financiranja lokalnih cest. Menim, da je takšno
določilo danes nevzdržno-, saj smo pred leti odpravili takse na vprežna vozila
zaradi tega, ker so nas novinarji po časopisih upravičeno kritizirali, da je v
Sloveniji obdavčen vsak kmečki lojtrnik, niso pa obdavčeni vikendi. Čeprav
je danes to urejeno, prihajamo ponovno s tem na dan. Ce je že kje potrebno
zbirati dodatna sredstva, menim, da je bolj utemeljeno, da jih zbiramo po peti
točki 34. člena, ki predvideva oprostitev pristojbine za prikolice traktorjev za
lastne potrebe. Strinjam se, da te ne bi smele biti visoke, vsekakor pa je bolj
upravičeno zbirati pristojbine od traktorskih prikolic, kot pa vprežnih vozil,
saj so traktorske prikolice vozilo prihodnosti in ne kmečki voz.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima tovariš Grozdan Šinigoj,
delegat občine Ajdovščina.
Grozdan Sinigoj: Tovarišice in tovariši! Pridružujem se predlogu,
da se vprašanje financiranja po osnutku zakona še enkrat temeljito prouči.
Strinjam se namreč z delegatom iz Maribora, da dohodki po predlaganih virih
niso realna in objektivna funkcija stroškov za vzdrževanje cest glede na nji-
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hovo pomembnost. Ce je res, kar je navedel predsednik občine Slovenske Konjice, da ima 5 ali 6 občin v Sloveniji vštevši mesto Ljubljana približno 75 °/o
vsega prometa goriv, potem je jasno, da bi takšen vir financiranja cest povzročil preveliko razliko po posameznih področjih v SR Sloveniji. Res je sicer, da
se na področjih, kjer se proda več goriva, zadržuje tudi več vozil in da se zato
ceste več trosijo, vendar menim, da je to treba upoštevati kot posebno merilo
pri dodeljevanju sredstev.
V nasprotnem primeru bodo občine, ki nimajo veliko prodajo goriva, na
slabšem kot so bile doslej, čeprav smo iz poročila inž. Levstika razumeli, da
bo republika ustrezno pomagala s svojimi sredstvi. Ni nepomembno tudi to,
da zadržuje po novem predlogu cestni sklad ali bodoča cestna skupnost tiste
ceste sedanjega III. reda v posameznih občinah, ki so dejansko že modernizirane
in v katere so posamezne občine že vložile precej svojih sredstev. Vzdrževanje
asfaltiranih cest terja namreč veliko manj sredstev. Takšen primer je z našo
občino, verjeto pa je tako tudi v marsikateri drugi občini. V zadnjih letih smo
za modernizacijo sedanjih cest III. reda dali veliko sredstev, ki bi jih sicer
namenili tudi za modernizacijo in asfaltiranje cest IV. reda.
Glede kategorizacije same bi prav tako imel nekaj predlogov, vendar menim, da moramo biti v tem realni, ker ne moremo zadostiti vsem željam, kot so
jih danes izražali predstavniki raznih občin. Zato predlagam v imenu naše
občine le to, da se cestni odcep iz Predmeje do Ajdovščine, to je del ceste, ki
povezuje Lokve—Trnovski gozd in Ajdovščino zamenja z odsekom Predmeja—
Col, in sicer zato, ker je ta cesta neprimerno bolj ustrezna za modernizacijo.
Cesta Ajdovščina—Predmeja je zelo ozka, ima veliko usadov, veliko je potrebno
podpornih zidov in čeprav je krajša, bi terjala neprimerno več sredstev kot pa
modernizacija ceste Predmeja—Col. S to cesto bi dosegli isto cestno povezavo,
cesta Col—Ajdovščina pa je že sedaj asfaltirana in za sedanje potrebe prometno dovolj modernizirana. Hvala.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima tovariš Ivan Lavrič, delegat
občine Ribnica.
Ivan Lavrič: V zvezi z osnutkom odloka o razvrstitvi javnih cest smo
predvsem obravnavali cesto št. 210, to je glavno cesto>, ki povezuje južno Dolenjsko, ribniški in kočevski bazen z magistralo pri Rakeku oziroma Planini. Ta
cesta je edina cesta, ki je bila dosedaj cesta II. reda, uvrščena pa je v cesto
I. reda. Menimo, da je lokacija oziroma teren, po katerem je speljana ta cesta,
takšen, da ne ustreza niti za cesto III. reda. Ves težji promet iz Dolenjske
oziroma iz r i b n i š ko-k oče vs k e g a bazena se je moral doslej opravljati po cesti
III. reda, se pravi iz Loškega potoka, ker zaradi vzponov in serpentin, zlasti
v jesenskem in zimskem času, ni bil mogoč promet z avtobusi in tovornjaki
s priklopnikom. Zaradi tega je že lansko leto skupščina občine Ribnica dala
predlog cestnemu skladu, naj se trasa te ceste preloži na južno stran, in sicer
prek Vagovke in Studenca na traso sedanje ceste 210. V tem primeru bi odpadla cesta, ki je bila svoj čas cesta II. reda in ki je povezovala občino Cerknica,
prek Loškega potoka in občino Kočevje. Kolikor ta cesta ne bi bila sprejeta,
bodo investicije veliko dražje kot bi bile s preložitvijo ceste. V nasprotnem primeru občina vztraja, glede na pomembnost in obremenjenost ceste, da se cesta
Studenec—Nova vas—Hrib vključi v II. kategorizacijo, tako kot je bila doslej.
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Glede ostalih predlogov oziroma mnenj v zvezi z zbiranjem sredstev in
financiranjem cest smo enakega mnenja kot delegati občin iz manj razvitih
oziroma pasivnih območij.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Menim, da bi po triinpolurni razpravi
lahko imeli krajši premor. Smem vprašati, koliko in kdo še želi sodelovati v
razpravi? (Trije.) Pa tudi tovariš Ljubo Levstik v imenu republiškega sekretariata za gospodarstvo. Ce se strinjate, predlagam polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 13.10.)
Predsedujoči dr. Jože Brilej : Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima
tovariš Vinko Jurkas.
Vinko Jurkas: Tovarišice in tovariši delegati! Ko smo v skupščinskih organih razpravljali o osnutku odloka o razvrstitvi cest, sem bil zadolžen,
da pred tem zborom povem naslednje:
Menimo, da bo za projekt, kakršnega imamo pred seboj, v SR Sloveniji
premalo sredstev iz virov, ki so navedeni v osnutku zakona o cestah. Zato smo
mnenja, da bo treba najti še dodatne vire. Predlagamo, da bi kot dodatne
vire za potrebe izgradnje cestnega omrežja namenili tudi vse prometne davke
od prodanih motornih vozil, pa tudi del prometnega davka od prodaje na
drobno. In še naslednje. Zdi se nam potrebno povedati, da nam je nerazumljivo,
zakaj se je del sredstev, ki je bil odstopljen cestnemu skladu, porabil za druge
namene. Ce bomo šli po tej poti naprej, najbrž do sodobnejše in modernejše
cestne mreže ne bomo nikoli prišli.
Glede odloka o kategorizaciji cest v Sloveniji smo mnenja, da bi bilo treba
najprej izločiti cestni križ, za katerega verjetno ni nobenega Slovenca, ki bi
modernizaciji tega križa nasprotoval. O vseh ostalih cestah bi se dalo govoriti.
Menimo, da niso ustrezno kategorizirane cesta 225, to je Slovenska Bistrica—
Čatež, da ni ustrezno kategorizirana cesta 222, to je Ljubljana—Litija—Zagorje—Trbovlje—Zidani most ter cesta 214, to je Škofljica—Ribnica—Kočevje—
Delnice. Menimo, da bi bilo treba prerazvrstitev vseh cest pred dokončno odločitvijo temeljito proučiti. Naše službe niso razpolagale z zadostnimi podatki,
da bi lahko danes predlagali konkretne rešitve.
Nerazumljivo se nam zdi, zakaj ni pri obsoteljski cesti št. 225 upoštevana
povezava Bistrica ob Sotli—Kumrovec in Bizeljsko—Klanjec. To sta dve cesti,
ki povezujeta sosednjo Hrvatsko in imajo sorazmerno precejšen promet, vendar
so v tako slabem stanju, da so skoraj neprevozne. Predlagamo, da se ta dva
cestna odseka razvrstita kot ceste I. ali II. reda. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima tovariš Branko Zadravec,
delegat občine Gornja Radgona.
Branko Zadravec: Tovarišice in tovariši! Dotaknil bi se vprašanja,
ki danes še ni bilo omenjeno, to je vprašanja upravljanja, vzdrževanja in financiranja mednarodnih cestnih prehodov. Pri tem mislim na mednarodni prehod
pri Cmureku na reki Muri in mednarodni prehod v Gornji Radgoni, verjetno
pa se to vprašanje nanaša tudi na druge mednarodne prehode. Zakon o cestah
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ali kakšen drug predpis namreč ne ureja tega vprašanja. Odlok sicer omenja
odcep do mednarodnega prehoda, kaj pa je s samim mednarodnim prehodom,
kje je dohod do mostu na Muri, kaj je z našo polovico cestišča na mostu, v
čigavo pristojnost sodi, vzdrževanje, pa ni urejeno. Menim, da je za cesto šteti
vse do tiste točke, do katere je dolžnost vzdrževanja in urejanja prepuščena
sosednji državi. Pri tem ne gre le za cestišče, temveč tudi za vse druge naprave na tem prehodu, kot je na primer javna razsvetljava. Menim, da takšnega
prehoda ne moremo šteti kot mestno ulico, čeprav je v neposredni bližini mesta,
zato predlagam, da se to vprašanje posebej prouči in uredi v tem zakonu ali pa
v nekem drugem podzakonskem predpisu.
Nadalje bi podprl predlog delegata iz Ptuja o enotni kategoriji regionalnih
cest, kolikor pa to ne bo sprejeto, predlagam, da se cesta, ki vodi od mednarodnih prehodov, kot je predlagal delegat iz Murske Sobote, od mednarodnega prehoda Kuzma in mednarodnega prehoda Gornja Radgona prek Radenc—•
Vidma—Ptuja proti Zagrebu, torej cesta, ki povezuje državno mejo Jugoslavija—Avstrija na dveh krajih in je najkrajša pot na Hrvatsko, prekategorizira
v regionalno cesto I. reda. Glede cest, ki bi morale postati regionalne, se mi zdi,
da razen Prekmurja to še posebej velja za Slovenske gorice. Tako je na primer
izpuščena regionalna cesta, cesta, ki pelje prek večjega dela Slovenskih goric
prek silno revnega predela, vendar gosto naseljenega, to je cesta iz Lenarta
prek Gradišča—Cerkvenjaka—Ivanjec v Gornjo Radgono. Ta cesta je sila pomembna za gospodarstvo in turizem, hkrati pa povezuje dve občini. Menim,
da bi te ceste morale biti drugače obravnavane. Končno bi podprl predlog
delegatov iz podravskih občin, da se odlok o razvrstitvi cest v SR Sloveniji
odloži do tistega časa, ko bo ustanovljena republiška cestna skupnost, ki bo
lahko pri razvrstitvi odločala oziroma do tistega časa, ko bo vprašanje financiranja dokončno proučeno in rešeno. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan
Kos, delegat občine Mozirje.
Ivan Kos : Tovarišice in tovariši delegati! Ko smo v naših skupščinskih
organih razpravljali o predloženih gradivih za današnje zasedanje delegatov,
smo prišli predvsem do dveh zaključkov.
Prvi zaključek se nanaša na področje financiranja. Zaključek je podoben
razpravam pretežne večine delegatov o tem, da bi bilo treba sredstva, ki se
zbirajo za financiranje kategoriziranih ali nekategoriziranih cest, zbirati centralno in deliti po določenih merilih, ki bi upoštevali, razen gostote prometa,
tudi pomembnosti posameznih cest. Brez pridržka se priključujem mnenju
tistih delegatov, ki so ugotavljali, da število bencinskih črpalk oziroma prodano
gorivo ne more biti zanesljivo merilo potreb in nujnosti vzdrževanja cest na
območju posameznih občin.
Drugo mnenje, ki se je izkristaliziralo v naših skupščinskih organih, se
nanaša na osnutek odloka o kategorizaciji cest na območju občine Mozirje
oziroma območju Zgornje Savinjske doline. Po tem odloku so razvrščene nekatere manj pomembne ceste, celo gozdne ceste, v regionalne ceste II. reda, predvsem cesta Logarska dolina;—Pavličevo sedlo. Verjetno ni vsem znano, da se na
Pavličevem sedlu pripravlja, oziroma da obstaja maloobmejni peš prehod in
da je ideja o povezavi oziroma po prehodu za motorna vozila zelo vabljiva,
tako za občino, kot za širšo regijo. Vendar so izgledi takšni, da do prehoda za
38
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motorna vozila v bližnji prihodnosti verjetno še ne bo prišlo. Na drugi strani,
pa smo ugotovili, da je cesta Nazarje*—Gornji grad, ki dejansko predstavlja,
vsaj za področje občine1, v določenem smislu magistralno cesto, izpadla kot
republiška cesta, čeprav predstavlja za občino prek Kamnika do Ljubljane dejansko in trenutno edino uporabno pot.
Celotno območje Zgornje Savinjske doline, ki ga zajema naša občina, meri
nekaj nad 500 km2, na tem območju pa prebiva 15 000 prebivalcev. Od tega
gravitira na cesto Nazarje—Gornji grad nad 4000 prebivalcev, ki prebivajo v
19 večjih in manjših naseljih. Obstoj te ceste je reliefno pogojen s tem, da je
celotno območje Zgornje Savinjske doline gravitacijsko razdeljeno na dve dolini, to je na Zgornjo Savinjsko dolino in na Zadreško dolino, cesta Nazarje—
Gornji grad pa povezuje to gravitacijsko področje. Menimo, da bi bilo potrebno to cesto prerazvrstiti, saj na njo odpade nad 30«/» celotne lesne mase
v Zgornji Savinjski dolini, kar pomeni, da se po tej cesti prepelje letno nad
14 000 kubikov gozdnih sortimentov. Nenazadnje je, kot je iz kategorizacije
razvidno, cesta Radmirje—Gornji grad—Črnivec—Kamnik predvidena kot regionalna cesta II. reda, ker pa je do Gornjega grada nerekonstruirana in v slabi
makedamski izvedbi, se večina prebivalstva in dejansko ves tranzit usmerja po
cesti Nazarje—Gornji grad.
In iz vsega tega sledi, da bi bilo potrebno kategorizacijo cest vsaj za ob •
močje naše občine ponovno preveriti, saj smo pripravljeni, da se ob ugotovitvi
važnejših poti odpovemo nekaterim cestam, čeprav so določene kot republiške,
saj po našem mnenju niso perspektivne, v trenutnem položaju pa niti takonujne. Zato predlagamo, da se cesta Nazarje—Gornji grad prekategorizira v
regionalno cesto II. reda. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Dalje. Besedo ima tovariš Milan Berden, delegat občine Lendava.
Milan Berden: Tovarišice in tovariši delegati! Pri razpravi o cestah7
ki smo jo imeli tudi na .našem območju, smo prišli do ugotovitev, da bi financiranje na podlagi opravljenega prometa z bencinom pomenilo-, da se pristojnosti za ceste prenašajo enim, sredstva za ceste pa drugim. Po razpoložljivih
podatkih bi namreč to pomenilo, da se občinam daje v vzdrževanje 30 "/o dosedanjih cest III. reda, medtem ko se hkrati daje le 19 %> sredstev od prodaje
bencina in drugih goriv. V primeru štirih pomurskih občin to pomeni, da se na
te občine prenaša 212 km cest ali 60"Vo vseh cest, za katere bodo morale občine
odslej skrbeti. Znano je, da so bile dosedaj ceste IV. reda slabo vzdrževane, saj
je bila vsa pozornost usmerjena predvsem na vzdrževanje cest, ki so bile v
pristojnosti cestnega sklada SRS tako, da je vprašanje, če bodo občine, kljub
temu, da imajo vpeljane dolgoročne samoprispevke, lahko same vzdrževale
ceste, ki so sedaj v njeni pristojnosti. Verjetno pa nam pri ureditvi tega vprašanja ne gre za to, da bi še nadalje siromašili tiste ceste, ki so še perspektivne
in imajo določen gospodarski pomen.
Nadaljnja pripomba je, da odlok ne upošteva razvoj manj razvitih območij.
V uvodnem referatu je sicer bilo govora o tem, vendar bi kazalo nekatere ugotovitve prevzeti v zakon oziroma v odlok o prekategorizaciji cest. Kazalo bi
mogoče, da se na območjih, ki štejejo za manj razvita, ne izločijo vse ceste iz
pristojnosti republike. Ugotavljamo namreč, da se obmejna in centralna območja V- bistvu razlikujejo po magistralnih trasah, da je seveda povsem
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drugačen položaj mesta ali občine, ki leži nekje v sredini, popolnoma drugačen
pa položaj območja, ki se nahaja ob relativno zaprti meji ali pa ob meji, kjer
je gostota prometa nizka oziroma pomembnost ceste trenutno majhna. V preteklosti je to že prišlo do izraza, saj so nekatere ceste za naše območje bile še v
povojnem času prioritetnega pomena, pa so zaradi dogodkov okoli Informbiroja
ta pomen izgubile. Sedaj te ceste ponovno oživljajo, zato jih ne kaže izločiti
iz kategorizacije.
V zvezi s tem bi kazalo razmisliti, ah je smotrno, da se naselje Turnišče ne
obdrži v povezavi ceste Renkovci—Turnišče—Crenšovci in naprej na Ljutomer.
Predlagamo, da bi povezali ta center z naseljem Crenšovci in naprej čez reko
Muro, torej na že kategorizirano cesto proti Ljutomeru.
Glede načina financiranja cest se bolj ogrevamo za to, da bi se sredstva
zbirala centralno in se ne dehla le na podlagi iztržka od prodanega bencina.
V tem oziru nimam konkretnega predloga, pridružujem pa se ostalim razpravljalcem, da bi se te stvari ponovno temeljito proučile in uskladile s pogledi in
predlogi posameznih občin. Hvala.
Predsedujoči dr. Jože Brilej : Besedo ima tovariš Vlado Ferenc, delegat občine Ljutomer.
Vlado Ferenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ljutomerska
občina se z osnutkom zakona o cestah v glavnem strinja. Strinja se tudi s tistimi
delegati, ki menijo, da naj bi se sredstva od prodaje bencina zbirala na enem
mestu in ne po posameznih črpalkah, saj bi bilo nesmiselno, da bi cestno omrežje
bilo odvisno od razmestitve bencinskih črpalk in od aktivnosti zaposlenih delavcev na črpalki.
Drugo vprašanje, na katero bi hotel opozoriti, se nanaša na nekatere stvari
v zakonu, ki bi se dale poenostaviti, zlasti kadar gre za ceste, ki jih krajevne
skupnosti, vaščani ali meščani hočejo zgraditi na hitro, bodisi s krajevnimi samoprispevki ah sredstvi, ki jih tako ali drugače zberejo. V osnutku zakona je
namreč predvideno, da bi tudi za takšne lokalne ceste morali imeti vse elaborate, vso tehnično dokumentacijo. Morali bi imeti tudi gradbeno dovoljenje,
k temu pa sodi tudi vse ostalo, kar se zahteva za investicijo, to je obvezni garancijski polog, obvezno deponiranje sredstev, sredstva za energetiko itd. Po
našem mnenju bi to za lokalne ceste lahko odpadlo.
V Ljutomeru imamo samo še eno željo, to je verjetno predlagatelj spregledal, da bi ob cesti, ki povezuje Ljutomer in Razkrižje tisti del odcepa, ki
povezuje Hrvaško in ki je zelo kratek, vključili v regionalno cesto, bodisi
I. ali II. reda. Mnenja smo tudi, kot so že drugi povedali, da bi lahko ceste
delili na magistralne in regionalne, brez delitve na regionalne I. in regionalne
II. reda. Drugih pripomb nimamo. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Še kdo želi razpravljati? Besedo ima
predstavnik republiškega sekretariata za gospodarstvo, tovariš Ljubo Levstik.
Ljubo Levstik: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V imenu predlagatelja bi hotel izjaviti, da nas je današnja razprava izredno presenetila.
Tukaj smo slišali dragoceno kritiko, ki nam bo v nadaljnjem postopku pri
sprejemu zakona veliko koristila. Vsi vaši predlogi za dopolnitve in spremembe osnutka zakona so takšni, da jih lahko v celoti sprejmemo kot kon38*
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struktivne in sprejemljive in jih bomo v nadaljnjem postopku lahko vgradili
v oba dokumenta. Menim, da je predvsem sprejemljiv predlog, ki ga je dal
tovariš Praznik, in sicer v tem smislu, da bomo morali oba osnutka ali enega
od njih, dopolniti s finančno analizo in pregledom, na podlagi katere bomo
potem lahko ocenili vse posledice predlaganega osnutka zakona in predlagane
prekategorizacije in se odločili za končno besedilo predloga zakona, tako glede
vprašanja financiranja, kot tudi glede vprašanja prekategorizacije.
Največ pripomb in menim največ interesa je vzbudil tisti del osnutka zakona, ki se nanaša na financiranje. Moram reči, da smo to pričakovali ter da
menimo, da je pri tem dejansko potrebno marsikaj dopolniti.
Opozoril bi tudi, da so številni predlogi in kritike, ki ste jih izrekli glede
odloka o razvrstitvi cest, zelo zanimivi, vendar menim, da je vsem občinam
odprta pot, da te zadeve takoj ali v času do izdelave predloga odloka, neposredno uredijo s cestnim skladom in se z njim povezujejo, bodisi skupno, bodisi
po regijah ali samostojno.
Ob koncu menim, da lahko ugotovim, da ocenjujete osnutek zakona o
cestah, kakor tudi osnutek odloka o razvrstitvi cest v SR Sloveniji za primerna
za nadaljnjo obravnavo in za nadaljnji postopek. Hvala vam!
Roman Dermaša (iz klopi): Predlagam, da glasujemo o predloženih
amandmajih.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Ce dovolite, bi prešli k zaključevanju
te točke dnevnega reda. Besedo ima tovariš Ljubo Levstik.
Ljubo Levstik: Tovariš predsednik, poudariti sem hotel, da bi bilo
glede na to, da obravnavamo osnutek zakona, brezpredmetno in menim tudi
po postopku neustrezno, da razpravljamo o danih predlogih kot o amandmajih.
Sprejemamo vse dane predloge, katere bomo zelo resno proučili in jih tudi
vključili v predlog zakona, kolikor so ustrezni in sprejemljivi. Možnost amandmajev obstoja še vedno v zadnji fazi postopka za sprejem zakona, to je v fazi
predloga zakona. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Ko zaključujem razpravo po tej točki
dnevnega reda, bi želel poudariti, da je bila razprava izredno bogata in konstruktivna, kakršne ni vedno v teh domovih. Ob zaključku razprave je potrebno, da se dogovorimo o nadaljnjem postopku. Že v začetku sem rekel, da
odlok o zasedanju delegatov občin predvideva dve možnosti: ena je, da v zadevah, ki so manj sporne, zaupamo overiteljem zapisnika, da strnijo stališča
in mnenja in jih posredujejo zborom. Tako smo se odločili pri prvih dveh točkah dnevnega reda. V tej bogati razpravi je bilo, za razliko od prvih dveh točk,
izraženih toliko načelnih pripomb in mnenj, tako glede meril in dopolnilnih
predlogov glede kategorizacije cest, sistema financiranja, kot tudi vprašanj
postopka, da menim, da bi se težko odločili, da bi oblikovanje stališč prepustili
overiteljem zapisnika. Zato predlagam, da se oblikuje posebna skupina delegatov, ki bi jo pooblastili, da strne vsa stališča, mnenja in predloge delegatov
občin glede obravnavanih vprašanj. V zvezi s tem in deloma v zvezi s predlogom predstavnikov skupščine mesta Ljubljana bi opozoril, da mora skupina
delegatov, ki bo oblikovala predloge in stališča, po določilu 14. člena odloka o
sklicu in delu zasedanja delegatov občin, omenjeni dokument, ki ga bo izdelala
in poslala pristojnim zborom, oblikovati tako, da bo razvidno, kateri delegati
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so se zavzemali za določena mnenja, stališča in predloge in seveda, če je bilo za
določen predlog več delegatov, da je tudi to razvidno.
Ko bo republiški in gospodarski zbor naše skupščine razpravljal o tem
osnutku, je to še vedno osnutek, oziroma je normalna praksa, da pristojna
zbora naročita predlagatelju, da na podlagi predlogov, stališč in mnenj izraženih
v razpravi na zborih in na zasedanju delegatov občin pripravi nov predlog.
Takšen je postopek glede nadaljnjega dela.
Ce se strinjate s tem, bi prešli na izvolitev skupine delegatov, ki bi
izoblikovala stališča in predloge. Zaželeno bi bilo, da bi v skupini, ki naj bi
štela 5 do 6 delegatov, bile zastopane posamezne regije, saj interesi niso vedno
enaki.
Vprašam zbor, če se strinja z izvolitvijo posebne skupine delegatov? (Da.)
Je kdo proti? (Nihče ne dvigne roko.) Ima kdo kakšne predloge? (Ne javi se
nihče.)
Ugotavljam, da so predlagani naslednji tovariši: Roman Dermaša, Stane
Fajdiš, Stane Cehovin, Vinko Jurkas, Ivan Kastelic, Zdravko Praznik in Anton
Žagar.
Na vas je, da odločite, koliko članov bo štela skupina. Sedaj imamo predlog
za 7-člansko skupino. Kdor je za takšen sestav skupine, naj prosim dvigne
roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zasedanje delegatov soglasno izvolilo 7-člansko skupino,
ki ima nalogo, da ob sodelovanju sekretariata zasedanja pripravi stališča v
smislu, kot je bilo pojasnjeno. S tem smo končali 3. točko dnevnega reda.
Prehajam na obravnavo 4. točke dnevnega reda, to je predloga
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni
red in mir, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije republiški sekretariat
za notranje zadeve.
Uvodno obrazložitev bo dal tovariš Peter Gluhar, republiški podsekretar
za notranje zadeve. Besedo ima tovariš Peter Gluhar.
Peter Gluhar: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V novembru
1970. leta je skupščina občine Brežice poslala Skupščini SR Slovenije predlog,
da se spremeni 2. poglavje zakona o prekrških zoper javni red in mir. To
poglavje zajema od 16. do 21. člena kazenske določbe, katere so po mnenju
skupščine občine Brežice nevalorizirane, ker se republiški zakon o javnem redu
in miru od leta 1959 ni spreminjal.
Na svoji 19. seji dne 18. 12. 1970 je odbor za družbeno-politični sistem in
notranjo politiko republiškega zbora omenjeni predlog skupščine občine Brežice
za spremembo republiškega zakona o javnem redu in miru sprejel. Hkrati je
odbor sprejel sklep, da republiški sekretariat za notranje zadeve pripravi predlog za spremembo zakona v prvem četrtletju leta 1971. V smislu zahteve je
republiški sekretariat za notranje zadeve ob posvetovanju z republiškim senatom za prekrške izdelal predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških zoper javni red in mir.
Podrobnejša obrazložitev za spremembe in dopolnitve je dana v predloženem gradivu. Republiški sekretariat za notranje zadeve kot predlagatelj
sprememb omenjenega zakona meni, da je le-tega potrebno obravnavati po
hitrem postopku, zlasti zaradi tega, ker je potrebno kazni uskladiti z možnostmi,
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ki jih omogočata noveli temeljnega zakona o prekrških, ki sta bili sprejeti v
letih 1965 in 1967, glede na republiški zakon o javnem redu in miru pa ni bila
še izkoriščena možnost določanja maksimalnih denarnih in zapornih kazni. V
predlogu smo razčistili še nekatera druga vprašanja, ki so se medtem, ko je bil
zakon sprejet, rešila s sprejetjem zakona o eksplozivnih snoveh (Uradni list
SFRJ, št. 25/70) in temeljnim zakonom o blagovnem prometu, pa tudi sicer je
bilo potrebno predlagati nekatere terminološke uskladitve, ki so se medtem
pojavile.
Republiški sekretariat za notranje zadeve, skupno še z nekaterimi republiškimi organi in organizacijami pripravlja gradiva za novelo republiškega
zakona o prekrških zoper javni red in mir in so bila s tem v zvezi sprožena
nekatera vprašnja, katera bi utegnila bistveno spremeniti fiziognomijo zakona
o javnem redu in miru.
Vsa ta vprašanja še niso do kraja proučena. Menimo, da bo postopek za
sprejem noveliranega republiškega zakona precej zahtevnejši in dolgotrajneši,
zato kaže v danih razmerah pohiteti z omenjenim predlogom, to je, da se
uskladijo kazni, ker bo le tako zakon bolj učinkovit. Vzporedno s tem pa moramo tudi slediti proučevanju sprememb zvezne zakonodaje na podlagi predloženih ustavnih amandmajev, tako zvezne kot republiške ustave. V tem smislu
je predlog obravnaval 28. aprila 1971 tudi odbor za družbenopolitični sistem in
notranjo politiko, kateri na predlog ni imel bistvenih pripomb, razen na 18. člen,
točka 5, katera določba naj bi se ustrezneje sankcionirala s tem, da se prenese
iz 18. člena v 17. člen, po katerem je predvidena kazen do 500 din ali zapor
do 30 dni.
V zvezi z ostalimi vprašanji se je odbor strinjal s stališči, ki so pojasnjena
v obrazložitvi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških zoper javni red in mir. Prav tako je predloženi predlog 24. 4. 1971
obravnavala zakonodajno-pravna komisija, ki na sam predlog ni imela bistvenih
pripomb, razen redakcijskih, ki jih bo predlagatelj upošteval pri dokončni
pripravi predloga zakona. Nadalje je na svoji seji 14. 5. 1971 predloženi predlog obravnaval tudi izvršni svet, ki ni imel bistvenih pripomb in se je strinjal,
da se predlog predloži po skrajšanem postopku. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš
Rajko Dobrota, delegat občine Ljubljana-Center.
Rajko Dobrota: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Kot delegat
občine Ljubljana-Center ter v imenu ostalih ljubljanskih občin, kakor tudi skupščino mesta Ljubljane, nimam k predlogu nobenih pripomb, razen dveh, in ga
kot takega v celoti podpiram. Ti dve pripombi bi bili:
Prva pripomba bi bila, da 1. točka 16. člena postane 1. točka 17. člena.
Gre za to, da je nemogoče že vsak pretep kaznovati izključno z zaporom in da
je treba dati možnost, da sodnik ugotovi intenziteto oziroma stopnjo krivde in
se odloči za zapor le v izjemnih primerih. V 17. členu pa je zaporna kazen določena alternativno.
Druga pripomba bi bila, da se v 3. točki 18. člena v prvi vrsti črta del
besedila, in sicer »predsednik hišnega sveta« in namesto njega vstavi besedilo
»podjetje, ki gospodari z zgradbo«. Od leta 1959 namreč, to je od tedaj, ko je
bil sprejet zakon o prekrških zoper javni red in mir, je prišlo do spremembe
statusa hišnega sveta, ki sedaj ni več pravna oseba, temveč je to podjetje, ki
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s hišo gospodari. Dejansko pa imajo podjetja za gospodarjenje s stanovanjskimi
stavbami pogodbe z upravijalci hiš ali hišniki, ki se s pogodbo zavežejo, da vse
te zadeve opravljajo. V nobenem primeru pa ni mogoče kaznovati predsednika
liišnega sveta.
V zvezi s spremembo republiškega zakona mi dovolite, da prav tako v
imenu mesta Ljubljane in občin Ljubljane predlagam spremembo zveznega
predpisa, to je temeljnega zakona o prekrških. O tem smo razpravljali na skupni
seji predsednikov svetov skupščin občin in mesta Ljubljane dne 13. t. m., navzoča pa sta bila tudi oba predsednika sodišč, sodnik za prekrške, občinski
javni tožilec in drugi. Posebej je o tem razpravljala skupščina občine LjubljanaCenter ter bi v podkrepitev tega predloga dal naslednje ugotovitve in iz teh
izhajajoče predloge.
Iz leta v leto ugotavljamo vse večji porast števila zadev, ki pri isti sistemizaciji in organizaciji otežkoča delo sodnika za prekrške. Razen .vse večjega
števila zadev hkrati ugotavljamo spremembe v strukturi predlogov. Ze pred
dvema letoma je bilo razmerje odločb izdanih v skrajšanem postopku nasproti
■onim v rednem, 70 : 30. Sedaj je to razmerje skoraj obrnjeno in sicer 40 : 60.
Tudi spremembe v ostalih dejavnostih močno vplivajo na delo sodnika za
prekrške, kar zlasti velja za zavarovalstvo. Očitno je torej, da se je delo
sodnika za prekrške v zadnjih letih občutno spremenilo, da zahteva vse več
sposobnosti in iznajdljivosti, da pa so nujne tudi spremembe v nekaterih predpisih, saj ni dovolj, da se prilagajamo nastalim razmeram, temveč je potrebno
aktivno vplivati na spremembo razmer samih.
Od približno 40 tisoč zadev, ki jih letno rešuje organ sodnika za prekrške
v Ljubljani, je okoli 70 °/o prometnih prekrškov, to pa pomeni številčno do
28 000 zadev. Med temi zadevami je najmanj polovica takih, ki jih lahko rešuje
sodnik za prekrške po skrajšanem postopku in dober del takšnih, ki jim je
kazen taksativno predpisana. To so prekrški tako imenovanega organskega mandata. Za te prekrške so točnp predpisane kazni 10, 20 in 50 dinarjev in jih
lahko miličniki izterjajo na licu mesta. Vendar je takih, ki plačujejo kazen, zelo
malo oziroma iz dneva v dan vse manj. Tudi tistih, ki jim miličnik zaradi
storjenega prekrška pusti listek na vozilu in ki plačajo v osmih dneh, je vse
manj. S tem, da se prometna disciplina ne izvaja, prihaja do zamotanega, dolgotrajnega in dragega postopka. Ta postopek teče različno, in sicer drugače za
primer, če kršitelj ne plača kazen na kraju samem in drugače, če ne plača
kazen v osmih dneh od obvestila. Oba primera bi vam želel drastično prikazati:
Ce kršitelj ne plača kazen na kraju samem, tedaj sledi popis podatkov,
ki ga opravi miličnik v svojo beležko. Ta popis mora pozneje miličnik na svoji
postaji prepisati v obrazec za predlog za kaznovanje, ki ga podpiše komandir
postaje milice. Ta predlog pošlje postaja milice sodniku za prekrške, ki ga
vpiše v svoj delovodnik pod posebno številko in dobi svoj ovoj. Nadalje se za
vsako zadevo izpiše kartica, ki se hrani v kartoteki kaznovanih in razporedi
določenemu sodniku, ki v konceptu napiše mandatno odločbo. To prepiše
strojepiska sodnika, napiše kuverto s povratnico in položnico ter odda v ekspedit. Tam se odločbe razdelijo in pošljejo kršitelju in predlagatelju. Spis gre
v evidenco ; če obdolženec vloži ugovor zoper tako odločbo, ga mora sodnik
pozvati in zaslišati ter ponovno izdati odločbo, ki je tedaj izdana v rednem
postopku z obrazložitvijo, ki jo sodnik narekuje strojepiski, strojepiska pa
ponovno napiše kuverto s povratnico in položnico ter da v ekspedit, kjer se vse
.zopet ponovi. Na to odločbo ima obdolženec pravico do pritožbe, in če jo vloži,
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roma spis na republiški senat za prekrške, ki mora potem o tej zadevi odločiti.
Vse to se mora opraviti hitro, saj je relativni zastaralni rok 6 mesecev,
absolutni pa eno leto. Ker je zaradi nediscipline plačevanja teh kazni veliko
pritožb, se dogaja, da take zadeve tudi zastarajo. Ce pa ne pride do zastaranja,
se zgodi, da obdolženec kljub drugostopenjski odločbi kazni ne plača. V tem
primeru pošlje sodnik za prekrške službi izvrševanja kazni predlog, da kazen
izvrši, oziroma pošlje v primeru neplačila obdolženca v zapor.
Ta služba najprej napiše obdolžencu dopis, da se določenega dne zglasi
v mestnih zaporih, zaradi prestajanja nadomestne kazni zapora. Če se obdolženec v določenem roku tam ne zglasi, mora ta služba odrediti prisilni privod.
Miličnik mora torej obiskati obdolženca na domu in če ga ne dobi, priti še
enkrat ali pa tudi večkrat ter ga odpeljati v zapor. V največ primerih pa
takrat obdolženec izjavi, da bo plačal 10, 20 ali 50 din in s tem zaključi ta
začarani krog.
S takim postopkom je obdolženec torej povzročil precejšnje stroške, ki jih
cenimo za vsak spis okoli 200 dinarjev, plačal pa je le denarno kazen 10, 20
ali 50 din, torej prav toliko, kolikor bi moral plačati na kraju samem.
Ce kršitelj ne plača denarne kazni potem, ko dobi od miličnika obvestilolistek, da je na primer napačno parkiral, je postopek nekoliko drugačen.
Postaja milice mora imeti o vseh teh kršiteljih evidenco 8 dni. Ce v tem roku
ne plača kazni na postaji milice, mora postaja milice po številkah vozil najprej
prek republiškega sekretariata za notranje zadeve ugotoviti lastnika vozila,
njegov točen naslov in druge podatke. Po tej ugotovitvi teče naprej isti postopek,
kot je bil maloprej naveden. Tu pa je treba omeniti, da evidenca vozil na
republiškem sekretariatu ni na tekočem in da redno prihaja do nerodnih
situacij, ko dobivajo odločbe tisti, ki so vozila že zdavnaj prodali drugemu in so
kupoprodajo v redu izvedli. Pri vsem tem pa je treba opozoriti, da so kršitelji
iz raznih krajev, da v osebnih dokumentih velikokrat ni točnih podatkov in da
se do četrtine pošte vrača sodniku za prekrške z navedbo nepoznan ali odpotoval.
Kako to izgleda pri približno 40 tisoč poslanih kuvertah, si lahko samo
mislimo, saj morajo delavci sodnika za prekrške zatem ponovno preverjati na
različnih krajih, kje bi lahko našli kršitelja, ki se izmika plačilu. Tudi podatek
o izvrševanju kazni je zanimiv. Lani je služba za izvrševanje kazni pozvala
7400 kršiteljev na prestajanje nadomestne kazni zapora, od tega pa jih je odšlo
v zapor le 400, torej kar 7000 manj kot jih je bilo poklicanih. Menimo, da je
opisanemu stanju kriv le predpis, ki omogoča kršiteljem brezplačno večmesečno pravdanje, in da se to ne bo spremenilo, dokler bo vsak kršitelj vedel,
da je vseeno ah plača denarno kazen na kraju samem, ah pa po enem letu
oziroma da čaka na zastaranje.
Zaradi tega predlagamo več načinov, kako naj se zadeve uredijo, da bi
prišlo do večje discipline in s tem do manjših stroškov postopka:
a) zadeve organskega mandata naj bi reševala milica;
b) milica naj ne bi pobirala denarja od kršiteljev, temveč bi jim izdajala
listke, na katerih bi jih morala opozoriti, da morajo plačati kazen v določenem
roku, sicer se jim ta kazen podvoji, kasneje pa potroji. Če še po tem roku ne
plača kazni in ne ugovarja, gre zadeva naravnost v izterjavo. Če storilec
ugovarja v roku, gre zadeva sodniku za prekrške;
c) v temeljnem zakonu o prekrških bi moralo biti določilo, ki bi dovoljevalo sodniku za prekrške, da zaračunava povračnino.
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Tu je navedenih le nekaj predlogov, od katerih menimo," da je predlog
pod »b«, da bi milica ne pobirala denarja, temveč izdajala listke, najprimernejši.
Verjetno bi se zadeva dala tudi kako drugače urediti, vendar je vedno treba
upoštevati dejstvo, da ne bo prometne discipline, če bo kršitelj še naprej v
takem odnosu, kot je to sedaj.
Temeljni zakon o prekrških določa, da mora biti postopek hiter in kratek,
kar pa ne sme biti v škodo pravilni odločitvi. V sedanjih spremenjenih razmerah pa je ta postopek počasen in dolg, saj je ni družbe, ki bi prenesla tako
breme zaradi nediscipline voznikov. Število teh kršiteljev je zlasti letos v
velikem porastu tako, da bi morah sistemizirati pri sodniku za prekrške
precejšnje število delovnih mest, kar pa menimo, da ni smotrno, temveč je
nujna sprememba predpisa. Svet za splošne notranje zadeve pri skupščini
mesta Ljubljane bo na prvi prihodnji seji v navzočnosti predsednikov svetov
za občo upravo in notranje zadeve vseh ljubljanskih občin ponovno razpravljal
o konkretnih predlogih za spremembo temeljnega zakona o prekrških ter te
predloge prek skupščine mesta Ljubljane posredoval Skupščini SR Slovenije.
Za sedaj pa predlagam v imenu mesta Ljubljane in ljubljanskih občin, da bi bil
zbor delegatov občin v Skupščini SR Slovenije iniciator za spremembo temeljnega zakona o prekrških v obsegu, kot je bil v mojem referatu predlagan,
Skupščina SR Slovenije pa naj prevzame iniciativo za spremembo zakona pri
zveznih organih. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Še kdo želi razpravljati? Prosim!
Besedo ima Janez Sušnik, delegat občine Kranj.
Janez Sušnik: Svet za občo upravo in notranje zadeve skupščine
občine Kranj meni, da je predložena sprememba zakona potrebna in nujna,
zlasti glede na spremenjeno višino kazni. Glede predloženega besedila je svet
sprejel naslednje pripombe, zlasti mi dovolite, da jih preberem, čeprav je to
osnutek zakona, in sicer zato, ker naš zbor ne bo imel več priložnosti razpravljati o tem osnutku zakona.
Prvič, 3. člen predloženega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških zoper javni red in mir, ki spreminja 16. člen zakona, naj bi se
dopolnil tako, da bi se omogočila glede kaznovanja alternativa. Besedilo naj bi
se glasilo: »Z zaporom do dveh mesecev ali denarno kaznijo do 500 din se
kaznuje...«. Po predlogu je predvidena samo zaporna kazen.
Med prvima točkama spremenjenega 15. in 16. člena, to je med 3. in 4.
členom zakona o spremembah zakona ni bistvene razlike, zato je svet menil,
da naj se točki združita oziroma, da naj se izpusti besedilom »Na posebno
nesramen, žaljiv ali surov način.« Svet meni, da so takšne situacije od primera
do primera različne in da bi moralo sodniku za prekrške pri izreku kazni
pustiti proste roke glede teh pojmov, ki so težko določljivi, tako da sodnik gre,
kadar je v dvomih oziroma ni zanesljivega dokaza, iz ostrejše na milejšo
kazen. Spremenjena oziroma združena točka naj bi se glasila: »Kdor se prepira,
vpije ali drugače nespodobno vede na javnem kraju ali prostoru, kjer vzdržuje
red delovna ali druga organizacija ali državni organ.«
Svet meni, da bi se slogovno lepše slišala 3. točka spremenjenega 16. člena:
»Kdor se klati, poteka ali berači«, namesto »vdaja klatenju, potepanju ali
beračenju«.

602

Zasedanje delegatov občin

Druga točka spremenjenega 17. člena, naj bi se glasila tako, da bi namesto
besed »ob priliki uradnega poslovanja« ali »glede uradnega poslovanja« napisali
»pri uradnem poslovanju« ali »o uradnem poslovanju«.
Dalje svet meni, da bi spremenjeni 17. člen v 4. točki morali dopolniti
z besedo »sostanovalce« tako, da bi se glasil: »Kdor občutno moti sostanovalce«.
Točka 16. spremenjenega člena zakona naj bi se v zakonu o spremembah
in dopolnitvah črtala. Ta točka določa sankcijo v primeru, ko nekdo daje
pomoč, da je v njegovih prostorih ali na njegovem zemljišču nepriglašen ali
prepovedan javni shod. Sankcije v primeru takšne pomoči pa so predvidene
že v temeljnem zakonu o prekrških.
V 5. členu zakona, ki spreminja 18. člen, predlaga svet za občo upravo
in notranje zadeve občine Kranj, da bi se črtala 5. točka, ki naj bi jo dali
k 17. členu kot novo točko. Menimo, da bi bil pomen prekrška tako večji,
glede na to, da 17. člen predvideva večje sankcije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red
in mir predvideva v 9. členu, da se besede »občinskega ljudskega odbora«
nadomestijo z besedo »občina«. Z besedo »občina« se dejansko razume območje
politično-izvršilne oblasti nekega upravnega organa, zato predlagamo, da naj
se to besedilo nadomesti z besedami »občinske skupščine«. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Besedo ima tovariš Branko Zadravec,
predsednik skupščine občine Gornja Radgona.
Branko Zadravec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dal bi še nekaj manjših pripomb, dopolnitev in sprememb, ki jih
predlaga naš sodnik za prekrške.
Sedanji 15. člen zakona določa, da mladoletniki ne smejo obiskovati nočnih
lokalov. Pojem »nočnih lokalov« naj bi se spremenil v »javnih lokalov, brez
spremstva staršev ali od njih pooblaščenih oseb«. Nočni lokali so namreč
bari, dancingi in kavarne. V gostilne po sedanjih predpisih lahko gredo mladoletniki tudi ponoči, če so stari nad 16 let, pod 16. leti pa jim to prepoveduje
občinski odlok.
17. člen, 2. točka govori o razgrajanju v zasebnem prostoru. Predlagamo, da
se besedi »zasebni prostor« črtata. Razgrajalec se lahko sedaj kaznuje le, če
razgraja v zasebnem prostoru, če pa razgraja čez dan izven prostora, pa ni
oznake prekrška. Obstaja težnja, da bi se uzakonila prepoved vsakega razgrajanja, ne glede na to, ali obstaja občutno motenje okolice. Tako bi se lahko
kaznovalo tudi moža za razgrajanje v družini, ne da bi bila motena okolica.
Nadalje obstajajo predlogi, da bi se imetniki domačih živali kaznovali,
če jih ne bi tako zavarovali, da bi motili nočni mir občanov. Tu pride predvsem
v poštev lajanje psov ponoči v okoliških predelih oziroma v mestnih predelih.
Z ostalim se glede predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških zoper javni red in mir v celoti strinjamo. Zlasti je nujno,
da se, kot je v predlogu navedeno, predpišejo višje kazni za kršilce zakona.
Predsedujoči dr. Jože Brile j: Hvala lepa! Še. kdo, prosim? Besedo
ima tovariš Mirko Podbevšek, zastopnik sveta za notranje zadeve občine
Kamnik.
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Mirko Podbevšek: Pojasnil bi rad, da je naš svet, ko je razpravljal o predlogu za izdajo tega zakona, ugotovil, da se v 17. točki 17. člena
predvideva, da naj bi krošnjarjenje odpadlo, ker ni več aktualno. Naš svet
meni, da je v hribovskih predelih to še vedno aktualno. V zadnjem času je vse
več nepoznanih ljudi, ki prihajajo v hribovske kraje in ponujajo razne stvari.
Ti so nasilni, nočejo iz hiš in če ljudje ne kupijo, jim groze. Osebno vem, da se
jih ljudje bojijo, saj jim grozijo tudi s požigom in podobnim. Naš svet je
mnenja, da prepoved krošnj ar jenja ne bi izpadla iz tega razloga, saj je tovrstno kaljenje miru precej nevarno. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Zeli predstavnik republiškega sekretariata za notranje zadeve zaključno besedo? (Da.) Prosim!
Peter Gluhar: Uvodoma sem poudaril, da gre v tem primeru za
določeno prehodno obdobje, saj nimamo razčiščenih zadev glede novele temeljnega zakona o prekrških, ki bo glede na ustavne spremembe doživela precejšnje
spremembe. Prav tako menim, da gre za področje, ki pri nas v Sloveniji ni
povsem razčiščeno.
Po sprejetju republiškega zakona o javnem redu in miru je bilo s strani
občinskih skupščin sprejetih več odlokov, ki so v nekaterih primerih celo enaki
določbam, ki jih vsebuje republiški zakon o javnem redu in miru. To pomeni,
da nastopa kolizija med občinskimi odloki in republiškim zakonom o javnem
redu in miru. Mi smo ta gradiva v zadnjem obdobju že pripravljali in obravnavali, vendar stvari ne moremo dokončno sprejeti, dokler ne bo sprememb
v noveli temeljnega zakona o prekrških. Tudi za novelo je bila na iniciativo
zveznega sekretariata za notranje zadeve v preteklem letu predvideno, da se
ponovno novelira, zlasti glede vprašanj mandatnih kazni. Znano nam je, da
je postopek mandatnih kazni nemogoč in neučinkovit, kot je tovariš delegat iz
Ljubljane pojasnjeval, saj nepomembna denarna kazen, če jo nekdo ne. plača,
povzroča postopek, ki je lahko dražji kot kazen za prekrške. Sodniki za
prekrške v takih primerih raje dajo zadeve v zastaranje, s tem pa sta seveda
kaznovalna politika in represiva popolnoma neučinkoviti.
Glede predlogov, da naj bi se prva točka 16. člena prenesla v 17. člen, bi
rad pojasnil, da so v kategoriji 16. člena predvsem tiste kršitve, ki so najbolj
pogoste. Konkretno, prva točka 16. člena vsebuje po statističnih podatkih, ki jih
mi zabeležujemo, 60 '°/o vseh kršitev iz naslova republiškega zakona o javnem
redu in miru. To pomeni, da zasluži ta pojav večjo pozornost in zaradi tega
tudi večji represivni ukrep. Zaradi tega smo 16. členu predlagali predvsem tiste
kršitve, ki so najbolj pogoste in ki predstavljajo večjo nevarnost od ostalih
kršitev, ki so v 17. in 18. členu. Alternative, ali denarna kazen ali zaporna
kazen nismo dali zaradi tega, ker če bi omogočili denarno ali zaporno kazen,
potem se običajno izrekajo denarne kazni. Vedno se išče lažji represivni ukrep
kot ostrejši, čeprav je tudi pri zapornih kaznih možna najvišja kazen do dveh
mesecev. To pomeni, da ima sodnik za prekrške dovolj možnosti, da izbere
primerno kazen za konkretni primer.
Glede predlogov, da bi se določene stvari s področja prometne varnosti
morale drugače reševati, menim, da je potrebno poudariti, da ta zakon to ne
rešuje. To področje razrešuje temeljni zakon o varnosti prometa s svojimi
podzakonskimi predpisi ter republiški zakon o varnosti prometa, ki je bil
sprejet pred 14 dnevi. Vsekakor morata tudi ta dva zakona sloneti na določbah
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temeljnega zakona o prekrških, ki je matični zakon za reševanje vseh ostalih
predpisov s področja kršitev.
Poudarjam, da gre v danem primeru za razrešitev vprašanj v prehodnem
obdobju, ki bo lahko trajalo dve leti. V dveh letih bodo verjetno zadeve toliko
zrele, da bomo lahko prišli do solidnega republiškega zakona o javnem redu
in miru, pri čemer bo potrebno razrešiti tudi odnose, kaj naj rešujejo občinski
odloki in kaj republiški zakon. Po tem zakonu naj bi občina razreševala le
tista vprašanja javnega reda in miru na njenem področju, ki niso razrešena
že z republiškim zakonom. Ostale pripombe in predloge, ki so bili predloženi,
bomo upoštevali pri dokončni pripravi predloga zakona. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože Brile j : Hvala lepa! Še kdo želi razpravljati?
Ce ne, bi zaključil razpravo in bi se zopet dogovorili za nadaljnji postopek, Gre
za formalen predlog, gre za pobudo za izdajo zakona o spremembah in o
dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir; pri tem gre predvsem
za pobudo za spremembo temeljnega zakona, ki bi omogočal tudi nadaljnje
postopke in spremembe v ustreznih republiških in občinskih predpisih. Ker
gre tu za formalno pobudo, ki jo mora republiška skupščina v primeru, da jo
sprejme, prenesti zvezni skupščini, smatram, da je v skladu z našim postopkom,
da ne ostane samo pri pobudi, ampak da tudi glasujemo.
Predlagam, da glasujemo o predlogu, ki je pred nami ter da predlagatelj
oziroma republiška skupščina, ko bo dajala pobude in konkretne predloge,
upošteva vse predloge, ki so po mojem mnenju bili večinoma docela umestni.
Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat dvigne roko.)
S predlogom za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o prekrških
zoper javni red in mir se zasedanje delegatov občin strinja in ga sprejema.
Prehajamo na zadnjo, 5, točko dnevnega reda, na poročilo o
organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic.
Uvodno obrazložitev bp dala republiški sekretar za zdravstvo in socialno
varstvo, tovarišica Majda Gaspari.
Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši delegati! Poročilo o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v Sloveniji na zelo strnjen način
predstavlja stanje, v kakršnem se nahajajo naše bolnišnice in v zaključnem
delu obsega predlog globalne usmeritve za načrtovanje bodočega razvoja bolnišnične dejavnosti.
Pri ugotavljanju razvitosti bolnišnic se je naš sekretariat opiral na strokovno navodilo o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo bolnišnic,
ki ga je pred dvema letoma sprejel republiški zdravstveni center. Upošteval pa
je tudi gibanje obolevnosti prebivalstva in zasnove organizacije zdravstvene
dejavnosti pri nas, ki vključuje tudi zdravstvene domove in zavode za zdravstveno varstvo kot pomembne nosilce osnovnega zdravstvenega varstva in
higiensko epidemiološke dejavnosti. Citirano poročilo so obravnavali: republiški
medicinski svet, izvršni svet Skupščine SR Slovenije in odbor za zdravstvo
socialno-zdravstvenega zbora ter soglašali, da predstavlja solidno podlago za
sprejem odločitev o načrtovanju in financiranju razvoja vse bolnišnične dejavnosti kakor tudi posameznih bolnišnic.
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Bolnišnice tudi pri nas zavzemajo pomembno mesto v družbeni zdravstveni
organizaciji. Njihova funkcija je nuditi bolnikom vsestransko specialistično
medicinsko pomoč. Zato se ukvarjajo s specialistično diagnostiko, terapijo,
preventivo in rehabilitacijo. Razvijati pa morajo tudi široko specialistično
ambulantno dejavnost, ki ob določenih strokovnih indikacijah sega vse do
bolnikovega doma. Sodobna bolnišnica je prav tako baza za vzgojo zdravstvenih
delavcev in za biosociološka raziskovanja.
Ob soočanju s funkcijo in pomembnostjo bolnišnične dejavnosti pri nas ni
prezreti naslednjih dejstev:
Specialističnega ambulantnega zdravljenja je v poprečju enkrat letno deležen vsak Slovenec in vsak tretji Slovenec je enkrat na leto na zdravljenju
v bolnišnici. V bolnišnicah dela 70 %> vsega v zdravstvu zaposlenega visoko
in srednje usposobljenega kadra in kar 90 °/o vseh zdravnikov-specialistov.
Bolnišnice razpolagajo z najzahtevnejšo medicinsko opremo, ki ob številni
strokovni zasedbi omogoča, da rešujejo najbolj zapletene zdravstvene probleme.
Obseg njihovega strokovnega dela je presenetljivo zahteven in razvejan ter
zadovoljuje čedalje večje potrebe našega prebivalstva. Polovica sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo, se porabi za specialistično ambulantno in
bolnišnično zdravljenje.
2e iz tega skopega prikaza nedvomno sledi, da bolnišnična dejavnost opravi
pomemben del zdravstvenega varstva prebivalstva in da je nosilec razvoja
sodobne medicinske tehnologije. Prav zato nas opravičeno zanima, v kakšnem
stanju se nahaja ta dejavnost in če bo v bodoče lahko kos rastočim potrebam
po specialističnem zdravstvenem varstvu in novim nalogam.
Iz obširne dokumentacije smo glede tega lahko posneli naslednje ugotovitve:
1. Mreža bolnišnic je zelo disperzna. Sedaj imamo 23 bolnišnic, torej veliko
in preveč majhnih, saj je kar 13 takih, ki imajo manj kot 300 postelj, 7 bolnišnic
ima do 500 postelj in le 3 več kot 1000. V naši organizaciji bolnišnic torej še
vedno prevladujejo majhne bolnišnice, ki se jih v razvitejših deželah izogibajo,
ker njihova tehnologija ne more v korak z dosežki medicine in tehnike, saj le-ta
rabi velik obrat ali pa jo ekonomsko ni mogoče vzdrževati. V zadnjih letih že
beležimo integracijska prizadevanja in več specialnih bolnišnic, zlasti za TBC,
se je združilo s splošnimi bolnišnicami. Njihove zmogljivosti pa so se uporabile
za druge deficitarne dejavnosti teh bolnišnic. Tudi v okviru kliničnega centra
se je integriralo več zdravstvenih institucij. Posebej velja opozoriti, da so
naravni trendi že sprožili koncentracijo najbolj zahtevnih zdravstvenih storitev
v močnejših bolnišničnih centrih kot so Ljubljana, Maribor in Celje, ki že
obsegajo skoraj dve tretjini zdravstvenega potenciala in obvladujejo večji del
specialističnega zdravstvenega varstva.
2. Bolniki uporabljajo sorazmerno mnogo nestandardnih postelj, skoraj
2000. Težave glede tega so še večje, ker postelje še niso razporejene po racionalnem ključu. Precejšnja nesorazmerja beležimo med posameznimi območji
in tudi med posameznimi medicinskimi panogami. Tradicionalne panoge imajo
marsikje več posteljnih zmogljivosti kot pa tiste, ki obravnavajo velike epidemije sodobnega časa. Standard bolnikov je večinoma nižji od tistega, ki ga
terjajo minimalni pogoji za delo bolnišnic. To velja tudi za naše vrhunske
zdravstvene ustanove kot so klinične bolnice in onkološki inštitut. Glede tega
moramo omeniti nekatere izjeme kot sta splošni bolnišnici Novo mesto in
Slovenj Gradec in tudi nekatere specialne bolnišnice, ki imajo svoje bolniške
oddelke zgrajene po sodobnih načelih.
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3. Večina bolnišnic je zelo slabo opremljenih, čeprav zadnje dve leti
beležimo napredek v nabavljanju medicinske opreme. Oprema ni povsod dobro
izkoriščena in bo marsikje zastarela prej, preden bo amortizirana. Funkcionalni
prostori tudi prostorno niso ustrezni. To še posebej velja za specialistične
ambulante za zunanje bolnike, ki jih skoraj nismo posebej urejali. Le-te se
nahajajo v raznih improviziranih stranskih prostorih ali v samem osrčju bolnišničnih prostorov. Ta dejavnost predstavlja tako ozko grlo bolnišnic, da so
potrebni nagli ukrepi. Prav ta dejavnost pa doživlja tudi najostrejšo kritiko
javnosti.
4. V bolnišnicah primanjkuje 180 zdravnikov-specialistov, predvsem za
ambulantno dejavnost in kar 1600 zdravstvenih delavcev s srednjo in visokošolsko izobrazbo. Zelo zaskrbljujoč postaja primanjkljaj medicinskih sester,
ker le-te dajo prednost zaposlovanju v drugih institucijah, kjer so boljši
delovni pogoji in kjer jih bolje nagrajujejo. Ocene so namreč pokazale, da ta
profil zdravstvenih delavcev zaostaja s .svojimi dohodki tudi za 30% za
podobnimi profili v gospodarstvu. Skoraj nobenih možnosti ni za ureditev
njihovih stanovanjskih razmer in otroškega varstva. Brez slednjega pa te
delavke ne morejo obvladati turnusnega dela; zato delo v bolnišnicah, če jfe le
mogoče, zapustijo.
Iz teh ugotovitev glede bistvenih pogojev za delo bolnišnic lahko zaključimo, da bo treba v to dejavnost vložiti znatna sredstva, da bi premagali
posledice več kot 10-letnega zastoja večjih vlaganj v to dejavnost in da bi
bolnišnice usposobili za obvladovanje rastočih zdravstvenih problemov, zlasti
velikih epidemij sodobnega časa. Glede na to, da je izgradnja zdravstvenih
zmogljivosti in njihovo opremljanje zelo drago, da se strošek za novo standardno posteljo giblje med 25 in 30 milijoni S dinarjev, stroške njenega funkcioniranja pa znese letno četrtino investicijske naložbe, je treba zasnovati
čimbolj racionalen in strokovno učinkovit razvojni koncept. Pri opredeljevanju
tega koncepta bi morali, kot so pokazale analize in strokovne razprave doslej,
upoštevati:
1. vse obstoječe standardne zmogljivosti bolnišnic;
2. že potrjeno policentrično usmeritev družbenoekonomskega razvoja in
3. zakonitosti razvoja bolnišnic, ki izvirajo iz sodobne medicinske tehnologije.
Kot utemeljena se je pokazala tista zasnova makro-organizacije bolnišnic,
ki bi zagotovila koncentracijo medicinsko zahtevnejših diagnostičnih in terapevtskih postopkov ter ustrezno delitev dela med bolnišnicami. To bi lahko
dosegli, če bi razvoj bolnišnične dejavnosti načrtovali in usklajevali v nacionalnem prostoru, kajti gravitacijska območja bolnišnic se med seboj prekrivajo
in posamični, izolirani programi ne morejo preprečiti ponavljanja in kopičenja
istovrstnih bolnišničnih dejavnosti na določenem območju. V tem načrtu bi
morali določiti ustrezno mesto kliničnemu centru in bolnišničnim centrom, ki
naj bi razvijali vse specialistične veje in ki naj bi po obstoječem predlogu
zagotavljali ambulantno in specialistično varstvo za najmanj 300 000 prebivalcev
ter predvideti tiste dejavnosti, katere bi smeli razvijati samo na enem mestu
v republiki. Drugim splošnim bolnicam bi v razvojnem programu morali zagotoviti usposobitev za opravljanje temeljnega specialističnega varstva.
V petletnem razvojnem načrtu posteljnih zmogljivosti bolnišnic ne bi bilo
treba povečevati, pač pa 2000 nestandardnih postelj nadomestiti s standardnimi

13. zasedanje

607

in vlogi bolnišnic ustrezno usposobiti njihove funkcionalne enote in pogoje za
ambulantno specialistično dejavnost prav v vsaki bolnišnici.
Razmeroma velik kadrovski primanjkljaj v bolnišnicah bo mogoče premagati le s šolanjem večjega števila zdravstvenih delavcev vseh profilov, zlasti
pa medicinskih sester in z ureditvijo pogojev, zaradi katerih se sedaj odtegujejo
tem ustanovam. To pa pove, da bodo potrebne tudi naložbe v izgradnjo medicinske fakultete in zdravstvenih šol.
Ta globalna izhodišča za načrtovanje razvoja bolnišnic smo zapisali v
poročilu, o katerem teče razprava, z namenom, da bi jih v širši razpravi
preverili in se o njih opredelili. Potem bodo lahko tirdna osnova za izdelavo
konkretnih razvojnih načrtov in za ureditev njihovega financiranja.
V zagotovitvi sredstev za razvoj posameznih bolnišnic bodo. morali biti,
kot predvideva 96. člen zakona o zdravstvu, sklenjeni posebni sporazumi med
zainteresiranimi samoupravnimi dejavniki. Ker pa bolnišnice s svojo dejavnostjo
pokrivajo širša območja in celo vso republiko, bodo v teh sporazumih udeleženi
številni partnerji. To še posebej zahteva jasna izhodišča in resno strokovno
pripravo predlogov, ki bi omogočili tehtno presojo argumentov za sprejem
konkretnih obveznosti v zvezi s financiranjem razvojnih programov. K temu
naj bi prispeval tudi družbeni dogovor o načrtovanju in financiranju razvoja
bolnišnic, ki naj bi ga podpisali izvršni svet, gospodarska zbornica, republiški
sindikalni svet, zvezi skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov
in skupnost zdravstvenih delovnih organizacij. Družbeni dogovor naj bi opredelil nacionalno politiko v razvoju bolnišnične dejavnosti in prav tako definiral
vlogo ter delež družbenih in samoupravnih dejavnikov, torej tudi republike
in občin pri njenem uresničevanju. Izhodišča za ta družbeni dogovor so pripravljena in bodo te dni predložena v razpravo skupščini in tudi drugim
udeležencem dogovora.
Posebej velja opozoriti tudi na to, da grozi nevarnost ustavitve gradnje
kliničnega centra, če ne bodo zagotovljena sredstva za njegovo dokončanje.
Spričo kritičnega stanja v celotni bolnišnični dejavnosti in posebej v kliničnem
centru bi morali storiti vse, da to nevarnost preprečimo. Nov objekt kliničnega
centra je neobhodno potreben vsem prebivalcem naše republike, saj se v njem
zdravijo najtežji bolniki, usposabljajo zdravstveni delavci in opravlja raziskovalno delo. Še posebej je potreben prebivalcem Ljubljane in njenega širšega
zaledja, za katere opravlja ta center naloge regionalne bolnišnice. Brez usposobitve tega centra tudi ni pričakovati višje ravni zdravstvenega varstva.
Sedanji program njegove izgradnje je popolnoma usklajen z že citiranimi
izhodišči za razvoj bolnišnične dejavnosti in je zasnovan racionalno. Zato
slovenska javnost upravičeno pričakuje, da bodo vsi nosilci financiranja tega
centra, to je Socialistična republika Slovenija in vseh 26 občin, ki jih citira že
obstoječi zakon o izgradnji tega centra ter zavarovalne skupnosti na njihovem
območju, s svojimi sklepi omogočili nadaljevanje in dokončanje gradnje tega
začetega objekta kliničnega centra in pa enega najbolj pomembnih objektov
v organizaciji in strukturi bolnišnične dejavnosti. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brile j :
dr. Marko Demšar, Ptuj.

Želi kdo razpravljati? Besedo ima

Dr. Marko Demšar: Tovarišice in tovariši! Ostalo nas je malo,
ampak upam, da smo hrabri, in prav nekaj hrabrosti je treba, da pogledamo
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v oči ponekod že prav katastrofalnim razmeram v slovenskih bolnicah. Niti
izgovorjena niti napisana beseda ne more ponazoriti tega stanja v zadostni
meri. Zal mi je, da danes dopoldne niso mogli fotografi posneti stanja v
bolniških sobah ali pa v specialističnih ambulantah kjerkoli v Sloveniji in
nam te slike pokazati. Potem bi nam ostalo samo to, da bi se objeli in zjokali
nad današnjim slovenskim bolnikom. Ce pa bi se človek pogovarjal z ljudmi,
ki le usmerjajo zdravstveno službo, predvsem bolnišnice v manjših krajih, bi
videl, da imajo vsi ti ideje za rešitev, za izhod iz te stiske. Marsikje so že
zasadili lopate, drugje postavili gradbene odre, vsi pa več ali manj računajo,
da bodo ob tem deležni tudi pomoči republike in zadnje čase se govori tudi že
o lestvici, koliko in kdo naj kaj dobi.
Sofinanciranje bolnišnic po mojem mnenju ne sme biti povod neenakomerne razvitosti in različnih pogojev; v katerih bodo bolnišnice delovale,
ampak morajo te, sedaj prisotne ter neupravičene razlike izgladiti. Seveda to
izključuje, da bi se sofinanciranje bolnišnic odrejalo brez pretehtanih odločitev,
ki morajo vsebovati dobro premišljene in izbrane elemente. Vsekakor med
najpomembnejše prištevam delitev dela med bolnišnicami, s posebnim ozirom
na njihov razvojni program. Ce ta ne bo usklajen, bodo nekaterim sofinancirani
maksimalni programi, drugim pa le minimalni in te programe je nujno treba
uskladiti.
V tem materialu je v sklepnih ugotovitvah že nekje citirano, kateri centri
oziroma katere bolnišnice naj se predvsem razvijajo. Žal mi je, da ni priložena
tudi metodologija oziroma način, kako je do tega vrstnega reda prišlo, ker bi
marsikdo lahko upravičeno in z argumenti ugovarjal. Dokler bo bolničar, ki dela
na postaji za transfuzijo krvi, povedal, da je imel v partizanih boljše delovne
pogoje kot jih ima sedaj in dokler bo kirurg v Ptuju pokazal odločbo sanitarnega
inšpektorja, da je oddelek treba zapreti, toliko časa se lahko nad sedanjim
stanjem samo krepko zamislimo. Vendar se je nekje že pokazala velika aktivnost
prav s strani zdravstvenih delavcev, ki so ponekod skoraj aktivistično pridobivali občane za uvedbo samoprispevka.
Pred časom sem z velikim zanimanjem in tudi z zelo grenkim okusom
v ustih spremljal razprave o tako imenovanih prednostnih ordinacijah. Dokaj
pomembni organizatorji zdravstvene službe so na časopisnih straneh na široko
razlagali, kako je kupna moč ljudi narastla in zakaj si potem z denarjem ne bi
mogli kupiti prednosti pri zdravniku (med vrsticami beri naprej: in kasneje še
v bolnici). Nikdar pa nisem zasledil, da bi se ti ljudje postavili na čelo akcije
v tistem predelu, kjer je ta kupna moč ljudi tako velika in nihče me ni
prepričal, niti mi ni pokazal, da je bil tak poskus sploh storjen. Sedaj se bojim,
da bodo prav ti ljudje stali za največjim delom sredstev, ki bodo na razpolago
za sofinanciranje bolnic. Kmet v Halozah nikoli ni slišal za prednostne ordinacije
in če bi bile, jih tudi ne bi koristil, ker nima denarja. Kljub temu pa je ta
kmet, ko se je na občinski skupščini razpravljalo o zbiranju denarja za gradnjo
kirurškega oddelka, vstal in rekel: »Mi, kmetje bomo pomagali po svojih
najboljših močeh.« Ta zavzetost ljudi je opozorilo, ki ga ne smemo prezreti pri
delitvi sredstev.
Naslednje opozorilo je morda še bolj pomembno. Republiški medicinski
svet se je izrekel za policentrični razvoj. Ce sedaj ne bo enakomerne rasti v teh
centrih, ki jih priznavamo kot potrebne, če bomo časovno favorizirali ene izmed
njih, bo to povzročilo beg kadrov s periferije v centre in iskreno vam povem,
da bom o tem, kar obljublja klinični center v Ljubljani, tudi sam premislil.
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če ne bi šel delat v boljše pogoje, z večjo možnostjo strokovnega dela. Vprašam
vas, kdo je šolal ljudi za nove kapacitete, ki jih imamo? Nihče. Računica je
preprosta. Ko bodo te kapacitete v kliničnem centru odprte, računamo, da bo
priliv v republiško središče tako velik, da bomo zasedli vsa delovna mesta.
Nihče ne pomisli^ kakšno osiromašenje periferije to predstavlja.
Pri favoriziranju republiškega kliničnega centra je z nekoliko trezno glavo
treba presojati tudi faktor učne baze. Dejansko ta obstoja. Vendar bo v
najkrajšem času skoraj enako pomembnost učne baze v medicini prevzel gotovo
tudi Maribor, kasneje Celje in upam tudi kdaj Koper. Sedanja mreža zdravstvenih ustanov pa že sedaj specializira ljudi, navaja sestre na delo in izobražuje zdravnike splošne prakse.
Družbeni dogovor, ki je bil omenjen, je za mene dovolj pomemben argument in svetla perspektiva le kot družbeni dogovor, ki bo imel izhodišče v tem,
da sedejo za isto mizo enakopravni partnerji, predvsem zastopniki bolnišnic in
drugi družbeno-politični faktorji, in da se o razdeljevanju sredstev ne razpravlja tako kot bi vrgel kos mesa, potem pa naj vsak direktor svoje bolnišnice
skoči in videli bomo, kdo bo odtrgal največji kos. Sem za to, da se upoštevajo
do sedaj navedeni in še drugi faktorji, seveda ob tem, da se ne poskuša po
obvozih in po nejasno markiranih poteh financirati enega ali drugega. Sem za
družbeni samoupravni dogovor, vendar za vse v enaki meri. Sicer bo proti
temu gotovo odpor in verjemite mi, da bom v tem odporu po svojih najboljših
močeh sodeloval sam iz svojega globokega prepričanja. Hvala lepa.
' Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Izvolite! Besedo ima dr. Marko Pire,
občina Brežice.
Dr. Marko Pire: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Svet za zdravstvo občine Brežice je razpravljal o tem predlogu in moram reči,
da je razpravljalec pred menoj večino teh stvari zelo nazorno že poudaril.
Svet za zdravstvo občine Brežice je na svoji seji obravnaval poročilo
o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v Socialistični republiki
Sloveniji in podal naslednje pripombe:
Poročilo se zavzema predvsem za čim hitrejšo dograditev oziroma modernizacijo bolnišničnih centrov v Ljubljani, Mariboru in Celju, s čimer se sicer
strinjamo, vendar s pogojem, da se hkrati v poročilu povsem določeno reši
vprašanje čimprejšnje funkcionalne usposobitve ostalih splošnih bolnišnic v
Socialistični republiki Sloveniji. Pri nadaljnjem razvoju in dograditvi bolnišničnih centrov je nujno upoštevati obstoječe kapacitete ostalih bolnišnic in jim
zagotoviti funkcionalno usposobitev in standardizacijo obstoječih posteljnih
kapacitet. Tega na žalost v poročilu nismo zasledili. Ne moremo mimo dejstva,
da v patologiji obolevanj v SR Sloveniji prevladujejo bolezni, katere se uspešno
zdravijo tudi v manjših splošnih bolnišnicah, kar je za družbo vsekakor dokaj
ceneje. Poudariti moramo, da je potrebno v skladu s stabilizacijskimi ukrepi
smotrno izkoristiti vse razpoložljive bolniške kapacitete v celotni Sloveniji.
Razumemo, da mora biti večji del razpoložljivih materialnih sredstev usmerjen
v urejevanju bolnišničnih centrov, kot je navedeno v poročilu. Vendar bi širša
družbena skupnost morala tudi v večji meri materialno podpreti napore delovnih kolektivov Ostalih bolnišnic in lokalnih faktorjev, ki si v skladu s
skromnimi razpoložljivimi sredstvi že nekaj let prizadevajo funkcionalno in
strokovno usposobiti svoje zavode. Vsako odlašanje čim prejšnje funkcionalne
39
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usposobitve bolnišnic bo podražilo zdravljenje in bo samo v škodo bolnikom
in stabilizacijskim ter ekonomskim ukrepom, ki jih danes sprejemamo na
celotnem našem območju. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej:
delegat občine Nova Gorica.

Besedo ima tovariš Branko Savle,

Branko Savle: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pristojni sveti
in drugi organi v občini Nova Gorica so v preteklih dneh podrobno razpravljali o poročilu, ki ga imamo pred seboj.
Glede koncepta makroorganizacije bolnišnične službe v Sloveniji je primerna tretja varianta in podpiramo mnenje republiškega zdravstvenega centra,
ki se zavzema za varianto, po kateri naj bi razvoj bolnišnične dejavnosti
upošteval policentrično usmeritev družbenoekonomskega razvoja in zakonitosti
razvoja bolnišnic kot jih terja sodobna medicinska tehnologija. Pri tem pa
menimo, da bi bilo treba cenzus 300 000 prebivalcev ali več jemati le kot
orientacijski okvir za regionalne centre in pri tem upoštevati tudi druge
momente, ki zlasti utemeljujejo reorganizacijo in dograditev splošnih bolnišnic
v Novi Gorici in Kopru, ki naj bi za zahodno Slovenijo iz specifičnih razlogov
prevzele vlogo regionalnih bolnišnic in centrov, zlasti kar se tiče decentralizacije
tako imenovanega rutinskega zdravstvenega dela.
Že pregled bolnišnične mreže, ki je objavljena v poročilu, nazorno kaže, da
predstavljajo zahodni predeli Slovenije, kar se tiče bolnišnične službe, veliko
teritorialno praznino, ki je ne smemo zanemariti, ko obravnavamo organizacijo
bolnišnične mreže v Sloveniji. Zato menimo, da ni sporna potreba po modernizaciji in dograditvi splošnih bolnišnic v Kopru in Novi Gorici, kakor nista
sporni modernizacija in dograditev regionalnih bolnišničnih centrov, ki so bili
v poročilu omenjeni.
Na kratko naj omenim samo nekatera dejstva, ki to potrjujejo. Območje,
ki ga pokriva novogoriška bolnišnica, je obmejno območje, ki je pred vojno
imelo dokaj razpredeno bolnišnično omrežje in ki je po vojni ostalo na italijanski strani. Standard bolnišnične oskrbe, na katerega je bilo prebivalstvo tega
območja navajeno, smo skušali v povojnih letih z adaptacijami in provizoriji
do neke mere nadomestiti, vendar je to nemogoče, če pomislimo, da imamo za
silo urejeno porodnišnico v konjušnici, okulistiko in rehabilitacijo v dotrajani
baraki, interni oddelek v bivši občinski upravni stavbi, infekcijski oddelek
dislociran v Ajdovščini 30 km daleč v preurejeni stanovanjski hiši itd.
Posebej je treba podčrtati še naslednje: Teritorialno območje, ki ga pokriva novogoriška bolnišnica, je zelo obsežno in ga ni mogoče primerjati z
območjem drugih splošnih bolnišnic v Sloveniji. Zlasti to velja, če upoštevamo
velike razdalje in ovire, ki jih mora bolnik premagati, da pride do Nove Gorice.
Nesprejemljivo pa bi bilo, če bi hoteli območje novogoriške bolnišnice vezati
tudi za vse bolnišnične usluge na regionalne bolnišnične centre v Ljubljani.
Razdalje od Bovca do Ljubljane ali iz Goriških Brd, z goriškega Krasa, z
Banjške planote, iz Baške grape do Ljubljane, da ne omenjam najbolj oddaljenih krajev v Trenti, se gibljejo od 130 do 170 kilometrov. Že v normalnih
pogojih transporta pomeni to strahovit napor za bolnika in še posebej veliko
izgubo dragocenega časa v nujnih primerih. Te razdalje se še povečajo v
zimskem času za okrog 20 kilometrov, ko je dostop do Ljubljane ali prek
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postojnskih vrat sicer mogoč, pa je velikokrat problematičen, v posameznih
dnevih celo nemogoč zaradi vremenskih razmer.
Zato menimo, da je prav, da to poročilo posebej nakazuje rešitev organiZaci
-'^bolrli®nićne mreže na tem delu slovenskega prostora in da tudi republiška
skupščina temu ustrezno sprejme predpise o organizaciji bolnišnične službe v
Sloveniji.
Končno je treba podčrtati, ne kot prejudic, ampak kot zelo pomembno
plebiscitarno odločitev vsega prebivalstva občin Nove Gorice, Ajdovščine in
Tolmina ter deloma Sežane, bodisi samoupravno odločitev vseh delovnih organizacij in občinskih skupščin za namenski samoprispevek kot tudi odločitev za
samoprispevek prebivalstva, da dogradijo novogoriško bolnišnico v pretežni
meri z lastnimi sredstvi oziroma da v ta namen prispevajo 4/5 potrebnih
sredstev.
Menimo torej, da bi morala biti tako strokovna kot družbenoekonomska
odločitev slovenske skupščine glede makroorganizacije bolnišnične službe v
Sloveniji taka kot je predlagana v poročilu, ki ga danes obravnavamo in da bi
morala slovenska skupščina o tej zadevi sprejeti republiški zakon. Hvala!

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima tovariš Sergej Vošnjak,
podpredsednik mestne skupščine Ljubljane.
Sergej Vošnjak: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani delegati!
Dovolite mi, da spregovorim o tem, kako zelo podobna je situacija v ljubljanskih
bolnišnicah, kot je bilo že danes tu omenjeno. Mislim, da je ljubljanska bolnišnica v najbolj kritičnem stanju od vseh bolnišnic na Slovenskem. To pa tudi
zaradi tega, ker je v preteklosti imela trojno funkcijo in zato tudi več ali manj
tri gospodarje. V takšnem položaju pa je seveda težko doseči zadostno prizadevanje posameznih organov in zato zadovoljivo reševati probleme.
Natrpanost ljubljanske bolnišnice je danes takšna, da je stanje dejansko
nevzdržno in ne more niti najmanj ustvarjati občutja, ki pozitivno vpliva na
zdravljenje. Prav zato je bil sklep o izgradnji kliničnega centra izredna nujnost.
To je bila skozi vsa leta ena od osnovnih zahtev večine zborov volivcev v Ljubljani. Tudi sedaj, ko grozi nevarnost, da bi se morala ta gradnja ustaviti, ker
so bila sredstva, doslej določena z zakonom, izčrpana, je na vseh zborih volivcev dana polna podpora težnji, da se dela dokončajo.
Kot sem že omenil, ima ljubljanska klinična bolnišnica trojno funkcijo:
to je funkcijo regionalne bolnišnice, funkcijo vrhunskega medicinskega centra
za vrhunske storitve, in pedagoško funkcijo v zvezi z medicinsko fakulteto
v Ljubljani.
Se preden sta izvršni svet oziroma sekretariat za zdravstvo pričela urejati
to vprašanje, je klinični center predlagal, kako dobiti sredstva, da bi se dela
kljub vsemu lahko nadaljevala. Po tem predlogu bi se naj v treh regijah, ki so
bile s prvotnim zakonom določene za financiranje te bolnišnice in ki v veliki
meri koristijo storitve v ljubljanskih bolnišnicah, uvedel dopolnilni prispevek
kot delež takih treh regij za financiranje izgradnje tistega dela bolnišnice, ki naj
predstavlja regionalno bolnišnico. Po tem predlogu bi se v treh regijah uvedla
enotna stopnja dodatnega prispevka, to je 0,5 °/o na zavarovanje delavcev, s
tem, da bi za samo izgradnjo kliničnega centra prispevali: Ljubljana in njena
39»
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neposredna okolica bi vsa ta sredstva dala za izgradnjo centra. Ostala območja
naj bi glede na oddaljenost od Ljubljane prispevala del za klinični center, del pa
bi ostal za zdravstvene domove oziroma za bolnišnice na njihovem območju.
O tem predlogu so doslej razpravljale že mnoge samoupravne skupnosti,
in omenil bi, kakšna je bila situacija v Ljubljani. Skupščina mesta Ljubljane
in tri sosedne občinske skupščine so to sugestijo kliničnega centra v celoti
podprle. Ravno tako sta mestna konferenca socialistične zveze in mestni svet
Zveze sindikatov sklicala predstavnike raznih delovnih organizacij, predsednike
delavskih svetov, sindikalne funkcionarje, posamezne direktorje, predstavnike
skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev na posvet. Prevladovalo je enotno mnenje, da je to edina rešitev, ki bo naletela na polno podporo med ljudmi,
tako da lahko skupnosti zavarovanja pristopijo k zborom zavarovancev in
predlagajo v potrditev tak sklep. Prevladalo je tudi mnenje, da bi naj sklep
bil sprejet že do konca maja, ker podaljšanje proračuna, ki je bilo v federaciji
sprejeto, velja tudi za prispevke samoupravnih skupnosti in bi se ta sklep lahko
začel uveljavljati že za letošnje leto, če bi bil sprejet do konca maja.
Po drugi strani pa je bilo v vseh teh samoupravnih organizmih povedano
mnenje, da bi moral v bodoče ostati vsaj tak delež participacije, kakršen je bil
doslej pri financiranju, to se pravi: 40 °/o naj prispeva republika, 60'% pa regije.
To pa zaradi tega, ker se od takrat, ko se je to razmerje postavljalo, zahteva za
tisti del dejavnosti v kliničnem centru, ki obsegajo vzgojo medicinskih kadrov in
ki bodo na razpolago medicinski fakulteti, niso zmanjšale, ampak celo povečale.
Tudi število bolnikov izven ljubljanske regije, ki so prišli na zdravljenje najtežjih obolenj v ljubljansko bolnišnico, se je v tem času povečalo za 10 "/o in
predstavlja danes okoli 42 % vseh bolnikov. To pa kaže, da pomen in obseg
dela tega medicinskega centra narašča, ne samo za potrebe prebivalcev Ljubljane, ampak za potrebe vse Slovenije. To je razumljivo ne samo zaradi koncentracije sposobnih kadrov v KC, ampak tudi zaradi nabave druge opreme —
aparature, ki so potrebne za določene vrste zdravljenja; te opreme pa iz ekonomskih razlogov ne morejo nabavljati vse bolnišnice. Vse to pa potrjuje
upravičenost, da se kot minimalno še v naprej uveljavi razmerje, kot je bilo
oblikovano, ko se je ta center začel graditi in ko je bilo število bolnikov izven
ljubljanske regije za približno 10°/» manjše, kot je danes.
Ob tej priliki, ko menimo, da je treba pristopiti k intenzivnemu urejanju
problema bolnišnične službe v celoti in zdravstva sploh in ko poslušamo deklaracije o razbremenjevanju gospodarstva, bi bilo prav, da ocenimo zdravstvo
z ekonomskega stališča, da ne gledamo nanj le kot na potrošnjo, ampak skušamo
ugotoviti, v kakšni smeri dobro organizirana zdravstvena služba vpliva kot
ekonomska kategorija na večanje nacionalnega dohodka, da ne upoštevamo
le humane plati te dejavnosti.
Naj to priložnost izkoristim tudi za apel na tiste skupščine občin, ki sodijo
v te tri regije, ki so doslej financirale izgradnjo kliničnih bolnišnic v Ljubljani
oziroma kliničnega centra, da se angažirajo za sprejetje predloga, ki ga je
izdelal klinični center in da se čimprej zagotovijo sredstva. SDK je že izdala
ustrezen nalog, da je treba dela takoj ustaviti, če se ne zagotove novi viri.
Po pregledu porabljenih sredstev naj bi do ustavitve del prišlo že čez 20 dni.
Vsaka prekinitev del pa bi zahtevala dodatne milijarde, ne glede na to, da bi
odlašanje ob stalni rasti cen gradbenega in drugih materialov to vsoto še
občutno povečalo. Hvala lepa!
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Predsedujoči dr. Jože Brile j : Besedo ima tovariš Ciril Kobal, občina
Koper.
Giril Kobal : Tovariš predsednik, tovariši delegati! Podpiram bsnovno
orientacijo, ki jo je podprl tudi republiški medicinski svet glede policentrične
izgradnje razvoja in načrtovanja bolnišnične mreže. V načelu je tudi prav postavljen osnovni koncept glede hitrejšega razvijanja centrov Ljubljana, Maribor
in Celje, vendar smatram, da je ob tem vprašanje mreže splošnih bolnišnic
na Goriškem in Koprskem preveč obrobno in neadekvatno rešeno. V tako
skrajšanem materialu temu problemu ni bilo mogoče posvetiti več besed;
vendar bi rad pripomnil naslednje:
Utemeljitev koncepta hitrejšega razvoja obstoječih centrov, kot smo jih
prej imenovali, temelji torej na sedanjih kapacitetah, na strokovnem kadru, na
obstoječi dobri opremljenosti z aparaturami, strokovnosti in na koncentraciji
vseh teh sredstev.
To je prav. Toda če te elemente prenesemo na naš goriški in koprski
teritorij, ne smemo, dragi delegati, pozabiti na to, da sta ti dve območji bih
z razmejitvijo ž Italijo amputirani od svojih naravnih gospodarskih, pa tudi
zdravstvenih centrov. Merilo naseljenosti 300 000 prebivalstva je lahko pokazatelj, vendar ne more biti absolutno objektiven za različne razmere. Pri nas se
je število prebivalstva znižalo, kadre, kapacitete smo izgubili. Torej mi lahko
govorimo s stališča potreb, ne pa sposobnosti in ravno v tem je nujnost, da
se položaj rešuje takoj in ne. samo, kot je v materialu navedeno, nekje v nadaljevanju, po možnostih.
Ker so ti kraji bili amputirani, je naravna posledica, da stremijo za zacelitvijo ran te amputacije, to se pravi, za hitrejšim ekonomskim in socialnim
razvojem. Napredek je vsekakor viden: nastajajo nove panoge, luka Koper,
promet itd., vendar na področju zdravstva ni večji kot na Goriškem ali kje
drugje, temveč celo manjši. Naj omenim samo kirurški oddelek v Izoli in
njegovo opremljenost pri tolikšnem cestnem prometu in številu nesreč, kolikor
jih imamo. Omenjeni dve območji bosta morali nujno dobiti tisto, kar sta
nekdaj izgubili.
Na Koprskem se že 19 let ukvarjamo z načrtovanjem, zasnovami, od investicijskih programov do glavnih projektov. Že dva projekta sta zastarela; sedaj
pripravljamo tretjega, glede na spremenjeno lokacijo. V pripravi je dogovarjanje o samofinanciranju na podlagi enoodstotnega prispevka. Smatram, da bi
bilo v tej fazi potrebno, da tudi v tem materialu bolj podčrtamo in damo poudarek potrebam na Koprskem in Goriškem zato, da bomo še lažje in z večjo
moralno in družbeno podporo pristopili k uresničitvi teh naših nalog oziroma
k postopni zadostitvi potreb, ki nujno zahtevajo rešitve. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. J o ž e B r i 1 e j : Hvala. Besedo ima tovarišica dr. Stanka
Simoneti, delegat občine Ljubljana-Center.
Dr. Stanka Simoneti: V svetu za zdravstvo občine LjubljanaCenter smo prav tako podprli vse koncepte, ki so nam bili predloženi glede
finančnih konstrukcij za nadaljnjo izgradnjo oziroma čimprejšnje končanje
izgradnje prve etape kliničnega centra. Vsi diskutanti so smatrali, da zavlače-
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vanje izgradnje tega centra predstavlja izgubo velikih sredstev, problem, pa se
zaradi tega ne bo ublažil, problem, ki je v Ljubljani sicer zelo pereč.
Kot so že drugi diskutanti rekli, je stanje v nekaterih oddelkih v, ljubljanskih bolnišnicah nekulturno. Seveda se člani sveta niso dolgo zamudili ob
problemu, zakaj je prišlo do dveletne zakasnitve, zakaj je prišlo do skoraj še
enkrat povečanih stroškov. Vse te probleme so samo nakazali in svojo razpravo
zaključili s tem, da je pred skupinami, ki delajo na tem področju, velikanska
odgovornost pred celotnim slovenskim narodom glede na to, da so te kapacitete
silno drage in da bodo tudi v bodočem obratovanju pritegovale nase velik del
sredstev, ki jih zberemo za zdravstvo. To bi bila pripomba k vprašanju kliničnega centra oziroma mnenje našega sveta.
Drugo, kar bi želela v imenu našega sveta povedati temu zboru, je nekaj
pripomb, nekaj misli v zvezi s poročilom o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic. Naša zdravstvena služba nas je opozorila na izredno pereče
stanje glede specialistične zdravstvene službe. Bolnice so pred dobrimi dvemi
leti sprejele nase zelo težko in zelo odgovorno nalogo, da bodo opravljale specialistično službo za potrebe ekstra-hospitalnih bolnikov. Tej službi pa seveda niso
kos; to lahko ugotovimo, če upoštevamo število vseh opravljenih ur specialista
v enem tednu in jih preračunamo na 42 ur, kot znaša obveznost zdravnika.
Rezultat kaže, da je v enem tednu samo okrog 170 zdravnikov zaposlenih v celotni specialistični dejavnosti. Ze samo to dejstvo nam pojasnjuje strašno dolge
čakalne dobe pri specialistih internistih, ortopedih, okulistih, urologih in drugih,
ki so jih našteli zdravstveni delavci. To posebej omenjam zato, ker že nekaj
časa poslušamo ugovore naših občanov, da morajo čakati za očala pol leta;
toliko časa, smo rekli, bodo pač potrpeli. Vendar nam zdravstvena služba signalizira, ,da je ogroženo normalno zdravstveno delo, da je proces zdravljenja,
proces diagnostičnega postopka ogrožen s tem, da mora nekdo čakati na običajen
internistični pregled po nekaj mesecev. To je že bolj resna stvar in je treba res
nujno opozoriti vse, ki so za to odgovorni, bolnišnice, pa seveda tudi zdravstvene domove, da bodo prišli do dogovora o bolj elastičnem načinu organizacije
zdravstvene službe. Včasih imamo namreč vtis, da si pri nas ne privoščimo
nobenih elastičnih posegov, kadar se nam kje prižge rdeča luč. Na primer,
če opazimo, da bi v taki situaciji morali nekaj storiti, vedno čakamo, da bodo
na primer v tem primeru, kapacitete zgrajene. To je dolga doba in v tisti dobi
moramo nekaj narediti. Zelo koristno in zelo učinkovito se pri takih rečeh
intervenira tako, da se funkcionalno bolj povezuje ekstrahospitalni in hospitalni
sistem tako, da na primer specialist pride v zdravstveni dom, da kirurg pride
v zdravstveni dom. Mi živimo namreč v neki veliki zmoti, ki jo neprestano
poudarjamo in po mojem mnenju preveč napihujemo. Ni res, da mora biti
specialist za celotno svoje delo opremljen z najvišjo in najboljšo tehniko medicinske stroke. Specialist lahko v preprosti ordinaciji z rentgenom, z običajnim
laboratorijem, ki je na razpolago v zdravstvenem domu, opravi zelo veliko
tistega rutinskega dela, o čemer je bilo danes že govora. O tem bi verjetno
kazalo premisliti.
V zvezi s pojasnilom v tem poročilu, da nismo gradili »out-patient« sistema,
bi si dovolila pripombo v tem smislu, da smo v našem socialističnem sistemu
zdravstvene službe, kjer smo odpravili privatno iniciativo, gradili »outpatient« sistem posebne vrste, ki ga zahodni svet, od koder naziv za ta sistem
prihaja, ne pozna. To je sistem tehnično in kadrovsko dobro opremljenih
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zdravstvenih domov, s katerimi smo pokrili celo našo domovino.. S tem konceptorrl smo začeli kmalu po vojni in smo ga nekako dogradili. Mislirti, da to, da
zaostajamo na področju opremljenosti bolnišnic, ne bi smelo biti razlog, da bi
pozabili na naš izhodiščni koncept. Ob tem, da moramo zdaj svojo posebno
pozornost, svoja posebna sredstva usmeriti v bolnišnično službo, ne smemo
pozabiti, da smo zgrajevali sistem zdravstvenega doma in da ga moramo prav
tako nadalje dograjevati, in sicer v smislu dispanzerizacije dela za mnoge
potrebe. Mislim, da nam bolnišnična služba, če bo še tako vrhunsko opremljena, ne bo dosti koristila, če ne bomo v ekstrahospitalnem sistemu ustvarili
na primer sistema za zgodnje odkrivanje in preprečevanje kardiovaskularnih
bolezni. To je delo, ki spada v ekstrahospitalni sistem po našem konceptu. Tega
sistem specialističnih ambulant, pa čeprav si bo nadel tablo, da je to dispanzer,
ne bo mogel opraviti, razen seveda, če želimo ubrati pot, da do neke mere
demontiramo sistem zdravstvenega doma in preusmerimo vse naše delovne
kapacitete v večji meri v hospital. To pa verjetno ni naš interes, ker takih
deklaracij nismo sprejeli. Zato bi opozorila na to, da so subjektivne interpretacije nekaterih statističnih podatkov včasih lahko zelo odločujoče v tem smislu,
da nas zavedejo k napačnim razlagam in k napačnim odločitvam.
Mislim, da imajo prav vsi tisti občani, ki ugovarjajo temu gradivu, da premalo omenja lokalne bolnice. V gradivu po eni strani govorimo o velikih potrebah po majhnem, vsakdanjem rutinskem delu za tiste bolnike, ki pač rabijo
bolnico. Tam, kjer so doma, jo imajo, postelje so, zdravniki specialisti tudi,
bolezen je, kratkotrajna, ni potrebna velika tehnika obvladovanja te bolezni,
torej to bolnico potrebujejo, to bolnico tam imajo.
Naslov poročila napoveduje obravnavo celotne mreže bolnišnic. Mislim,
da bi moralo biti v poročilu govora ne samo nekoliko več o primorskih zadevah,
ampak tudi recimo o bolnišnici v Murski Soboti. Vemo, da se tam pripravljajo
neki veliki premiki, da imajo neke velike načrte, ne vemo pa, ali jih bodo
uresničili popolnoma na lastno pest, popolnoma z lastnimi sredstvi ali pa se
bodo jutri, ko bomo morali vsa sredstva usmerjati v klinične bolnice v Ljubljano ali pa v Maribor oziroma v Celje, pojavili kot kandidati za lokalne tendence. Mislim, da bi gradivo moralo prikazati perspektivne razvoje vseh posameznih območij. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala vam. Še želi kdo besedo? Besedo
želi Majda Gaspari.
Majda Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Zahvaljujem se vam za vaše misli in sugestije v zvezi z nadaljnjim delom
na tej pomembni problematiki. Razpravo bomo pozorno strnili. Vse konstruktivne predloge bomo upoštevali pri nadaljnji obravnavi gradiva in seveda
o tem informirali tudi skupščinske odbore in zbore, ki bodo naslednje dni razpravljali o teh vprašnjih, pa tudi republiški medicinski svet.
No, v zvezi z razpravo se mi zdi, da bi bilo koristno1, če vam povem še
nekaj stvari, tudi kot dodatno k uvodni obrazložitvi.
Iz vseh kazalcev, ki so nam na razpolago, tudi tistih, ki se nanašajo že na
čas po posnetku stanja bolnišnic, izhaja, da kljub razvitosti osnovne zdravstvene
službe v Sloveniji — kot veste, smo v Sloveniji zgradili 40 novih zdravstvenih
domov in v njih dela sedaj 18 samostojnih zdravstvenih delovnih organizacij —
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izrazito raste obseg specialistične ambulantne dejavnosti bolnišnic in da zadnji
dve, tri leta upada obseg dela zdravstvenih domov. To so dejstva, ki izhajajo
iz zdravstvene statistike in ki jih ni mogoče obiti. Za tem se lahko .skriva tudi
problem nezadostne koordinacije dela med dvema temeljnima tipoma zdravstvenih delovnih organizacij in bo glede tega treba še kaj premagati. Toda nedvomno je res, da si slovenski občan želi vedno višjo kvaliteto zdravstvenega
varstva in da je povpraševanje po pomoči specialistov vsak dan večje.
Mislim, da bi bilo zelo krivično smatrati, da sta specialistično ambulantnozdravstveno varstvo kdaj prej bolje tekla kot od kar so celotno skrb za to
prevzele bolnišnice. Podrobne analize bi nedvomno pokazale, da temu ni tako,
kajti uspešno izvajanje te dejavnosti je odvisno od števila in od usposobljenosti
kadrov ter od tehnologije, ki jo imajo na razpolago. Specialistov in opreme je
že sedaj več v bolnišnicah. Seveda pa se moramo tudi vprašati, ali smo mi od
takrat, ko smo se skupno dogovorili, da bodo specialistično ambulantno zdravljenje opravljale bolnišnice, tudi zares storili kaj za to, da bi se čimbolj usposobile za to nalogo in zlasti za obvladovanje večjega pritoka pacientov v specialistične ambulante. Iz naše ocene, kot ste videli, jasno izhaja, da prav za to
funkcijo bolnišnicam nismo dali sredstev in da so v razmeroma slabih razmerah,
v katerih delujejo, z velikim naporom obvladovale velik pritisk občanov na
specialistične ambulante. Mislim, da moramo biti prizanesljivi v oceni opravljanja te funkcije v bolnišnicah. Resnici na ljubo moram povedati, da v tem
času skoraj ni bilo novih naložb v bolnišnice, da pa smo v tem času veliko
investirali v zdravstvene domove.
To so neke objektivne predpostavke, ki jih je treba imeti pred očmi in
mislim, da je treba zares pošteno ocenjevati vse dogajanje v zvezi s specialistično-ambulantno dejavnostjo bolnišnic.
V poročilu, ki smo vam ga predložili, nismo želeli in tudi nismo predstavili
organogram bodoče mreže bolnišnic. Uvodoma sem povedala in v poročilu je
tudi rečeno, da v poročilu predstavljamo stanje, kakršno je, in predlagamo
izhodiščne predpostavke za definiranje mreže bolnišnic v Sloveniji. Menimo,
da šele potem, ko si bomo enotni v tem, ali na teh izhodiščih oblikovati mrežo
ali ne oziroma ta izhodišča revidirati, spremeniti in dopolniti, lahko začnemo
izdelovati konkretno organizacijsko shemo, v kateri bo razvidna vsaka bolnišnica glede na svojo funkcijo in seveda tudi glede na njen perspektivni razvoj.
Mislimo, da je to delo še pred nami in da se bomo morali, še preden bo mreža
definitivno čista, dolgoročno temeljito ukvarjati tudi z vsakim konkretnim
razvojnim programom posameznih bolnišnic, ker bo verjetno nadaljnja ocena
pokazala — mi tega v tem trenutku še nismo želeli zaključevati — da bi sanacija
nekaterih majhnih bolnišnic zahtevala tolikšna sredstva, da se bo resno postavilo vprašanje, ali je primerno iti v tako sanacijo ali pa ta problem urediti
na drug način. Zaradi tega želim poudariti, da predloženo gradivo ne daje
organograma mreže bolnišnic in da z njim ne spravljamo s sveta nobene bolnišnice. Naše osnovno vodilo je tudi bilo, da je treba — ker nismo tako bogati,
da bi to lahko zanikali — izhajati iz vsega, kar imamo in kar je sposobno
omogočati izvajanje bolnišničnega zdravstvenega varstva in da na tej osnovi
naprej izgrajevati bolnišnično dejavnost, toda racionalno tako, da se osredotočimo na določena središča, ki jih je treba višje strokovno razviti in nanje
nato nasloniti vse tiste institucije, ki lahko skupaj pomagajo obvladati specialistično ambulantno in bolnišnično zdravstveno varstvo. Zato bo o teh vpra-
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šanjih in zlasti o konkretnih razvojnih načrtih še veliko razprav. Tudi računamo,
da bo snovanje družbenega dogovora, ki sem ga citirala, terjalo, da se že v njem
poleg potrditve osnovnih izhodišč, izoblikujejo tudi prioritete v uresničevanju
razvojnih načrtov. Razvojni načrt pa mora napraviti vsaka bolnišnica. Iz njega
naj se potem vidi, v kakšnem obsegu se ga sploh uresniči in kaj bi bilo smotrno
storiti v okviru teh izhodišč.
Družbeni dogovor bo moral določiti prednostni red investicij v naslednjih
petih letih, kajti jasno nam je, da vsega, kar kaže analiza, ne moremo izboljšati
in razviti v petih letih. Verjetno bomo morali celo desetletje vlagati resne
napore za modernizacijo bolnišničnega kompleksa. Gre za to, da vidimo, kaj bi
bilo primerno v tem petletnem obdobju realizirati, tako da z naložbami dosežemo
čim večji učinek v zdravstvenem varstvu.
Naslednje, na kar vas moram opozoriti, je, da sredstev za razvoj katerekoli
zdravstvene dejavnosti bolnišnic, zdravstvenih domov ali zavodov za zdravstveno varstvo nikjer -ne nabiramo avtomatično. Tudi v zdravstvenem zavarovanju,- ki pokriva stroške zdravstvenega varstva za vso slovensko populacijo,
saj smo vsi zavarovani, se še ne zbirajo sredstva za to in v kalkuliranju
globalnega stroška se še ne upošteva razširjene reprodukcije v zdravstveni dejavnosti. 96. člen zakona o zdravstvu je to premagal na ta način, da je predvidel,
da bi se o zbiranju sredstev za razširjanje zdravstvene dejavnosti dogovarjale
zavarovalne skupnosti in drugi dejavniki na posameznih področjih, in v posebnih sporazumih definirali, koliko in zakaj naj bi se prispevalo, v določenem
obdobju. Torej ti sporazumi so šele pred nami.
V sekretariatu seveda zagovarjamo stališče, da je treba čimprej premagati
dejstvo, da zdravstveno zavarovanje v strošku zdravstvenega varstva ne kalkulira stroškov za razširitev in strokovni dvig zdravstvene dejavnosti, ampak da
računa samo s čisto elementarnim stroškom zdravstvenega varstva in da še
amortizacije ustrezno ne upošteva. Zavarovanje s tem zakriva realen strošek
zdravstvenega varstva. Potem pa smo začudeni, zakaj prihaja do sanacijskih
obdobij, enkrat za eno, enkrat za drugo zdravstveno dejavnost. Menimo-, da bi
bilo treba v strošku zdravstvenega varstva ta sredstva upoštevati in jih usmerjati tako, kot bo to izhajalo iz razvojnih programov.
Za sanacijo in razvoj bolnišnične dejavnosti, ki predstavlja tako veliko
obremenitev, bo treba najbrž vsaj za naslednjih pet let pridobiti tudi one vire:
prispevek družbeno-političnih skupnosti in prispevek gospodarskih organizacij
ter tu in tam najbrž tudi razpisati samoprispevek občanov, da bi razvojne
programe lahko realizirali. Po zelo grobih izračunih bi samo za izgradnjo bolnišnic v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici in Murski Soboti po sedanjih
cenah potrebovali okoli 90 milijard starih dinarjev. T-o pa so sredstva, ki jih
v enem letu porabimo za financiranje zdravstvenega varstva.
Vidite, gre- za tako velike potrebe po sredstvih, da bo nujno potreben
izreden napor in združen nastop vseh zainteresiranih dejavnikov zato-, da se
bolnišnice razvijajo naprej in seveda za njihov dogovor, kako priti do sredstev.
Menimo, da ni področja, kjer bi takih dogovorov ne bilo potrebno. Nekateri
se že pripravljajo.
Naš sekretariat je gotovo tista institucija, ki bi, gledano samo iz strokovnih
predpostavk, zagovarjal stališče, da hkrati saniramo in moderniziramo vse
bolnišnice. Taka zahteva pa bi bila utopična. Razprave bodo pokazale, da bo
nujno določiti prioritetni red in da bodo potrebni združeni napori, da bi
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premagali nekatere stvari v bolnišničnem kompleksu, ki so se nam nabirale
kar celih deset let. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Ce ne želi nihče več razpravljati, bi
razpravo zaključili. Predlagam, da pooblastimo oba izvoljena overitelja zapisnika, da strneta stališča, mnenja in predloge iz današnje razprave o tej točki,
da jih pošljeta republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru naše skupščine
ter vsem občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljane. Prepričan sem,
da se strinjate z menoj, da bosta poročilo in današnja konstruktivna razprava
olajšala nadaljnjo razpravo, hkrati pa vendarle olajšala tudi odločanje o programu za celotno Slovenijo in ne samo za eno regijo.
Ce se s tem strinjate, bi zaključil 13. zasedanje delegatov občin in se vam
zahvaljujem za vaše sodelovanje.
(Zasedanje je bilo zaključeno ob 15.30.)

.ZASEDANJE DEIECATOV OBČIN

14. zasedanje
(28. maja 1971)
Predsedoval: dr. Jože B r i 1 e j ,
podpredsednik Skupščine SR Slovenije
Začetek zasedanja ob 9.10.
Predsedujoči dr. J o ž e Brile j : Tovarišice in tovariši delegati! Na podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov
občin začenjam 14. zasedanje delegatov občin v Skupščini SR Sloveniji, ki ga
je sklical predsednik skupščine na podlagi določil 3. točke VII. ustavnega
amandmaja in 7. člena omenjenega odloka.
Dnevni red za današnje zasedanje je bil* določen s sklicem in obsega naslednje točke:
1. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks;
2. predlog zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega
dohodka od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. 4. 1971;
3. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971;
4. osnutek zakona o republiških priznavalninah.
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje zasedanje povabljeni tudi predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo, predstavniki izvršnega sveta, predsedniki matičnih odborov pristojnih
zborov in člani predsedstva naše skupščine.
Vendar pa bi predlagal delno modifikacijo, ne spremembo, ampak samo
modifikacijo v obravnavanju, torej spremembo v vrstnem redu obravnavanja
posameznih točk. Predlagam, da 4. točko; osnutek zakona o republiških priznavalninah, uvrstimo pod 1. točko, glede na to, ker bo tovarišica Tomičeva kot
predstavnik izvršnega sveta pozneje nujno zadržana z neko inozemsko delegacijo. Zato predlagam, da razpravljamo naprej o tej točki.
Drugič pa predlagam, da bi za prvo in drugo točko predstavniki izvršnega
sveta dali skupno obrazložitev, ker gre konec koncev za isto stvar; potem pa
bi razpravljali in eventualno odločali ločeno o vsaki posamezni točki. Soglašate
s tem? (Delegati soglašajo.)
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Pred začetkom razprave predlagam, da izmed sebe izvolite dva overitelja
zapisnika. Ce ni konkretnih predlogov, predlagam, po že ustaljeni praksi, da
izvolimo overitelja kar po abecednem redu občin, v tem primeru delegata občin
Ljubljana-Siška in Ljubljana-Vič-Rudnik. Ce prav razumem, sta to tovariša
Roman Dermaša in tovariš Ciril Marinček. Se strinjate? (Delegati se strinjajo.)
Ugotavljam, da sta oba overitelja 14. zasedanja delegatov občin izvoljena, in
sicer tovariš Roman Dermaša in tovariš Ciril Marinček.
Obvestilo o navzočnosti delegatov občin bo tovariš sekretar sporočil po
prvi točki.
Prehajamo na obravnavo najprej' 4. točke dnevnega r e d a , to je
osnutka zakona o republiških priznavalninah, in prosim tovarišico Tomičevo,
da obrazloži predlog.
Zora Tomič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! Že pred sklepom Skupščine SR Slovenije v marcu 1968, glede izpopolnitve sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV, ki je
določil sprejem republiškega zakona o priznavalninah, so številni družbeni,
politični in upravni organi zahtevali zakonsko ureditev priznavalnin oziroma
materialnih družbenih pomoči. V razpravah je bilo ugotovljeno, da bo zakon
o priznavalninah prispeval k enotnejši praksi pri dodeljevanju priznavalnin
v Socialistični republiki Sloveniji. Sklep Skupščine Socialistične republike Slovenije iz marca 1968 je pristojnim organom naložil izdelavo takšnega zakona,
ki bo oblikoval ne le načine podeljevanja v ustrezne cenzuse in kategorije zaslužnih občanov, ampak tudi načela, ki naj veljajo tudi za občinske skupščine,
ko podeljujejo občinske priznavalnine. Republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo je kot pristojni upravni organ takoj po sklepu Skupščine SR
Slovenije v letih 1968, 1969 in 1970 pripravil več osnutkov, o katerih so razpravljali cjdgovorni in pristojni družbeni in politični organi. Osnutki so doživeli
precej sprememb, preden je bil napisan zakon, ki je pred vami. Razprave so
ugotovile, da enotnih načel, ki naj bi veljala tudi za podeljevanje občinskih
priznavalnin, z republiškim zakohom ni moč predpisati. Občinske skupščine
imajo namreč že ustaljeno prakso pri podeljevanju svojih priznavalnin, ki je
tesno povezana z ekonomsko močjo občine in številom borcev, ki so potrebni
pomoči.
Četudi bi sprejeli enotna načela za podeljevanje občinskih priznavalnin,
bi bila realizacija sprejetih zakonskih določb močno dvomljiva, saj so razmere
v občinskih skupščinah tako različne, da jih ni mogoče spraviti na skupni
imenovalec. Enotni kriteriji pri podeljevanju občinskih priznavalnin, ki naj bi
veljali v vsej Socialistični republiki Sloveniji, bi zahtevali enotno financiranje,
kar pomeni tudi enotno podeljevanje priznavalnin v vseh občinah.
V razpravah je bilo ugotovljeno, da bi po kalupu podeljevane priznavalnine
povzročile še večjo neenakopravnost borcev v posameznih občinah, ker glede
ekonomske moči in nivoja življenjskega standarda občine niso enakopravne in
bi priznavalnina iz centra v posameznih občinah pomenila različno vrednost.
Ne nazadnje pa je treba ugotoviti, da bi centralno reševanje občinskih priznavalnin omrtvilo sedanjo veliko zavzetost občinskih skupščin pri reševanju
materialnih težav borcev narodnoosvobodilne vojne.
Drugi vzrok zakasnitve pri realizaciji skupščinskega sklepa so različna
mnenja glede vsebine te pomoči. Nekateri so bili mnenja, da gre za zakon o re-

14. seja

621

publiških materialnih družbenih pomočeh, drugi pa so zagovarjali stališče, da
gre za zakon o republiških priznavalninah. Večina je po treh letih razprav
v različnih telesih in na različnih nivojih pritegnila predlogu, da je treba sprejeti zakon o republiških priznavalninah. Čeprav je res, da je priznavalnina
v precejšnjem obsegu denarna pomoč, je vendarle osnovni pogoj za služnost
občana, zaradi česar to obliko opravičeno imenujemo priznavalnina. Med pomembne vzroke, zakaj zakon že prej ni bil predložen republiški skupščini,
moramo vsekakor šteti različna mnenja glede kategorizacije občanov, ki naj
zaradi zaslug in zaradi neustreznega materialnega in socialnega položaja pridobe
republiško priznavalnino. Ker naj bi se republiška priznavalnina vendarle nekoliko razlikovala od občinskih priznavalnin, je bilo glede na sedaj veljavne občinske odloke težko določiti kategorije zaslužnih občanov, ki ina j bi jim
republika podelila priznavalnino.
V vsej razpravi prav do konca ni bilo moč sprejeti jasnega enotnega mnenja, ali naj zakon obravnava priznavalnino kot pravico ali kot obliko priznanja,
o katerem naj odloča izvršni svet. V sedanji obliki predloga med morebitno
formulacijo s pravico in med sedanjo formulacijo, ki navaja prosto presojo,
ni bistvene razlike. Cim zaslužni borec izpolnjuje pogoje zakona, že pridobi
priznavalnino, in sicer kot trajno pravico, dokler seveda te pogoje izpolnjuje.
Izvršni svet ima ob sedanji formulaciji več možnosti ugotavljati, kdo je zaslužni
občan, nima pa možnosti odkloniti priznavalnine, čim zaslužni občan izpolni
pogoje v zakonu. Večina je ob koncu razprav soglašala, da naj zakon izoblikuje
prosto presojo pri odločanju, vendar naj pravilnik za izvrševanje zakona natančno opredeli pravice organa, ki je pristojen za podeljevanje priznavalnin.
Ker bodo pri sprejemu pravilnika sodelovali predstavniki družbenih in političnih
organizacij z namenom, da popolnoma zaščitijo pravice zaslužnih občanov, je
zagotovljeno pravično reševanje in odločanje v konkretnih primerih.
Republiška priznavalnina je v predlogu zakona opredeljena kot socialna
kategorija, ker zagovarjamo stališče, da s priznavalnino ne plačujemo zaslug,
ampak zaslužnemu občanu pomagamo dostojneje živeti. Zato tudi predlog
zakona preprečuje podeljevanje priznavalnin materialno trdnim zaslužnim občanom in je izjema v 6. členu omejena le za tiste zaslužne občane, ki žive
v zamejstvu in njihov življenjski strandard ni na ravni njihovega okolja oziroma
ne ustreza njihovim zaslugam.
Dosedanje republiške priznavalnine je administrativna komisija izvršnega
sveta občasno uravnavala, pri čemer je le delno upoštevala gibanje življenjskih
stroškov. Predlog zakona določa, da je treba zgornjo in spodnjo mejo stalne
republiške priznavalnine vsako leto uravnavati z gibanjem poprečnih ljubljanskih stroškov. Ta določba zagotavlja vzdrževanje vrednosti podeljene republiške
priznavalnine. S tem se bomo izognili sedanjim očitkom, da je republiška priznavalnina vsako leto manjša in da izgublja svoj pomen.
Izvršni svet predlaga sprejem zakona predvsem zato, da dopolnimo vrzel
v sistemu zakonodaje varstva borcev narodnoosvobodilne vojne, kajti dosedanje
republiške priznavalnine podeljujemo na podlagi sklepov izvršnega sveta iz
leta 1969. Čeprav zakonski predlog ne vsebuje smernic za podeljevanje občinskih
priznavalnin, po mnenju izvršnega sveta, vendarle daje možnost, da občinske
skupščine, če smatrajo to za potrebno, uporabijo njegova določila.
V imenu predlagatelja sem prav tako dolžna ta zbor obvestiti o tem, da
izvršni svet sprejema amandmaje, ki jih je sprejel odbor za socialno politiko in
zdravstvo republiškega zbora, ker predloženi amandmaji bistveno ne spre-
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minjajo zakonskega predloga. Prav tako soglaša tudi s predlogi zakonodajnopravne komisije te skupščine, ki pravzaprav nimajo drugega namena kot izpravne komisije te skupščine, ki pravzaprav nimajo drugega namena kot
izboljšati besedilo predloženega zakona. Prav tako soglašamo tudi s predlogom,
da se osnutek zakona spremeni v predlog in da se zakon sprejme po skrajšanem
postopku.
Predlagatelj prosi ta zbor, da ga v njegovih predlogih podpre.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala! Začenjam razpravo, kdo želi
besedo? Delegat občine Radlje ima besedo.
Viktor S e i 11 : Tovariši delegati! Čeprav v načelu podpiramo predlog
oziroma osnutek zakona o republiških priznavalninah, moram vendar posredovati stališče, ki ga je na včerajšnji seji sveta za zdravstvo izoblikoval ta svet,
in sicer v tem smislu, da bi moral ta zakon urejati vse priznavalnine, tudi
občinske. To utemeljujem predvsem s tega stališča, ker ne vzdrži ugotovitev
izvršnega sveta in organov, ki so o predlogu tega zakona razpravljali, da prav
zaradi ustaljene prakse in pa različne ekonomske sposobnosti posamezne občine
ni možno kompleksno urediti vprašanje priznavalnin v Sloveniji.
Mi mislimo, da ni važna pri tem ekonomska moč občine. Zaslužni 'občani
in borci niso sodelovali v predvojnem revolucionarnem gibanju ali v času
naše narodnoosvobodilne vojne po načelu ekonomske moči posameznega področja, ampak po svoji politični in narodnostni pripadnosti. Zato menimo, da
mor£ družba, če to vprašanje razrešuje, zagotoviti enotne kriterije ne glede
na to, ali zaslužni borec ali občan živi v mestu, konkretno v Ljubljani, Mariboru
ali živi na Kozjanskem, na Pohorju ali pa na kakšnem drugem delu naše slovenske zemlje. Torej ob enakih pogojih naj bo tudi ustrezno enako materialno
nadomestilo, oziroma enaka socialna pomoč, če že ta pomoč nosi prizvok socialne
kategorije, ne pa nekega materialnega nadomestila za njegovo preteklo delo
za napredek naše družbene skupnosti.
Mi mislimo, da je na vsak način potrebno predlagati izvršnemu svetu in
ostalim organom, ki so na tem področju delali, zlasti pa komisiji za vprašanja
borcev Skupščine SR Slovenije, da naj o teh predlogih razmisli, ker je bolje
počakati še kakšen mesec in to vprašanje kompleksno rešiti, kakor pa doseči
polovično rešitev po hitrem postopku samo za en del teh občanov.
Ne glede na, po moji osebni sodbi, realistično predpostavko izvršnega sveta,
da bo verjetno težko zagotoviti enotno izvajanje zakona po vsej Sloveniji,
mislim, da ni umestno načenjati ob tem zakonu vprašanja financiranja družbeno-političnih skupnosti. To vprašanje je eno izmed tistih, ki bi pogojevalo,
da bi občine ne glede na svojo materialno možnost zašle v težave, ko bi izvrševale svoje temeljne funkcije in dolžnosti, ki jih imajo tudi v takšnih primerih,
kot je vprašanje priznavalnin v občinah.
Zato v imenu naše občine predlagam, da se predloženi zakon o republiških
priznavalninah spremeni v toliko, oziroma dopolni v toliko, da vsaj v načelu
enotno uredi vprašanje priznavalnin v Socialistični republiki Sloveniji. To je
prav gotovo v interesu predvsem borcev in ostalih socialističnih občanov in
revolucionarjev, ne pa toliko predstavniških organov. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. J o ž e Brilej: Hvala! Besedo ima Anton Brus, delegat
občine Gornja Radgona.
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Anton Brus: Spoštovani tovariš predsednik, tovariši delegati! Občina
Gornja Radgona in tudi naš občinski odbor Zveze združenj borcev NOV podpirata predlog republiških priznavalnin, vendar z dodatkom, o katerem sem
že pred tremi leti govoril v republiški komisiji Zveze združenj borcev NOV
okrog priznavalnin v tem smislu, da naj bi bile priznavalnine v Sloveniji izenačene. Prav pri priznavalninah se vidi, čeravno so se borci borili za slovensko
oziroma jugoslovansko stvar in jugoslovansko osvoboditev, da so sedaj dokaj
različno obravnavani v občinskih odlokih. Ne zavedamo se, da imamo v Sloveniji šestdeset občin in tudi v tem primeru šestdeset različnih odlokov priznavalnin in da tista občina, ki je siromašna, podeljuje tudi siromašnejše
priznavalnine. Konkretno, v naši občini smo imeli do nedavnega najmanjšo
priznavalnino 11 000 oziroma 5000 dinarjev. Lansko leto smo delili osem tisoč
dinarjev in letos je predlog republiškega zakona, da mora biti priznavalnina
11 000 dinarjev, medtem ko dobi občina Gornja Radgona sicer minimalna
republiška sredstva za priznavalnine v višini 5 500 000 SD. Rekel bi tudi, da je
11.000 din minimalna vsota glede na število borcev, ki jih živi pravzaprav
v občini Gornja Radgona. V Gornji Radgoni imamo pravzaprav borce iz vse
Slovenije, to se pravi iz Gorenjske, Dolenjske in Notranjske. To je občina, kjer
so zbrani komunisti iz vseh koncev Slovenije in prav v tem pogledu, če pogledamo s finančnega aspekta, obremenjujejo občinski proračun zaradi priznavalnin. Zato sem se že takrat zavzemal, da bi bile priznavalnine enotne in
menim, da ne bi bile v ničemer okrnjene pravice občin, če bi se vse priznavalnine na predlog socialnih komisij in na predlog borčevskih komisij podeljevale
enotno v vsej Sloveniji. Kajti zdi se mi, da sredstva, ki jih občine imajo, predvsem nerazvite, so pravzaprav zelo nizka in prenizka, da bi zadovoljili potrebe
borcev. Pred nekaj leti, ko sem te podatke bolj točno zbral, so v občini Jesenice
in drugod dajali recimo priznavalnine dejansko zaslužnim borcem iz leta 1941,
1942, ki pa so imeli visoke osebne dohodke. To se pravi, da so poleg visokih
dohodkov dobivali še priznavalnine. V naši občini, konkretno, tega ni bilo
mogoče storiti. Sedaj ne vem, ah je zakon dovolj pretehtan ali ni, verjetno je
izvršni svet in predlagatelj na to mislil. Tudi sam sem zadnjič, ko so bili predstavniki socialnega varstva v Mariboru, izrazil to misel, da bi bilo najbolje v
Sloveniji priznavalnine obravnavati centralno. Sicer imajo občine možnost
v svojih odlokih sprejeti enotna stališča, toda sprejeti enotna stališča in odlok
je eno, zagotoviti finančna sredstva pa drugo vprašanje. Pri nas pa je, kot sem
že povedal, vprašanje finančnih sredstev najtežje rešljivo. To sem vam hotel
povedati. Hvala.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala lepa! Prosim tovariše delegate,
ki se bodo prijavili k besedi, da oddajo listek z imenom.
Kdo želi nadalje razpravljati? Prosim, delegat občine Kranj, tovariš Sušnik!
Janez Sušnik: V kranjski občini je osnutek zakona o republiških
priznavalninah obravnaval svet za zadeve borcev in se z osnutkom zakona
strinja. Predlaga le eno spremembo, in sicer v 3. členu naj bi se za tretjo alineo
dodalo: »do republiške priznavalnine so upravičeni tudi borci NOV, ki imajo
z odločbo priznano posebno dobo v NOV v dvojnem trajanju od leta 1941 do
19. 5. 1945, pa niso imetniki partizanske spomenice 1941.«
Člani sveta so ob tem predlogu poudarili, da nekateri borci NOV, ki so v
revoluciji sodelovali od leta 1941, zaradi različnih vzrokov niso uveljavili poseb-
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nega priznanja ali zaradi zamude strogo postavljenega roka ali zaradi neseznanjenosti, včasih pa tudi zaradi neenakega gledanja na pomembnost predlagateljevega dela za NOV. Zato je bilo v nekaterih primerih odvisno tudi od
slučaja, ali so zaslužni borci NOV od leta 1941 uveljavili in dobili pravico do
partizanske spomenice. Prav zaradi tega je bilo večkrat nepravično, da se borci
NOV od leta 1941 delijo na tiste, ki so imetniki partizanske spomenice 1941
in tiste, ki tega priznanja nimajo. Pomembnost in začetek njihovega dela za
narodnoosvobodilno vojno pa je enaka, ne glede na to, ali imajo taki borci
priznano posebno dobo v dvojnem trajanju za čas, kot je navedeno v tem predlogu. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. J o ž e Brile j : Hvala lepa. Kdo želi razpravljati? Tovariš Jurčič, delegat občine Grosuplje.
Ciril Jurčič: Kot delegat občine Grosuplje tudi jaz mislim, da tako
kot predvojni revolucionarji in borci niso delali razlik glede na finančno stanje
določenega območja, ampak so šli v revolucionarni boj kjerkoli, tako tudi
danes višina priznavalnine ne sme biti odvisna od tega, v kateri občini živi
ta borec, ali živi v razviti občini, ki ima zadostna finančna sredstva, ali živi
na manj razvitem območju, v manj razviti občini. Glede na zasluge predvojnih
revolucionarjev in borcev mora biti to vprašanje rešeno enotno, ne glede na
to, kje živi borec. Merilo morajo biti le njegove zasluge v času NOB in v njegovem predrevolucionarnem delu pred vojno in pa njegovo socialno stanje,
v kakršnem živi danes.
Pridružujem se delegatu, ki je govoril pred menoj, da bi bilo treba pri
dodeljevanju priznavalnin upoštevati tudi tiste, ki imajo priznana dvojna leta
iz 1941. leta, čeprav niso dobili spomenice 1941, ali zaradi tega, ker je niso
zahtevali, ali zaradi kateregakoli drugega razloga.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala. Besedo ima delegat občine Slovenske Konjice, tovariš Tepej.
Franjo Tepej: Tovarišice in tovariši delegati! Strinjam se z govorniki pred menoj, imam pa še eno pripombo, in sicer k formulaciji 2. odstavka
1. člena zakona o republiških priznavalninah. Naj ga preberem. »Republiška
priznavalnina se lahko podeli tistim zaslužnim občanom iz prejšnjega odstavka,
ki s svojimi rednimi dohodki (ki jih potem navaja) ne morejo vzdrževati take
življenjske ravni, ki bi ustrezala okolju, v katerem živijo, njihovemu družbenemu položaju, zaslugam itd.« Namreč, če ne razumem te formulacije prav,
naj mi predlagatelj oprosti, vendar jaz jo razumem tako, da če nekdo z enakimi zaslugami živi v bogatejšem okolju, v okolju, kjer je narodni dohodek
1500 dolarjev, nekdo pa v okolju, ki ima na primer 200 ali pa še manj dolarjev
narodnega dohodka, potem so te priznavalnine glede na velikost narodnega
dohodka različne, oziroma so kriteriji različni. S to formulacijo se ne strinjam
in če je možno, naj jo predlagatelj spremeni. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej : Hvala lepa. Kdo želi še razpravljati?
Prosim, delegati občine Sežana, tovariš Zadnik.
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Evstahij Zadnik: Pristojni organi skupščine občine Sežana in Zveze
borcev NOV prav tako v celoti ne soglašajo s predloženim osnutkom zaradi
tega, ker se prepuščajo priznavalnine v domeno občinskih skupščin in njenih
organov. Ne bi dalje pojasnjeval našega stališča, ker se mi zdi, da je predstavnik občine Radlje najbolj konkretno opisal, zakaj se ne strinjamo s temi
razlikami.
Predlagamo, da se z republiškim zakonom ureja vprašanje vseh priznavalnin brez razlik. Kolikor sprejmemo pripombe predlagatelja, da so življenjski
pogoji in materialni pogoji v različnih občinah dokaj različni, potem mi to,
kar želi predlagatelj, lahko dosežemo s tem, da v razponih rešujemo posamezne
primere. Saj je vendar v zakonu predlagan razpon od 200 do 800 dinarjev. To je
dovolj velik razpon, da se lahko upoštevajo tudi medkrajevne razmere. Hvala
lepa.
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Želi še kdo razpravljati? Prosim. Besedo
ima tovariš Mirko Lukman, občina Ljubljana-Center.
Mirko Lukman: Naša komisija v okviru občine Center je ravno
tako soglasna z mnenjem tovarišev, ki so predlagali, da bi se enotno rešilo
vprašanje priznavalnin. Dovolite, naša občina je ena najbogatejših. Naš dohodek
je 3100 dolarjev na prebivalca. Zdaj pa poglejte, kakšna razlika je že samo v
okviru našega mesta Ljubljana. Občina Moste drugače rešuje na primer tudi
vprašanje statusa borca, priznavalnino prizna samo borcu, aktivista pa ne
zajema v ta okvir in mu ne da priznavalnino. Ce samo mi v Ljubljani združimo
naše občine, nastane nov sistem v okviru mesta Ljubljane in imeli bomo naenkat revolucijo borcev v okviru mesta Ljubljane, ker je naša priznavalnina
v okviru občine Center dosti višja kot pa so občinske priznavalnine v okviru
ostalih občin. Ker imamo denar, mi lahko 910 ali pa več borcem zadovoljimo
njihove potrebe. Zaradi tega v celoti podpiram prizadevanja, o katerih sem govoril v komisiji za varstvo borcev pri republiški skupščini, kjer smo zastopali
stališče, da se enotno reši vprašanje priznavalnin. Prišli bomo do tega, da bomo
imeli razlike v okviru samega mesta Ljubljane, da ne govorimo, kakšna bo
razlika med borci v Metliki ali pa v Gornji Radgoni, kot je rekel tovariš, ali pa
v okviru Litije ali Jesenic.
Prosim, da se ponovno razpravlja oziroma razmotri vprašanje priznavalnin
in da se dopolni tako kot so tovariši predlagali. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože B rile j : Hvala lepa. Se kdo želi razpravljati? Ce
ne želi, prosim tovarišico Tomičevo, da razloži svoja stališča do mišljenj in
predlogov, ki so bih izrečeni.
Zora Tomič: Moram reči, da se je v glavnem izoblikoval en predlog, če
sem pravilno razumela, in sicer, da naj bi enotno urejali priznavalnine za vso
Slovenijo. Moram reči, tovariši, da to pomeni vrniti razpravo nazaj v leto
1968. To je bil edini razlog, da smo pripravili, ne vem, 15 ali 20 osnutkov,
dokler nismo stališča vendarle uskladili na takšnem nivoju, da smo s tem predlogom lahko prišli pred skupščino.
Predsedujoči dr. Jože Brile j : Hvala lepa. Kot je tovarišica Tomičeva
že sama ugotovila, je razprava pokazala, da so delegati zelo enotni v tem, da je
treba enotno reševati to vprašanje.
40
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Predlagani sta bili dve rešitvi:
1. da se na enoten način rešuje vprašanje priznavalnin in da se počaka z
izdajo tega zakona, kar predlaga delegat iz Radelj.
Sedaj bi želel, da razjasnimo to proceduralno situacijo. Ali delegat občine
Radlje daje predlog kot formalen predlog, o katerem naj se glasuje in izreče
zasedanje delegatov? Vprašam, ali tovariš delegat iz Radelj formalno vztraja na
tem, da se glasuje. (Da.) Dobro. Mislim, da sem sedaj že povedal, v čem je
predlog. Prvič, predlog je. da se z zakonom o priznavalninah enotno reši vprašanje priznavalnin za vso republiko in da se glede na tak predlog odloži sprejem tega osnutka zakona. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina
delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Štirje delegati dvignejo roko.) Se je kdovzdržal? (Trije delegati dvignejo roko.)
Jože Rade j (Krško): Mogoče še to, da naj se teritorialno reši financiranje borcev, tako kot smo to uredili pri stanovanjih za borce. Mislim, da
bodo to vse občine podprle.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Tovariš Radej, tega predloga do sedaj
ni bilo in ga zato ne moremo uvrstiti med druge predloge. Če bo predlog
delegatov zasedanja delegatov občin, ki se posreduje pristojnim organom republiškemu zboru, komisijam, izvršnemu svetu itd. z večino glasov sprejet, potem
se bo o današnjih predlogih ponovno razpravljalo in mislim, da bo potem
prilika za eventualno razpravo v smislu tega, kar delegat občine Krško predlaga. Ce pa današnji predlog ne bo sprejet, potem bi tudi ta dodatni predlog
verjetno obvisel v zraku. Ne vem, če sem vas prepričal?
Dobro, tovarišica Tomičeva prosi za besedo.
•»
Zora Tomič (iz klopi): Rada bi povedala, da sta ta osnutek zakona
v ponedeljek obravnavala socialno-zdravstveni in republiški zbor in da so vsi
organi skupščine predlagali, da se osnutek spremeni v predlog in da se sprejme
po skrajšanem postopku.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Poslovnik zasedanja delegatov skupščine zahteva, da zadolžimo oba overitelja, da ta izglasovani sklep, z mnenji in
z rezultatom glasovanja formulirata in da potem zasedanje delegatov občin
obvesti o sprejetih sklepih republiški zbor, socialno-zdravstveni zbor, komisijo
in izvršni svet.
S tem smo 4. točko zaključili in prehajamo na 1. točko dnevnega
reda, na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških, prispevkov davkov in taks s tem, da bi poslušali skupna
obrazložitev k tej točki in k 2. točki, to je k predlogu zakona o pripadnosti in
uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti.
Prosim tovariša Jermana, da da uvodno obrazložitev.
Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati T
Sprememba zakona o prispevkih in davkih, pa tudi rebalans republiškega proračuna sta pravzaprav prvo znamenje, da se postopoma uresničujejo dolgo
časa razpravljane spremembe o prenosu nekaterih pristojnosti iz federacije na
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republike in druge samoupravne skupnosti. Takšnih in podobnih ukrepov bo v
tekočem letu še nekaj.
Vam je znano, da se v federaciji prav v tem času intenzivno razpravlja
o tako imenovani proračunski bilanci federacije, ki jih prav tako kot zadeve, o
katerih bomo danes razpravljali, prenaša na republike in s tem določene obveznosti. To pa zahteva, da republika na svojim razmeram ustrezen način
prevzame take obveznosti in skladno s ciljem svoje ekonomske in pa socialne
politike določi način in oblike razreševanja nalog, ki so na njo prenesene. V primeru vseh teh prenesenih pristojnosti iz federacije na republiko torej ne gre
le za nek tehnični prevzem nalog, ki jih je doslej opravljala federacija, v bodoče
pa naj bi jih republika, občine in druge samoupravne skupnosti, pač pa gre za
možnost, da republika v vsebinskem pogledu regulira te svoje prevzete dolžnosti
in pravice in jih svojim razmeram ustrezno prilagodi. V primeru obeh zakonov,
ki so vam danes predloženi, gre za sorazmerno enostavno zadevo. Federacija
se je odpovedala določenim dohodkom v skladu s spremenjenimi nalogami, ki
jih ima in te dohodke prepušča republikam, da te opredelijo njihov namen in
njihove koristnike.
Ker so podrobnosti iz tega zakona po našem mnenju zelo enostavne, razvidne in razumljive iz samega teksta zakona, predvsem pa iz obrazložitev, se
v vsebino vseh teh sprememb ne bi spuščal; rade volje pa bom seveda odgovoril
na eventualna vaša vprašanja.
Dovolite mi, da ob tej priliki pojasnim tudi vprašanja glede rebalansa republiškega proračuna. Gre za to, da je federacija prenesla na republiko določene
naloge s področja izvajanja socialne politike in tako izvajanje socialne politike
republika na svoj način nadaljuje. V zvezi s tem so preneseni dohodki, ki
slučajno v naši republiki malo presegajo obveznosti, ki so na republiko hkrati
prenesene. Razlog za tako preseganje je enostaven in razumljiv. Gre namreč
za to, da se v enakem odstotku od prometnega davka prenašajo dohodki na
republike. Razmere v SR Sloveniji pa so take, da so dohodki v sorazmerju z
obveznostmi, ki jih prevzemamo', večji.
Predlog republiškega proračuna pušča odprta določena sredstva z namenom, da bi jih skupščina in drugi, torej predstavniški organi opredelili v
nadaljnjem razčiščevanju aktualnih nalog prilagoditve, ali pa za naloge v zvezi
s stabilizacijo.
Sredstev namensko torej v temle predlogu republiškega proračuna ne opredeljujemo, opredeljujemo samo spremembe glede prenesenih funkcij s federacije
in pa sredstva glede nekaterih drugih manjših postavk, ki se nanašajo na
socialne dajatve in v manjši meri na funkcioniranje državne uprave, to je na
register stalnega prebivalstva. V vseh drugih primerih pa seveda gre za določene socialne namene.
Tovariši delegati, ker boste imeli priliko postavljati vprašanja ali pa izražati
svoja mnenja, se bom v razpravi še pozneje oglasil. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože Brile j : Hvala lepa! Prehajamo na razpravo
delegatov, pri čemer velja isto opozorilo o načinu oblikovanja stališč in glasovanja, kot pri prejšnji točki. Torej, da overitelja sestavita zapisnik z vsemi
stališči, ki so bila izražena ali pa če obstojijo formalni predlogi, da se o teh
formalnih predlogih tudi glasuje.
Začenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima delegat občine Trebnje.
dO*
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Alojz Metelko: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani gostje in
delegati. V imenu občine Trebnje bi razpravljal o prvi in drugi točki dnevnega
reda obenem, ker sta povezani.
Občina Trebnje podpira prvo in drugo točko zakona zato, ker se v zadnjem
času res pojavljajo veliki primanjkljaji v socialnem zavarovanju kmečkega
prebivalstva in ker bi se s tem določene stvari omilile. V zvezi s predlogom
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških
prispevkov, davkov in taks pa že sedaj dajemo naslednjo pripombo. Z ukinitvijo zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti je dana
možnost, da se v naši republiki povečajo prispevki, ne da bi kmetijstvo obremenjevali nad že doseženo raven. Menimo, da bi bilo umestno s posebnim predpisom uvesti prispevek od kmetijske dejavnosti v višini, kolikor je ta znašal
po sedaj ukinjenih zveznih stopnjah, tudi v naslednjih letih s tem, da bi prispevek usmerili v sklade za pospeševanje kmetijstva. Prispevek bi se prek
skladov vračal kmetijstvu, skladi pa bi s tem dobili stalni vir sredstev ter na
ta način lažje in učinkovito izvrševali svoj namen. Sedanji način zagotavljanja
sredstev z dotacijo proračunov in prispevkih delovnih ter drugih organizacij
ne omogočijo zadostne načrtnosti dela skladov za pospeševanje kmetijstva, ker
je višina dotacij preveč odvisna od drugih potreb, ki se krijejo iz proračunov.
Dosedanji rezultati dela skladov pa kljub razmeroma kratkemu času njihovega obstoja in dokaj skromnim sredstvom, s katerimi razpolagajo, opravičujejo obstoj takih skladov in narekujejo njihovo nadaljnje utrjevanje oziroma
širjenje dejavnosti. Sugestijo, ki jo dajemo, utemeljujemo s potrebo po kriteriju
kritja investicij v zasebnem kmetijstvu bodisi v nabavi mehanizacije, nabavi
plemenske živine, strojne opreme in drugo. Zlasti na našem območju, kjer je
hranilno kreditna dejavnost zelo slabo razvita, primanjkuje sredstev za kreditiranje, poleg tega banke ne zagotavljajo dovolj kreditov. Tako dejanske potrebe po kreditih za investicije v kmetijstvu močno presegajo možnosti. Brez
kreditiranja pa ni mogoče pričakovati hitre modernizacije proizvodnje kmetijstva in zato tudi ni tako hitrega naraščanja dohodkov iz te dejavnosti, kot bi
dejansko lahko bilo. Z zbiranjem sredstev v skladih tako kot predlagamo, bi
omogočili, da se skladi s svojo programsko politiko še bolj vključujejo v organizacijo pospeševanja kmetijstva in modernizacijo. Vendar pa prispevek, ki bi bil
usmerjen v sklade za pospeševanje kmetijstva, ne bi smel biti vgrajen v sedanji
davčni sistem, ki daje olajšave po določenih osnovah in merilih. Prispevek iz
osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, ki bi bil namenjen izključno kot vir
dohodkov skladov za pospeševanje kmetijstva, bi moral biti urejen tako, da
zanj olajšav zaradi priznanih investicij ne bi bilo. Ce bi namreč tak prispevek
ostal vgrajen v sedanji davčni sistem, bi bili prispevka oproščeni ravno tisti,
ki bi zbrana sredstva v obliki kreditov tudi koristili. Prav je, da pri zbiranju
prispevka že sedaj sodelujejo vsi kmetijski proizvajalci, ker bodo zbrana
sredstva prek sklada za pospeševanje kmetijstva lahko tudi koristili. Hvala lepa!
Predsednik dr. Jože Brilej: Hvala lepa. Kdo želi še razpravljati?
Prosim! Besedo ima delegat občine Ormož, tovariš Novak.
Franc Novak: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! Vprašujem predlagatelja predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks naslednje:
zakon o financiranju kulturnih skupnosti določa, da morajo občinske skupščine,
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če hočejo koristiti sredstva, ki jih odstopa republika za financiranje kulturnih
skupnosti občinam, izločiti za financiranje kulturnih skupnosti v letu 1971 najmanj toliko sredstev kot v letu 1970 oziroma ta sredstva povečati za toliko
odstotkov, za kolikor se je zvišal proračun občine. V tem primeru, ko se odstopa ta dohodek občinam, se logično zvišuje proračun posameznih občin. Postavljam vprašanje, ali je potrebno tudi sedaj na ta znesek zvišati sredstva
za financiranje kulturnih skupnosti. To se dogaja tudi pri financiranju temeljnih
izobraževalnih skupnosti oziroma izobraževanja in vzgoje. Kolikor so ta sredstva strogo namensko določena samo za sanacijo zdravstvenega varstva kmetov,
nam zmanjkuje sredstev za pokrivanje obveznosti za financiranje vzgoje in
izobraževanja in kulturnih skupnosti. Kolikor ta zakon to tako določa, je treba
sprejeti tudi določilo, da so občinske skupščine oproščene plačevanja teh dodatnih sredstev za kulturne skupnosti in temeljne izobraževalne skupnosti, ker jim
sicer zmanjkuje, vsaj v manj razvitih občinah, sredstev za financiranje ostalih
rednih dejavnosti, oziroma bi morali odtegniti ostalim rednim dejavnostim,
kjer so sredstva že razporejena, ta sredstva.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Hvala lepa. Želi predstavnik izvršnega
sveta zdaj odgovoriti na to vprašanje, da se morda ne bi vračali potem ponovno
na to vprašanje.
Riko Jerman: Glede na vaše vprašanje, tovariš Novak, odgovarjam, da
se sredstva dodeljujejo čisto namensko. Razumljivo je, da to ne pomeni, da
morajo hkrati s porastom teh sredstev sorazmerno rasti tudi sredstva za kulturo, znanost ipd. Zgodilo se bo tudi to, da boste dobili določena sredstva, če
bo seveda ta rebalans proračuna sprejet, za socialne podpore. Dodeljevanje teh
sredstev za socialne podpore, če bi namenski del vež;ali za razne druge namene,
pa ni mogoče. Strinjam pa se, da je to treba jasneje napisati v zakonu, ki vas
obvezuje. Mislim, da bi vi bili dolžni povečevati sredstva za temeljno izobraževanje in kulturne skupnosti sorazmerno s povečanjem vaših lastnih dohodkov,
ne pa tistih, ki se vam dajejo za določene namene. To, o čemer ste govorili
in opozorili, pa bomo dodali kot tolmačenje tega predpisa, če bo treba, pa
bomo v tem smislu predpis spremenili.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Mislim, da je to vprašanje razčiščeno
in nadaljujemo razpravo o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah republiških
prispevkov.
Kdo še želi razpravljati o tej prvi točki? Če nihče, lahko razpravo o tem
zaključimo.
Mislim, da je zaključek naslednji: zasedanje delegatov sprejema predlog
zakona in ga podpira ter .razume v smislu, kot ga je pojasnil tovariš sekretar.
S tem smo zaključili razpravo o tej točki dnevnega reda in prehajamo na
2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o pripadnosti in o
uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijstva.
Zeli o tej drugi točki kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če nihče, vprašujem delegata občine Trebnje, tovariša Metelka, ki je predlagal oziroma izrazil
mišljenje, da bi bilo potrebno in koristno predpisati stopnje prispevka tudi za
prihodnja leta in da naj bi se ta sredstva uporabljala za razvoj kmetijstva, ah
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je to formalen predlog, ali pa je to priporočilo, o katerem naj izvršni svet in
drugi skupščinski forumi razmišljajo?
Alojz Metelko: To je samo priporočilo, ker menimo, da se bo povečala samo stopnja za socialno zavarovanje kmetov. S terri pa se proizvodnja
ne poveča. Zato predlagamo1, da naj bi izvršni svet razmišljal o načinu, da se ta
sredstva direktno usmerijo nazaj v kmetijstvo. Z vlaganjem bi se povečala
materialna baza kmetijstva, zato naj o tem predlogu republiški izvršni svet razmišlja. Hvala.
Predsedujoči dr. Jože Brile j: Hvala lepa. Razumem, da je zasedanje
delegatov sprejelo tudi ta predlog zakona in v tem smislu naj obenem s priporočilom, ki ga je dal delegat občine Trebnje, oba overitelja obvestita ustrezne
zbore skupščine in izvršni svet.
Zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda in prehajamo na zadnjo,
to je 3. točko dnevnega reda, na predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1971.
Predstavnik izvršnega sveta je že pojasnil predlog in mislim, da lahko preidemo takoj na razpravo o tej točki. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Metelko.
Alojz Metelko: Občina Trebnje ima tudi k tej točki dnevnega reda
določene pripombe. Vsota dohodkov v republiki iz naslova povečane udeležbe
na zveznem prometnem davku bistveno presega obveznosti, ki jih je ob tem
federacija prenesla na republiko. S tem je dala možnost, da se povečana sredstva
uporabijo tako za tiste namene, za katere je federacija omenjeni davek republiki odstopila, kot tudi za nekatere ostale namene republiškega proračuna.
Menimo pa, da tako povečanje določenih postavk, kot jih izkazuje predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1971, ni povsem
utemeljeno. Predvsem menimo, da niso zadostno utemeljena povečana sredstva
za socialno varstvo, dejavnost družbeno-političnih organizacij in društev ter
nerazporejeni dohodki — predvsem ti slednji — ki po predlogu znašajo 82,4 milijona din in so glede na konkretne, že večkrat ugotovljene potrebe na področju infrastrukturnih objektov, odločno preveliki in menimo, da bi jih bilo
potrebno razporediti. Zavzemamo se za to, da se nerazporejeni dohodki republiškega proračuna usmerjajo za modernizacijo in vzdrževanje cest. Ob razpravah o srednjeročnem programu cestnega sklada SR Slovenije, ki so bili v
lanskem letu, se je bolj kot kdaj prej pokazalo, kako velik je razkorak med
potrebami po modernizaciji in vzdrževanju že obstoječih cest v Sloveniji ter
med možnostmi, ki ob obstoječih virih financiranja obstajajo. Prav zaradi nezadostnih sredstev, ki jih je načrt srednjeročnega, programa del cestnega
sklada po dolgih razpravah zavrnil in sicer z motivacijo, da se bo v letošnjem
letu izdelal nov program, ki bo že lahko upošteval nove vire financiranja, ki
naj bi jih zagotavljal, predvsem povečani delež republike na dohodkih prometnega davka. Gotovo je, da predstavlja precejšen del povečane udeležbe republike
na zveznem prometnem davku, prav davek od prodaje pogonskih goriv. Menimo,
da je nastopila realna možnost, da povečamo finančne vire za modernizacijo
in vzdrževanje obstoječe cestne mreže v Sloveniji.
Zato predlagamo, da se tisti del povečane udeležbe republike v zveznem
prometnem davku, to je okoli 77,5 milijona din iz proračuna SRS razporedi v
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republiški cestni sklad in tako omogoči pospešena modernizacija pomembnejših
cest in cestnih odsekov I., II. in III. reda. Ža navedeno razporeditev se zavzemamo zato, ker so potrebe po modernizaciji makadamskih cestišč v Sloveniji,
še posebno na Dolenjskem, zelo pereč problem, ki se ne more in ne sme odlagati ter reševati le z izgovori cestnega sklada o pomanjkanju sredstev.
Kot tipičen šolski primer takega maratonskega reševanja modernizacije
je prav gotovo cesta drugega reda Trebnje—Sevnica. Za to cesto je bilo že v
prejšnjem stoletju ugotovljeno, da tvori najkrajšo povezavo Štajerske prek
Kočevja z Reko. V času obstoja okraja Novo mesto je bilo ugotovljeno, da je
omenjena cesta močno obremenjena, zato je okrajni cestni sklad dajal prioriteto
za modernizacijo te ceste, vendar zaradi ukinitve okraja ni prišlo do uresničitve
zamisli.
Slično se je zgodilo tudi v okviru okraja Ljubljana, ko je bila ta« cesta po
prioriteti tretirana kot druga takoj za Kočevsko. Ukinitev okrajev je še enkrat
preprečila realizacijo predvsem modernizacije ceste 2/331. Ker pa z njo ni bilo
mogoče več odlašati zaradi velike obremenitve ceste, okoli 2100 vozil na dan v
letu 1963, je bil v letu 1963 od skupščine občine Trebnje naročen pri podjetju
Slovenija-ceste projekt za rekonstrukcijo. Po tem projektu bi rekonstrukcija
ceste od Trebnjega do Mokronoga znašala okrog 2 milijardi S din. Zaradi tega
je v letu 1965 in nadalje po poteku 1967. leta podjetje odstopilo od modernizacije
po prvotnem projektu. Z modernizacijo je začelo v občutno skromnejši obliki
po takratnem predračunu v znesku 375 milijonov S din za 16 km dolžine. Žal
tudi te investicije ni bilo mogoče v celoti pokriti. Sklenjen je bil dogovor med
cestnim skladom SR Slovenije in občino, da bo cestni sklad v letu 1967 financiral investicije v znesku 120 milijonov S din in nadaljnjih 120 milijonov S din
v letu 1969. Občina pa je v letu 1967 prispevala skupaj 130 milijonov S din.
Ker ni uspelo dobiti kreditov za premostitev za 130 milijonov, katerih
cestni sklad SRS ni mogel dati v letu 1967, je delo na modernizaciji ceste prenehalo. Zaradi rasti cen pa prvotni predračun 370 milijonov S din ni več zadoščal in tako je ostalo na relaciji Trebnje—Mokronog še 2860 m neasfaltirane
ceste. Prav tako pa je ostal neasfaliran tudi preostali del ceste proti Sevnici.
Menimo, da naj se s predlagano razporeditvijo prometnega davka od goriv na
motorna vozila, ki gre v cestni sklad SR Slovenije, in ki naj bi postala trajna
oblika financiranja potreb cestnega omrežja, resnično omogoči predvsem gospodarsko šibkim regijam in občinam, da bodo v doglednem času modernizirale
dotrajane in obremenjene makadamske ceste II. in III. reda.
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Hvala lepa. Mi smo sicer v nevarnosti,
da z vašo razpravo načnemo drugo vprašanje cest, ki bo šele prišlo na dnevni
red. Zeli še kdo razpravljati? Prosim.
Evstahij Zadnik (Sežana): Dovolite, jaz bi povezal to točko dnevnega reda s 1. točko dnevnega reda zaradi tega, ker je bil po izidu glasovanja
sprejet predlog tovariša predstavnika iz občine Radlje in sugestija, da se zakon zavrne oziroma da se osnutek zakona dopolni s spremembami. Ce pogledamo predlog proračuna, ugotavljamo, da nam predlagatelji postavljajo kot
predlog tudi dopolnilna sredstva za izračunavanje socialnih podpor po občinah.
Ce smo prej ugotovili, da je priznavalnina socialna kategorija, potem vemo, da
glede na sprejeto stališče z istim opravičilom predlagamo, da se v proračunu
s tem predlogom od 46 milijonov nerazporejenih sredstev najdejo primerna
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denarna sredstva za eventualne korekture priznavalnin, kolikor bi se predložil
republiški skupščini nov osnutek zakona, ki bi predvideval izravnavanje priznavalnin. Mislim, da s tem odpade kakršen koli pomislek glede materialnih sredstev, ki bi nam bil lahko predložen v zvezi z našim predlogom o spremembi
zakona. Torej formalno, tovariš predsednik, predlagam, da se v tekst prvotnega
našega sklepa vnese tudi konkreten predlog, da bi se eventualno za izravnavanje priznavalnin, zaradi velikih razlik med občinami, uporabljala nerazporejena
sredstva republiškega proračuna, ki so tu predvidena v znesku 46 milijonov
dinarjev.
Predsednik dr. Jože Brilej: Hvala lepa. Želim pojasniti, da bodo v
poročilo zborom in izvršnemu svetu vneseni vsi predlogi, .mnenja in stališča
delegatov, to se pravi, da morata overitelja vnesti v poročilo vse predloge.
Drugo je vprašanje, če delegat iz Sežane predlaga, da se o tem predlogu
glasuje.
E'vstahij Zadnik (iz klopi): Predlagam, da se o predlogu glasuje.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Preden bi prešli na glasovanje, prosim,
da konkretno formulirate vaš predlog. Vaš predlog je mogoče razumeti tako, da
naj se rebalans izdela v korist izgradnje cest ali pa v korist ceste Trebnje—
Kočevje. Zato prosim, da med tem časom formulirate vaš predlog, če ga predlagate za glasovanje.
Dalje, kdo še želi razpravljati? Prosim, delegat občine Kranj.
Janez Sušnik: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani delegati!
Ker grozi nevarnost, da bomo glasovali in sicer o tem, da bi se ta denar porabil
za izgranjo ceste, menim, da moramo prej pretehtati, o čem bomo glasovali. Ta
zbor ima težo in stališča zastopnikov 60 slovenskih občin se prav gotovo
upoštevajo pri odločitvah drugih zborov Skupščine. Zato bi opozoril na to,
da imamo v Sloveniji celo vrsto potreb, ki bi jih bilo mogoče vsaj delno zadovoljiti s temi 46 milijoni N dinarjev. Zato ne moremo kar tako na hitro odločati o dodelitvi denarja za ceste, čeprav vemo, da je Slovenija v tem pogledu
izredno slabo razvita. Slovenija predstavlja vrata v Jugoslavijo in če so ta vrata
slabo odprta, ali pa celo zaprta — alpski prehodi so včasih celo zaprti — potem
Jugoslavija nima tujskega prometa in dohodkov od tega prometa.
Vendar bi opozoril ta zbor še na nekaj. Vi veste, da imamo na Slovenskem
že nekaj časa trajajočo javno razpravo o bolnišnični mreži. Financiranje te
mreže še ni zagotovljeno. Ne gre samo za klinični center v Ljubljani, ki bo stal
— natančnih številk ne poznam — 15 do 20 milijard več kot je bilo prvotno
planirano. Take probleme imamo tudi v Mariboru, na Primorskem, v Novem
mestu pa tudi na Gorenjskem. Ne vemo še, kje bomo denar dobili za to, da
bomo aktivirali vsaj tiste investicije v bolnišnično mrežo, ki so že vložene.
Zato prosim, če se bo glasovalo, da se odločamo preudarno, ker ne gre samo
za ceste. Če bomo mislili samo na ceste1, bomo vsi dvignili roke, če bomo pomislili
še na druge probleme, ki jih ima republika, potem bomo najbrž razmišljali, za
kaj se je treba odločiti. Mislim, da mora o tem, kar je tu navedeno o namenu
uporabe dodatno razporejenih sredstev v višini 46 milijonov dinarjev, odločiti
Skupščina SR Slovenije naknadno. Najbrž bo ta skupščina dala tudi temu
zboru možnost, da se izreče o tem. Hvala lepa!
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Predsedujoči dr. Jože Brile j : Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati?
Tovariš Metelko.
Alojz Metelko: Predlagam, da se iz proračuna, ne iz rezerve, razporedi 77,5 milijona sredstev v cestni sklad.
Predsedujoči dr. Jože Brile j : Vaš predlog je, da se iz proračuna
razporedi v cestni sklad 77,5 milijona sredstev. Besedo ima delegat občine
Radlje.
Viktor Se iti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Glede
na to, da je bil pod 4. točko sprejet predlog o urejanju bodočih republiških
priznavalnin, in glede na samo vsebino današnjega predloga rebalansa republiškega proračuna bi predlagal, da zbor delegatov občin priporoči republiški
skupščini, da ko bo naknadno obravnavala vprašanje razporeditve nerazporejenih sredstev, da to vprašanje obravnavajo tudi delegati občin. Obenem bi
priporočili skupščini glede na obrazložitev zakona o republiških priznavalninah,
da je to vprašanje nemogoče rešiti z republiškim zakonom. Ob pripravi zakona
je nujno v zborih misliti tudi na to, da so določena sredstva, s katerimi je
možno to stvar materialno realizirati. To pravim samo zato, ker je v proračunu
sedaj zagotovljenih z obrazložitvijo zakona 7 600 000 dinarjev za vse republiške priznavalnine.
Predlagam, da predlagatelji razmišljajo o zakonu o priznavalninah glede
financiranja in predlagamo, da zbor delegatov občin sodeluje tudi v razpravah
o razporeditvi nerazporejenih sredstev. Danes je o tem vprašanju še prerano
govoriti, ker niti za to niso pripravljeni predlogi in stališča za razporeditev.
Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože Brilej : Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati?
Tovariš Jerman!
Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Moram vam povedati približno to, kar je že tovariš delegat iz Kamnika povedal.
Izvršni svet namreč namenoma ni dal predloga za razdelitev oziroma za
uporabo ostanka dohodkov republiškega proračuna predvsem iz dveh razlogov:
1. Zaradi tega, ker bo v kratkem poročal skupščini, kako se uresničujejo letošnji
proračunski dohodki republike, in kakšne eventualne presežke iz tekočega
poslovanja je še mogoče pričakovati in namerava predlagati skupščini, bodisi, da
spremeni instrumente v takem smislu, da razbremeni gospodarstvo, kar je ena
od osnovnih nalog našega stabilizacijskega programa, ali pa da reši nekatere
zelo aktualne vseslovensko pomembne probleme. Takšni problemi so samo
deloma nanizani. Izvršni svet je, ko se je opredeljeval za to ali naj pove namen
uporabe za teh 46 milijonov, ne pa 70 kot govorite, imel pred očmi nedograjeni
klinični center kar je že povedal delegat Kranja, pa tudi problem strokovnih
srednjih šol. Eden od osnovnih gospodarskih problemov so strokovni kadri in
zato moramo po mnogih letih verjeti strokovnjakom, ki to raziskujejo, da ne
gre samo za fakultetno izobraževane, ampak tudi za tiste v proizvodnji, ki se
šolajo v posebnih strokovnih šolah.
O tem, zakaj se bo denar porabil, je seveda drugo vprašanje, ki ga bo rešila
skupščina. Možno je tudi, da se bodo v tem času pojavili nekateri novi problemi.
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Prenos izvenproračunske bilance na vse republike, med njimi tudi na Slovenijo,
bo pokazal deficit za našo republiko v tekočem letu, ki ga je potrebno pokriti.
Verjetno ga bomo pokrili iz dohodkov, ki jih že imamo, zato pa ne bomo smeli
širiti obveznosti. Ti problemi bodo pred skupščino takrat, ko bo imela pred
seboj informacijo o razpoložljivih presežkih v tekočem letu, in ko bodo znani
problemi, s katerimi se bo do konca leta soočila. Moram pa reči, da prenos
prometnega davka nima nobene zveze s stališči SR Slovenije, da naj se poveča
prometni davek od bencina v korist cest. Mi smo zastopali stališče, da naj
federacija zaradi tega, ker ne opravlja več dolžnosti na področju cest in ker so
vse te dolžnosti prenesene na republiko in občine, zmanjša svoj delež v zveznem
prometnem davku od goriv in večji del tega prometnega davka prenese na
republiko. Federacija je tokrat izvršila prenos določenega dela prometnega
davka na republiko, ki je za SR Slovenijo ugoden. To pa zaradi tega, ker je
v strukturi prometnega davka SR Slovenija udeležena z nekaj več kot 17 %».
V strukturi porabe za socialne namene, zaradi katerih se ta sredstva prenašajo
pa je udeležena z nekaj nad 10 %. Zaradi tega, ker manj trosimo za socialne
namene kot pa ustvarjamo, nastaja v naši republiki ta pozitivna razlika. Vse
ostale republike imajo primanjkljaj na tem področju in morajo to razliko na
določen način izravnati.
Izvršni svet se je odločil samo, da predlaga skupščini, da od presežka 73
milijonov porabimo za povečanje otroškega dodatka 15 milijonov, kot pomoč
občinam, ki so proračunsko šibkejše za socialne dajatve 5 milijonov, za že
omenjeni register prebivalstva, ki se na novo uvaja bo potrebnih 1,5 milijona
sredstev in za naše organizacije v zamejstvu zaradi spremembe tečaja 1,3
milij. dinarjev. V zvezi z večjimi dohodki republiškega proračuna se bo povečala
tudi obvezna rezerva proračuna. Tako ostane 46 milijard nerazporejenih sredstev
v republiškem proračunu. O tem ostanku in o presežku, ki se pričakuje iz
letošnjega poslovanja, ker prometni davek priteka hitreje kot smo v začetku
leta mislili, bo skupščina sklepala in odločala pozneje. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Hvala lepa! Imamo tri predloge: predlog delegata občine Radlje, ki predlaga, da naj se ob razpravljanju o razporedu
sredstev razmisli tudi o načinu reševanja priznavalnin. Jaz ne razumem, da je
t<? priporočilo in ne formalni predlog. Potem imamo dva formalna predloga:
delegata občine Trebnje, predlaga naj se del sredstev nameni za ceste. (Alojz
Metelko iz klopi: Na podlagi razprave umikam svoj predlog.)
Imamo pa še predlog delegata iz Sežane. Mislim, da tudi ta predlog glede
na obrazložitev, ki jo je dal predstavnik izvršnega sveta in ob upoštevanju,
da bo o namenu porabe teh sredstev odločala Skupščina SR Slovenije naknadno,
ni sprejemljiv. Poleg tega morajo po ustavnem amandmaju delegati občine dati
svoje mišljenje takrat, ko bo skupščina razpravljala o tej zadevi.
Mislim, da bi bilo primerno v smislu dobrega in pametnega gospodarjenja
takrat, ko bodo znana celotna sredstva, in ko bomo imeli pregled vseh potreb
od bolnic do cest in otroškega varstva, ocenimo prioriteto teh potreb in možnosti,
ki jih imamo. Iz teh razlogov predlagam delegatu občine Sežana, če se lahko
zadovolji s stališčem, da se o teh vprašanjih razpravlja potem, ko bo skupščina in tudi zasedanje delegatov občin razpravljalo o razporedu teh proračunskih sredstev. Prosim.
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Evstahij Zadnikar: Formalen predlog je bil postavljen v bojazni,
da bi sestavljalci novega osnutka prišli na dan z ugotovitvijo, da republika ne
razpolaga s sredstvi, s katerimi bi lahko zagotovila občinam enotno obravnavanje obveznosti do priznavalnin. Ker so tu dodeljene rezerve in je rečeno,
da bodo kasneje uporabljene pri gradnji kliničnih bolnišnic in za kritje drugih
razlik, obstaja ta bojazen.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Predlagam, da zadolžimo oba overitelj a,
da v formuliranem predlogu stališč in mnenj, ki so bila tu izražena, opozorita
na to mišljenje in o tem obvestita pristojne organe.
S tem smo končali to točko in izčrpali dnevni red.
Preden končamo, prosim tovariša sekretarja, da obvesti delegate o prisotnosti in o spremembi glede overitelj a.
Savin Jogan: Po poročilih, ki smo jih dobili do začetka zasedanja in
po začetku izhaja, da so prisotni delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen
delegatov občin Ljubljana-Siška, Ljutomer, Metlika, Škofja Loka ter Tolmin.
Mesto Ljubljana ni določilo delegata za današnje zasedanje, ker obravnavane
zadeve ne spadajo v pristojnost mesta.
Glede na funkcije, ki jih imajo v občinskih skupščinah, je sestava delegatov
naslednja: predsednikov, podpredsednikov in predsednikov zborov občinskih
skupščin je 22, 16 je odbornikov, članov in predsednikov svetov, 15 je tajnikov
oziroma delavcev v občinski upravi, en delegat je izvoljen kot predstavnik
delovne organizacije, en delegat je predstavnik interesne skupnosti, en delegat
pa je predsednik občinske konference SZDL.
V tej zvezi imam še en predlog. Iz poročila namreč vidimo, da nista prisotna
niti delegat občine Ljubljana-Siška, ki smo ga v začetku izvolili za overitelja
zapisnika v odsotnosti, niti delegat občine Ljutomer, ki je naslednji po abecednem redu. Zato predlagam za overitelja zapisnika, da poleg tovariša Marinoka,
delegata občine Ljubljana-Vič-Rudnik, izvolite tovariša Vinka Haložana, delegata občine Logatec. Izvolitev je nujna, ker smo se zmenili, da bi oba overitelja formulirala tudi mnenja.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Mislim, da ta naknadna obrazložitev
ničesar ne spreminja glede na dobesedni zapisnik, ker je novoizbrani overitelj
bil prisoten. Zahvaljujem se vam za udeležbo in zaključujem zasedanje.
(Zasedanje je bilo zaključeno ob 10.35.)

ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI

10. seja
(31. maja 1971)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 16.10.
Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi
1. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih
skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije pričenjam
10. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti.
Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: iz gospodarskega zbora
Alojz Antončič, Franc Cuznar, Martin Gobec, Jože Knez, Pavle Kovič, Martin
Mlinar, Štefan Podričnik, Franc Puterle, Anton Zimšek in Jože Žagar; iz
prosvetno-kulturnega zbora: dr. Vlado Benko, dr. Vladimir Bračič, Dragica
Juteršnik in Niko Kralj, iz socialno-zdravstvenega zbora: dr. Lidija Andoljšek,
dr. Stjepan Bunta, dr. Dušan Mis in Anica Okršlar. Ugotavljam, da je zbor
sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 9. seje enotnega zbora delovnih skupnosti;
2. osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu;
3. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistični republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971;
4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih;
5. predlog odloka o izvolitvi predsednika komisije enotnega zbora za razvoj
samoupravnega prava v delovnih organizacijah.
Vprašujem, ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se
strinjajo.) Ker pripomb ni, ugotavljam, da je dnevni red 10. seje zbora sprejet.
Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo
povabil predstavnike izvršnega sveta, republiških upravnih organov, zavoda
SR Slovenije za gospodarsko planiranje, republiškega štaba za splošni ljudski
odpor, gospodarske zbornice SR Slovenij*e, republiškega sveta Zveze sindikatov
Slovenije, Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, zasedanja delegatov
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občin, republiškega zavoda za zaposlovanje delavcev in republiške izobraževalne
skupnosti. Vse prisotne vabim k razpravi.
Prehajam na 1. točko dnev ne ga reda, to je na odobritev zapisnika
9. seje enotnega zbora delovnih skupnosti.
Osnutek zapisnika ste prejeli in vprašujem zbor, če ima kdo kake pripombe
k zapisniku 9. seje? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da pripomb ni in je s tem
zapisnik 9. seje sprejet.
Prehajam na 2. točko dnevnega red a, to je na osnutek zakona
o splošnem ljudskem odporu, ki ga je skupščini predložil izvršni-svet.
K tej točki ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne komisije enotnega
zbora za družbeno-politične odnose, poročilo zakonodajno-pravne komisije ter
mnenja, stališča in predloge delegatov občin.
Kot predstavnika predlagatelja sta prisotna tovariša Albert Jakopič in
Bojan Polak. Prosil bi pa predstavnika predlagatelja, da se oglasi k besedi.
Prosim, tovariš Jakopič.
Albert Jakopič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši! Osnutku
zakona je priložena obširnejša obrazložitev, ki pojasnjuje osnovna izhodišča,
ki so bila prisotna pri izdelavi osnutka na seji delegatov občin, na seji republiškega zjbora pa sta bili dani obširnejši obrazložitvi. V aprilu in maju je
bila po Sloveniji vrsta posvetovanj, ki so razen vprašanj družbene samozaščite
obravnavala osnutek zakona, razen tega pa so marsikje razpravo o ustavnih
amandmajih povezovali z razpravo o osnutku, ki je danes na dnevnem redu
zbora. Ker je razprava o osnutku zakona pritegnila tudi svete za narodno
obrambo, koordinacijske odbore Socialistične zveze, komisije Zveze komunistov
za splošni ljudski odpor, organizacije Zveze borcev in rezervnih vojaških starešin, vodstva mladinskih organizacij, predsednike krajevnih skupnosti in odborov za splošni ljudski odpor, predstavnike teritorialnih enot in druge, deloma
pa tudi nekatere zbore občanov, lahko ugotovimo', da so te razprave prispevale
k skupnim prizadevanjem, da postanejo obrambne priprave sestavni del samoupravne prakse. Vse razprave so ponovno potrdile, da imamo lahko o vrsti
vprašanj različna mnenja, da pa smo resnično enotni takrat, ko gre za opredelitev, kaj je osnova naše suverenosti in samostojnosti, kaj lahko označimo za
hegemonijo v mednarodnih merilih in kaj pomeni za nas kakršna koli agresija.
Razprave so ponovno potrdile, da uveljavljanje koncepta splošnega ljudskega
odpora prispeva k večjemu občutku varnosti naših občanov, spodbuja večjo
aktivnost samoupravljalcev in celotne naše družbe, zlasti pa mlado generacijo
in krepi povezanost med jugoslovanskimi narodi. Potrdile so, da mora tudi v
prihodnje biti vse naše delovanje prežeto s spoznanjem, da politična in vojna
situacija zahteva stalnost, trajnost in sistematičnost priprav in da se moramo
zaradi ohranitve lastnega ognjišča že danes boriti na idejno-političnem področju
ter v vojaško-obrambnem pogledu doseči takšno stanje, da nas nihče ne bo
mogel presenetiti. Širša in poglobljena razprava o pomenu osnutka zakona je še
bolj utrdila naše prepričanje, da mora koncept o splošnem ljudskem odporu
postati vedno bolj sestavni del zavesti in samoupravnih pravic delovnega
človeka in da bomo idejo o oboroženem narodu toliko hitreje in popolneje
uresničili, kolikor bolj in vsestransko se bo razvijala naša samoupravna družba.
Priprave splošnega ljudskega odpora pa hkrati postajajo močna kohezijska sila
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naše družbe in so tesno povezane z uresničevanjem pravic in enakopravnosti
narodov in narodnosti ter z obrambo našega samoupravnega razvoja, svobode
in neodvisnosti.
Razprave so osvetlile pomen družbene samozaščite, pokazale pa tudi na
izredno velik pomen patriotizma, ki mora postati sestavni del državljanske
vzgoje in ki v sedanji stvarnosti dobiva nove razsežnosti. Ustavni amandmaji
dajejo namreč vso osnovo za poglabljanje in razvijanje socialističnega patrio*tizma, ki pa se razvija lahko predvsem in samo na samoupravni, ekonomskosocialni in idejno-politični emancipaciji vseh narodov in narodnosti Jugoslavije.
Zato tudi ustavni amandmaji pomenijo nadaljnjo krepitev socialno-političnih
osnov naše samoupravne družbe in same koncepcije splošnega ljudskega odpora,
hkrati pa izražajo življenjski interes Jugoslavije in Slovenije, da se vsi občani
družbeno-politične skupnosti, delovne in druge organizacije pripravljajo na
odpor proti kakršnikoli agresiji in v katerega priprave se vključuje vedno več
delovnih ljudi, ki koncept splošnega ljudskega odpora sprejemajo in se z vsemi
elementarnimi človeškimi težnjami v priprave splošnega ljudskega odpora tudi
aktivno vključujejo.
Prizadevanja z a upoštevanje vseh specifičnosti geopolitičnega položaja Slovenije, predvsem pa spoznanje, da bo naš delovni človek osnovni nosilec odpora
in da mora biti ogromni del priprav neposredno v domeni samoupravnih
organizmov, ki postajajo enakovreden faktor oboroženim silam kot osnovnemu,
strokovnemu, materialnemu in operativnemu jedru naše obrambe, znova potrjujejo odločilno vlogo oboroženega ljudstva. Zato tudi strokovno politične
in druge priprave ne smejo mimo ljudi in temu izhodišču mora biti podrejena
vsa naša vojno-obrambna doktrina, strategija, taktika, organizacija, strokovni,
zakonodajni in praktični normativi narodnoobrambnih prizadevanj.
To podčrtujem tudi zato, ker se ponekod še ohranjajo etatistična gledanja
na vlogo in pomen obrambnih priprav in nerazumevanje, da ima splošni ljudski
odpor ljudski, nacionalno-revolucionarni pomen in da priprave na splošni ljudski
odpor sproščajo tiste družbene procese, v katerih se družbi vračajo obrambne
funkcije, ki tako postajajo sestavni del samoupravnih odnosov. Zato je osnovni
idejno-politični namen tega zakona prispevati k vsem tistim procesom, ki
posameznega in vse občane vključujejo v tisto družbeno gibanje, ki je edino
sposobno uveljaviti celovitost koncepta splošnega ljudskega odpora. To spoznanje črpamo iz bogatih izkušenj narodnoosvobodilnega boja. Ta je namreč
dokazal in potrdil, da oborožen boj črpa svojo moč, neuničljivost in rast iz
revolucionarnega ljudskega gibanja, katerega seme je posejano, še preden
pride do oboroženega odpora. Znova in znova tudi sedanjost potrjuje, da se
oboroženi boj toliko bolj krepi in da postajajo toliko bolj pestre in učinkovite,
originalne in uspešne tudi druge oblike odpora, kolikor globlje so korenine
takšnega gibanja. Naj mi bo dovoljeno, da poudarim, da so vse razprave izhajale in ponovno potrdile predvsem, da politični položaj v Jugoslaviji, njen
družbeno-politični sistem, njena politična aktivnost, opozarjajo, da ne smemo
dopustiti, da bi nas kdorkoli presenetil in da se moramo zavedati predvsem
naslednjih dejstev:
1. Priča smo soočanju interesov velikih sil, prisvajanju pravice velikih,
da se vmešavajo v notranje zadeve drugih dežel, konfliktom razvitega in nerazvitega sveta, uporabi sile v mednarodnih odnosih, oživljanju neokolonialističnih interesov, kar vse povzroča krizne situacije v posameznih predelih sveta.
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Zavedati se tudi moramo, da na naš vojno-politični položaj vpliva tudi povečan
pomen Sredozemlja in južnoevropskega bojišča za oba vojna bloka.
2. Sodobni svet je soočen z lokalnimi vojnami, ki so postale največja nevarnost zlasti za male narode in do katerih lahko pride v kateremkoli delu
sveta in tudi v Evropi. Za lokalno vojno je zlasti značilno, da je v večini
primerov usmerjena na rušenje in spremembo družbeno-političnega sistema in
na politično podrejanje žrtev agresije. Vsaka agresija na Jugoslavijo bi zato
imela, razen strateškega za svoj končni cilj rušenje našega samoupravnega
socialističnega, sistema, vsiljevanje tuje politike in dominacije in bi bila zlasti
naperjena proti pridobitvam narodnoosvobodilnega boja.
3. Naš narodnoosvobodilni boj in narodnoosvobodilni boji po drugi svetovni
vojni potrjujejo, da predstavlja splošni ljudski odpor v današnjih pogojih v
obrambnem pomenu edino možno in uspešno obliko odpora, zlasti malih narodov, in zadolžuje vse subjekte, naše samoupravne družbe, od prebivalcev,
delovnih in drugih organizacij, krajevnih skupnosti, občine, republike do
federacije, da uresničujejo vsak na svojem področju vsa bistvena obrambna
vprašanja.
4. Splošni ljudski odpor je koncept obrambne politike samoupravne socialistične družbe in temelji na odporu celotnega naroda in vseh moralnih, materialnih, strokovnih, znanstvenih in drugih zmogljivosti. Opredeljuje smotre,
način obrambe, politična, družbena, vojaška in druga vprašanja, ki so z njim
povezana, hkrati pa daje osnovo za strategijo odpora, ki razen oboroženega
odpora obsega tudi vse druge aspekte odpora: politične, psihološke, ekonomske,
odpora duha itd. v različnih vojnih razmerah. Splošni ljudski odpor pomeni, da
bomo bojevali oborožen boj na celotnem našem ozemlju. Pomeni, da ni delčka
naše domovine, ki bi ga prepustili agresorjem brez boja in odpora in da ni
delčka zemlje, ki bi ga okupator začasno zasedel, ne da bi se tudi tam ne bil
boj, v katerega bo vključeno vse prebivalstvo. Zato tudi skušamo koncepcijo
splošnega ljudskega odpora razvijati tako, da bo postala funkcionalna sestavina
naše celotne politike.
Poudarjamo, da so priprave splošnega ljudskega odpora naperjene proti
vsakomur, ki bi nas ogrožal. Te priprave pa hkrati niso v neskladju z našo
politiko ra,zviijanja prijateljskih odnosov med državami in ne nasprotujejo
v ničemer načelom, katerim zvestobo smo neštetokrat izpričali, da se vsa
nesoglasja moraja razreševati s sporazumevanjem, ne pa s silo. Splošni ljudski
odpor je hkrati odgovor vsem, ki so postali žrtev psihološke vojne in podlegajo
parolam, da odpor malih narodov nima izgledov, da pomeni samomor naroda,
ne pa njegovo ohranitev. Priprave na splošni ljudski odpor hkrati krepijo
občutek varnosti, samozavest, pa tudi realnost mirnega jutrišnjega dne.
Vse dosedanje razprave so potrdile ne samo, da je osnutek zakona sinteza
vsega tistega, kar je bilo na tem področju storjenega, ampak da je nastajal že
v praksi ob sodelovanju vedno večjega števila ljudi, ki si prizadevajo, da bodo
priprave splošnega ljudskega odpora postale sestavni del procesa krepitve
samoupravnih odnosov tudi na obrambnem področju. Osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu je namreč nastajal vzporedno s pripravami na splošni
ljudski odpor, ob široki aktivnosti občinskih skupščin in njihovih organov, ob
razpravah na regionalnih posvetih, široki aktivnosti družbeno-političnih dejavnikov na ravni republike in občine, zlasti pa ob stalnem preverjanju stališč
v praksi.
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V zadnjih dveh letih ni bila celotna dejavnost usmerjena samo na vprašanja,
kako organizirati in materializirati oborožen odpor, ampak tudi na druge oblike
odpora in na utrjevanje idejno-političnega delovanja, ker smo nenehno čutili
škodljive posledice dejstva, da so bili občani odtrgani od razmišljanj in sodelovanja pri uveljavljanju obrambnih funkcij samoupravne družbe in da koncept
splošnega ljudskega odpora ne more biti stvar zaprtih struktur. Razen tega so
vse razprave pokazale, da pestrost priprav splošnega ljudskega odpora ni mogoče zajeti, še manj pa normirati v tem prvem republiškem zakonu s področja
narodne obrambe, ki je postala resnična življenjska potreba, pravica ;in dolžnost
slehernega občana in vsake družbeno-politične skupnosti delovnih in drugih
organizacij, družbeno-političnih organizacij in društev. Zato tudi pripravljenost
in razpoloženje ter volja, da priprave splošnega ljudskega odpora čimbolj in
čimhitreje materializiramo, celo presega naše materialne in finančne zmogljivosti.
Po mnenju mnogih, ki so v razpravah sodelovali, obrambne priprave ne
smejo poznati meja. Saj gre za vprašanje lastne nacionalnosti, svobode in
skupnih obrambnih naporov. Zato je tudi večina priprav usmerjena predvsem
v predloge za ustreznejšo ureditev financiranja obrambnih priprav, za ustanovitev republiškega sklada oziroma za možnosti prelivanja sredstev za potrebe
splošnega ljudskega odpora.
Vse razprave so dale vrsto pripomb, ki bodo prispevale k izpopolnitvi
osnutka zakona in pokazale, da koncept splošnega ljudskega odpora ljudje
sprejemajo kot svojo obrambno doktrino. Želel bi vas seznaniti, da so v
Sloveniji formirane oborožene teritorialne enote po teritorialnem in proizvodnem načelu, povezane v grupe, oddelke, vode, čete, bataljone in odrede, prek
conskih štabov povezane s štabom Socialistične republike Slovenije za splošni
ljudski odpor in prek njega z vrhovnim poveljstvom oboroženih sil. Zaradi
disperzije enot posvečamo vso pozornost različnim oblikam zvez, ki omogočajo
hitro združevanje za skupne akcije in disperzijo zaradi kontrole možnih desantnih območij. Opravljene so bile številne mobilizacijske vaje, povezane s
taktičnimi nalogami, dopolnjena je bila oborožitev, ki jo je dala na razpolago
jugoslovanska ljudska armada, izdelani so programi za nadaljnje dopolnjevanje
ter modernizacijo opreme in oborožitve, organizirani so razni tečaji ter stalna
strokovna in politična vzgoja pripadnikov teritorialnih enot in njihovih starešin.
Pri organiziranju teritorialnih enot so bili doseženi pomembni uspehi, ki so
prispevali k razraščanju ideje o splošnem ljudskem odporu na samoupravnih
osnovah in večji aktivnosti samoupravnih organov. Vse priprave, so pokazale
na izredno razumevanje, odgovornost in skrb občinskih skupščin, njenih organov, delovnih organizacij kot tudi občanov in dokazale, da bi priprave, ki bi se
izvajale le prek državnega ali vojaškega aparata, zoževale vlogo delovnih
ljudi na obrambnem področju in ne bi prišli dovolj do izraza novi pogledi in
razsežnosti priprav za splošni ljudski odpor. Bile pa so prisotne tendence, da bi
teritorialne enote spremenili v shematizirano organizacijsko-tehnično strukturo,
kar bi onemogočilo, da postanejo sestavni deli oboroženega ljudstva. Ce bi
dovoljevali takšne procese, bi teritorialne enote postale druga armada oziroma
občinska, republiška vojska ali vojska te ali one delovne organizacije. Njihova
moč je v trdni povezanosti z bazo in so sestavni del vsestransko organiziranega
prebivalstva, delovnega človeka, delovne organizacije, družbeno-politične skupnosti, skratka vseh institucij samoupravne družbe. Zato so teritorialne enote
najširša oblika organiziranega oboroženega ljudskega odpora in predstavljajo
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oboroženo jedro za uveljavljanje tudi vseh drugih oblik odpora. Kakršnakoli
tendenca spreminjanja teritorialnih enot v tradicionalno vojno organizacijo bi
omrtvičila njihovo življenjsko silo in jih ločila od resničnih virov njene
družbeno-politične moči.
Z uveljavljanjem koncepta splošnega ljudskega odpora postaja jugoslovanska ljudska armada skupna oborožena sila vseh narodov in narodnosti) vseh
delovnih ljudi in prebivalcev in je družbeni proces priprav hkrati tudi proces
njenega transformiranja. Njena dejavnost je usmerjena predvsem v to, da
v primeru potrebe omogoči, da preidejo v vojno stanje vsi družbeni dejavniki
in da se uspešno uveljavi splošni ljudski odpor proti agresorjem .
V razpravah so bile dane tudi nekatere pripombe, na katere bi želel
odgovoriti. Predvsem gre za vlogo krajevne skupnosti pri pripravah splošnega
ljudskega odpora.
Izhajali smo s stališča, da je krajevna skupnost samoupravna skupnost,
v kateri prebivalci uresničujejo samoupravljanje na tistih področjih, ki neposredno zadovoljujejo vsakodnevne potrebe družine, gospodinjstev in delovnega človeka. Brez dvoma postane obramba lastnega ognjišča v vojnih
razmerah osnovna življenjska potreba in interes vsakega delovnega človeka.
Zato ni dvoma, da je krajevna skupnost kot dejavnik samoupravne družbe že
v miru tudi dejavnik narodne obrambe in v kateri se družbeno, predvsem pa
zavestno, ne pa oblastno, konkretizira načelo oboroženega naroda.
Takšne naloge lahko zagotavlja le družbeno zasnovan organizem v krajevni
skupnosti, ki bo lahko pritegoval širok krog občanov k izvajanju njihovih
samoupravnih pravic in dolžnosti na področju obrambe. Tudi praksa je nakazala
potrebo po odborih za splošni ljudski odbor, ki naj bi skrbeli za politične,
materialne in druge priprave splošnega ljudskega odpora, ustvarjali in proučevali pogoje za ustrezne oblike splošnega ljudskega odpora ter skrbeli za
vzgojo in usposobljenost občanov za splošni ljudski odpor. 2e v obrazložitvi
smo poudarili, da se ti odbori ne morejo spremeniti v podaljšano roko občinske
uprave ali celo upravnih organov za narodno obrambo. S tem bi krajevna
skupnost izgubila svoj ustavno določen status.
Želim ponovno poudariti, da bosta v vojnih razmerah osnova celica odpora
zlasti krajevna skupnosti in občan, ne da bi s tem kakorkoli spreminjali status
občine kot družbeno-politične skupnosti. Svet občinske skupščine za narodno
obrambo koordinira namreč delo krajevnih skupnosti na področju splošnega
ljudskega odpora in skrbi za zagotovitev materialnih in drugih sredstev za to
delo, občinska skupščina na področju obrambnih priprav in oboroženega odpora
pa daje splošne smernice za delo krajevnih skupnosti. Te široke okvirne določbe
dajejo občinam vse možnosti, da v okviru svojih pristojnosti določajo krajevnim
skupnostim naloge in pristojnosti oziroma jih opredelijo v statutih tako občin
kot tudi krajevnih skupnosti.
Omeniti tudi moram, da področje narodne obrambe doslej praktično ni bilo
prisotno v ustavi Socialistične republike Slovenije in da bo umestno dopolniti
našo ustavo tudi s tem, da se funkcija krajevne skupnosti na področju splošnega ljudskega odpora in sam splošni ljudski odpor izoblikujeta na ustrezen
način.
Značilnost tega zakona je v tem, da se vrsta njegovih določb že izvaja v
praksi. Tako so na primer že več kot v 800 krajevnih skupnostih ustanovljeni
odbori za splošni ljudski odpor, kar pomeni, da je mimo tistih, ki so vključeni
v priprave splošnega ljudskega odpora v občinah, delovnih in drugih organi41
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zacijah, v družbeno-političnih organizacijah in društvih, zajetih novih 10 000
ljudi na področju obrambnih priprav. Sodelujejo pri materialnih pripravah,
organizirajo spoznavanje orožja, sodelujejo pri pripravah vaj in na najbolj
neposreden način povezujejo prebivalce z oboroženimi teritorialnimi enotami,
pospešujejo aktivnost pri uveljavljanju priprav za razne oblike odpora, ukvarjajo se z vprašanji samozaščite, civilne zaščite itd.
Odgovoriti moram tudi na pripombe glede civilne zaščite. Vse razprave ob
oblikovanju osnutka zakona so potrdile, da civilna zaščita v najširšem pomenu
opravlja funkcijo upravnega delovanja in ima značaj samozaščite in najširše
solidarnosti delovnih ljudi. Združevanje teritorialnih enot glede na njihovo
vlogo v splošnem ljudskem odporu s funkcijami civilne zaščite bi pomenilo
povezovati dva povsem različna elementa obrambe. Po našem mnenju mora
civilna zaščita delovati že v miru, pri reševanju prebivalstva in dobrin, ob
elementarnih in drugih nesrečah ter se usposabljati za razmere in delovanje
v vojni. Razen tega civilna zaščita ni sestavni del oboroženih sil in ima tudi po
mednarodnem vojnem pravu in Ženevskih konvencijah povsem drug status.
Osnutek zakona povzema osnovne določbe zakona o varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami in določa, da z uveljavitvijo zakona o
splošnem ljudskem odporu preneha veljati omenjeni zakon. S tem ohranjamo
tudi dosedanjo organizacijo na področju varstva prebivalstva in materialnih
dobrin in tudi civilne zaščite, ki je pokazala zaradi požrtvovalnega dela organov
za narodno obrambo, delovnih organizacij, krajevnih skupnosti in občanov vso
svojo uspešnost in učinkovitost.
Po osnutku zakona sodijo zadeve civilne zaščite in tudi službe teritorialne
obrambe, kot so služba za obveščanje, opazovanje in alarmiranje, v pristojnost
upravnega organa za narodno obrambo. S tem se bistveno spreminja pravna in
druga narava občinskih štabov za narodno obrambo in jasneje so opredeljeni
odnosi. S takšno organizacijsko rešitvijo niso v ničemer kršena načela zveznega
zakona o narodni obrambi in vodenja oboroženega odpora, ampak se ustrezneje
določa odgovornost posameznih organov, podčrtujejo se pomen, vloga in odgovornost svetov za narodno obrambo in družbena zasnova obrambnih priprav.
Funkcijo občinskega štaba na področju oboroženega odpora prevzema najvišji štab teritorialne enote v občini. Njegove naloge so v osnutku zakona
podrobno določene. Funkcijo občinskega štaba na področju civilne zaščite prevzema občinski štab civilne zaščite, strokovne zadeve civilne zaščite ter službe
za opazovanje, obveščanje in alarmiranje pa upravni organ za narodno obrambo.
S tem so zagotovljena tudi izhodišča in delovanje specializiranih organov, ki
delujejo na družbeno-političnih osnovah. Takšne rešitve po našem mnenju
utrjujejo že uresničene samoupravne pravice in krepijo obrambne funkcije
socialistične družbe.
Pri izdelavi osnutka smo upoštevali zlasti tiste določbe zveznega zakona
o narodni obrambi, ki opredeljujejo naloge republike in občin, ne da bi določale, kateri organi opravljajo te naloge. Izhajajoč iz koncepta splošnega
ljudskega odpora in njegovega bistva smo zato poskušali precizneje določiti
te organe in tudi naloge upravnih organov. Obrambne priprave in priprave
splošnega ljudskega odpora morajo namreč postati sestavni del delovanja vseh
upravnih organov, njihovih razmišljanj, analiz in predlogov, kar je tudi smisel
podružbljanja obrambne politike. Naloge republiških organov so tudi namenoma obsežnejše opredeljene, da bodo občinske skupščine lahko to smiselno
upoštevale pri konkretnem določanju nalog njihovih upravnih organov. Zakon
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ima namen uzakoniti nove poglede na obrambnem področju in vplivati na
aktiven odnos do obrambnih priprav in prispevati, da se za učinkovit odpor
usposobi naša celotna družba.
Tovarišice in tovariši! V obrazložitvi sem omenil le nekatera pomembna
izhodišča, ki so bila prisotna pri izdelavi osnutka. Osnutek odraža naša dosedanja spoznanja, globok družbeno-politični pomen obrambnih priprav kot
integralnega dela samoupravnega sistema ter odločnost republike Slovenije za
obrambo in odpor zoper vsakogar, ki bi ogrožal svobodo in neodvisnost jugoslovanske socialistične skupnosti narodov in narodnosti. Osnutek zakona tudi
izraža, da so dosedanje priprave za splošni ljudski odpor v največji meri
rezultat delovanja občinskih skupščin in njihovih svetov za narodno obrambo
ter drugih dejavnikov, tako v gospodarskih organizacijah, krajevnih skupnostih,
družbenopolitičnih organizacijah in društvih. Njihova prizadevanja so bila
prisotna pri oblikovanju osnutka zakona. Zlasti pa so stalno prisotna na organizacijskem, idejno-političnem in ne nazadnje na materialnem področju. Vse to
je prispevalo, da ideja o splošnem ljudskem odporu zajema vedno več naših
delovnih ljudi in da se priprave na splošni ljudski odpor vedno bolj materializirajo ter da je storjenega več kot smo za to kratko obdobje lahko pričakovali.
Hvala lepa!
Predsedujoči Tone Bole: Ali želi mogoče besedo predsednik začasne
komisije enotnega zbora za družbenopolitične odnose? Ne želi. Ali želi besedo
predstavnik zakonodajno-pravne komisije? Ne želi. Pričenjam razpravo in
vprašujem, kdo želi sodelovati v razpravi. Besedo ima tovariš Miran Hasl.
Miran Hasl: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred nami je osnutek
zakona o splošnem ljudskem odporu. Bilo bi seveda mnogo bolje živeti v času
in zemljepisnem prostoru, kjer nam takšni ali podobni zakoni sploh ne bi bili
potrebni. Ker sedanji položaj ni tak in ker nam pogled na našo bližnjo in daljno
preteklost in splošni položaj v svetu žal narekujeta prav nasprotno, je res prav,
da se organiziramo in pripravimo, da obrambne priprave vseh naših narodov,
vseh nas, tudi zakonsko uredimo.
93. člen tega obširnega zakonskega osnutka ima predvsem nalogo, da jasno
in konkretno opredeli vlogo posameznih dejavnikov, naloge in odgovornosti na
področju priprav. V osnutku zakona kot tudi obrazložitvi ni nikjer omenjena
predvojaška vzgoja v naših srednjih šolah in na univerzi. Menim, da bi ob tej
priliki vendar kazalo tako ali drugače opredeliti ali morda celo delno spremeniti
vlogo in naloge predvojaške vzgoje v naših šolah.
Ker mi žal zadeve niso povsem znane, se oproščam, če bom morda govoril
o stvareh, ki so sicer že urejene.
Želim postaviti nekaj vprašanj in tudi predlogov.
1. Kako je s povezavo, usklajenostjo vsebine in programov, teorije in prakse
predvojaške vzgoje, na primer v srednjih šolah in kako je s, po tem zakonu
zamišljenimi obrambnimi pripravami, z obrambno vzgojo v okviru splošnega
ljudskega odpora, v okviru teritorialne obrambe. Menim in predlagam, da bi
kazalo celoten sistem pouka, tako imenovane predvojaške vzgoje prilagoditi
željam in zahtevam tega zakona.
2. Ob tem zakonu in ob reviziji predmetnikov in učnih načrtov, ki je zdaj
v teku, bi se bilo potrebno pomeniti tudi o tem, ali pouk predvojaške vzgoje
tako glede števila ur kot glede vsebine še sploh ustreza današnjemu času. Ali
41«
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ne bi bilo morda časovno racionalneje, morda finančno ne, če bi namesto rednega pouka organizirali redna letna taborjenja, kjer bi se dijaki mnogo uspešnejše seznanili tako s teoretičnimi, predvsem pa s praktičnimi platmi vojaškega
življenja in to v okviru akcij in priprav, zamišljenih v predloženem osnutku
zakona. Morda ni najbolj umestno problematiko predvojaške vzgoje povezovati
s tem osnutkom, je pa v vsakem primeru potrebno, poudarjam, vsa vojaška
obrambna prizadevanja povezati, združiti in sistemsko opredeliti.
3. Ali ne bo ob sprejetju in z realizacijo vseh načel tega zakona, z doslednim
aktivnim angažiranjem posameznikov in skupin, kljub razmejitvam na eni
ter s skupnimi cilji, s tesnim medsebojnim povezovanjem in dopolnjevanjem z
rednimi oboroženimi silami jugoslovanske ljudske armade na drugi strani,
stopilo v ospredje morebitno skrajšanje kadrovskega roka v jugoslovanski
ljudski armadi? Če se bodo zakonska načela dosledno izpeljala — v naši
slovensko-jugoslovanski praksi sta sicer sprejetje zakona in njegova izvedba
oziroma spoštovanje žal včasih popolnoma navzkriž — potem se bodo poznavanje tematike, pripravljenost posameznikov in skupin, disciplina in obrambna
zavest razvili do take mere, da bi bili dosedanji roki služenja v rednih oboroženih silah kar predolgi. Kakšna so torej gledanja na skrajšanje vojaških rokov?
4. V 6. členu osnutka zakona piše: »Družbeno-politične skupnosti, delovne
in druge organizacije morajo v skladu z razvojnimi in vojnimi načrti zagotoviti
materialna in druga sredstva za delovanje teritorialnih enot.« Imamo razvite,
manj in od nedavnega tudi nerazvite občine. Imamo tako imenovane dopolnjevane občine, imamo bolj pa tudi manj pomembne predele, regije. Izvedba
načel tega zakona bo, delno že, terjala izdatna materialna sredstva. Kljub tako
imenovanemu dopolnjevanju, kljub tako imenovani enotni šolski politiki obstajajo glede razvitosti, uspešnosti, osipa učencev, velike krajevne razlike.
Kljub vsem teoretičnim in praktičnim prizadevanjem se razlike na tem področju
zelo počasi odpravljajo. Ce bo izvedba načel zakona o splošnem ljudskem
odporu odvisna tudi od materialne situacije določenega območja, bomo imeli
različno stopnjo tehnične pripravljenosti oziroma ne bomo mogli mimo asurdnega razkoraka med strateško vojaško-obrambno pomembnostjo določenega
kraja in območja na eni in šibko materialno bazo na drugi strani. Res ni to
najpomembnejši element. Ce bi bil narodni dohodek po prebivalcu že pogoj za
razvitost borbene pripravljenosti, bi bila Ljubljana-Center najbolj napredna ali
najboljša narodno-obrambna sredina. Prosim, morda nisem tega pristojen presojati. To torej res ni najpomembnejši element, vendar pa za izvedbo vseh teh
načel brez dvoma močno pomemben. Če so razlike na področju šolstva, kulture
in še kje komaj še dopustne, bi razlike v stopnji izpolnjevanja nalog, ki jih bo
nalagal zakon, bile z vidika celovitosti obrambnega sistema resnično nevzdržne
in nesmotrne. So v tem smislu predvidena dopolnilna republiška sredstva na
primer za tiste družbeno-politične skupnosti, kjer bi vsi dejavniki, od upravnih
organov do zadnje delovne organizacije, kljub vsem hotenjem uspeli zbrati na
primer le 70 ali 80'% sredstev ali še manj, potrebnih za realizacijo sprejetih
razvojnih in vojnih načrtov? Si na tem, za usodo našega samoupravnega sistema
tako pomembnem področju smemo dovoliti odstopanja oziroma se smemo
zadovoljiti z ugotovitvijo, da bo naša obrambna pripravljenost le toliko in toliko
odstotna, v okviru materialnih možnosti, tako, kot je primer na področju
šolstva? Odstopanja bodo nujna. Toda kolikšna bodo? Ne obstoja morda ob tem
nevarnost, da bi se sredstva morala najti, morda celo na račun tistih dejavnosti,
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ki kljub temu, da najmočneje bremenijo posamezne družbeno-politične skupnosti, že vsa leta resno zaostajajo?
V okviru 90. člena predvideva zakon za prekršek denarno kazen do 500
dinarjev. Zneski bodo za enega težka, za drugega pa komaj opazna kazen. Spričo
dejstva, da vrednost našega dinarja stalno pada, bo ta kazen čez čas postala
le simbolična. Predlagam spremembo prvega odstavka tega člena.
»Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo. Višina kazni, ki znaša v letu
1971 500 dinarjev, se vsako leto poveča za 20, 30 ali tudi več odstotkov«.
Svoja razmišljanja o zakonu o splošnem ljudskem odporu bi sklenil s prošnjo, da dobim odgovore na postavljena vprašanja že danes, če ne, bom o
navedenih problemih postavil posebna poslanska vprašanja. Hvala lepa.
Predsedujoči Tone Bole: Hvala lepa. Ali se lahko predstavnik izvršnega sveta odloči, da na vprašanja odgovori že danes ali zahteva odlog za
odgovore do prihodnje seje? Kdo želi še sodelovati v razpravi? Prosim.
France Zupan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Zanimata me
dve stvari in sicer najprej vključevanje mladine in študentov v splošni ljudski
odpor. Mislim, da je to zanimiva tema. V teritorialnih enotah mlade ljudi
potrebujemo. Kolikor pa poznam zakon, položaja študenta v tem smislu ni
mogoče regulirati. Prosim za odgovor na to vprašanje.
Druga stvar se tiče mesta Ljubljane. Zdi se mi, da smo v nekem posebnem
položaju, ker imamo tu več enot. Mogoče se pojavlja potreba po nekem organu
ali štabu, ki bi te enote združeval. Mislim, da gre tu za problem, značilen za
Ljubljano. Hvala lepa.
Predsedujoči Tone Bole: Hvala lepa. Kdo še želi sodelovati v razpravi?
Ugotavljam, da nihče več. Prosim predstavnika tovariša Jakopiča za besedo,
ker se je odločil, da še danes odgovori na postavljena vprašanja.
Albert Jakopič: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec Hasl je
načel vrsto vprašanj, o katerih zelo intenzivno razmišljamo. To so vprašanja, ki so že večkrat bila na dnevnem redu ne samo republiških forumov,
ampak tudi v občinah, v svetih za narodno obrambo, na skupščinah itd.
Odgovoril bi na nekatera konkretna vprašanja, kolikor sem si jih pač
na hitro zabeležil.
Koncept splošnega ljudskega odpora bo v svojem razvoju nedvomno moral
in rekel bi, da že vpliva, če zaenkrat še ne na samo prakso, pa vsaj v smeri
razmišljanja in- iskanja najbolj adekvatnih, najbolj racionalnih rešitev in seveda
hkrati tudi najučinkovitejših možnosti naše obrambe. Moram takoj poudariti,,
da spričo moderne tehnike, s katero danes svet razpolaga, pravzaprav ne moremo več računati ne vem v kakšni meri na fronto, na zaledje itd., ampak lahko,
samo ugotavljamo, da bi ob vsaki agresiji bila fronta na celotnem ozemlju republike, če govorimo o naši republiki. Zato je ta koncept splošnega ljudskega odpora resnično tako pomemben in vleče za seboj vrsto vprašanj iz dosedanjega
narodnoobrambnega koncepta. Med njimi je brez dvoma vprašanje organiziranosti vzgoje, prilagajanja te vzgoje našemu novemu konceptu, poleg tega pa še
vprašanje materializacije priprav, kot je dejal tovariš Hasl, na razvitih in nerazvitih območjih, čeprav bi, kot sem že dejal, zahtevala vsaka agresija na našo
republiko približno enako pripravljenost kateregakoli območja, bolj ali pa manj
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razvitega glede na tehnične možnosti, ki bi jih danes sleherni napadalec v primeru napada na naše ozemlje imel.
To pomeni, da bi morala biti pripravljena sleherna krajevna .skupnost,
sleherna naša občina, seveda v okviru naših zmogljivosti. Smatramo, da je koncept oboroženega naroda v tem, da ima organizirano silo, ki je sposobna, da se
upre tudi močnejšemu, gospodarsko ali vojaško bolj razvitemu nasprotniku.
To nam na primer dokazujejo Vietnam, Laos itd.
Seveda bomo morali imeti pred očmi svoje lastne zmogljivosti. Jasno je,
da bi sleherna komuna, sleherna gospodarska organizacija, mi vsi skupaj
želeli, da bi bili čimbolje pripravljeni. Tovariš poslanec Hasl je omenil, da bi
bilo treba za uravnovešenje te pripravljenosti nekje vzeti denar. To bo seveda
nekoliko težko. Zagotavljam vam, da smo v dosedanjih dveletnih pripravah
stremeli za omenjenim uravnovešen jem, ne glede na večjo ali manjšo razvitost.
To smo dosegli na ta način, da je naš republiški štab ne s sredstvi, ampak z
nabavo opreme, ki smo jo zaradi racionalnosti, kvalitete JUS itd., nabavljali
skupno, izenačeval manj razvita območja. Na teh območjih bi se verjetno
odvijali glavni boji, tako kot med NOB, čeprav se seveda danes, kot vidimo
v svetu, tudi v velikih aglomeracijah prebivalcev organizira zelo uspešen odpor.
No, mi tako ogromnih aglomeracij nimamo, vendarle pa mislim, da so se za
razliko od časov narodnoosvobodilne borbe danes naša mesta že močno razvila
in razširila in je pravzaprav tudi tu treba iskati specifičnosti, neke nove pogoje
odpora, zlasti če postavljamo, kot izhaja iz ustave in zakona, da se moramo
boriti na slehernem delčku našega ozemlja.
V vseh razpravah je bilo postavljeno v ospredje vprašanje financiranja.
Moram vas takoj obvestiti, da je bila od vsega začetka priprav v jugoslovanskem
merilu prisotna velika želja po takojšnjem formiranju skladov v federaciji,
po republikah itd. Mi smo v teh prvih začetkih pravzaprav nastopali s političnih pa tudi materialnih stališč, ki jih imamo proti takim zveznim skladom.
Rekli smo, da bi spet ustvarjali novo pogačo, okoli katere bi se razgovarjali,
prepirali itd. Smatrali smo, da je bolje, če se to prenese na republike, ker so
tudi republike odgovorne za splošni ljudski odpor. One ga vodijo, one ga morajo
tudi organizirati. Smatramo, da je zato, ker prenašamo del obrambe na našega
državljana kot nosilca, kot subjekta te obrambe, prav, če je tudi financiranje
organizirano tako, da on prispeva. In zato se je v teh dveh letih razvil skoraj
v celoti način zbiranja sredstev gospodarskih organizacij, občinskih proračunov
in tudi privatnega sektorja v zadnjem obdobju. Vem za nekatere komune,
kjer tudi zasebno obrtništvo zelo intenzivno sodeluje pri formiranju tega
sklada, iz katerega se nato pokrivajo potrebe za opremljanje, vaje, kadrovske
naloge itd. Potrebno pa bo vendarle najti nek najbolj primeren način financiranja. Ker so bile dane pripombe, da je dovolj prosjačenja, bi bilo vendarle
potrebno organizirati sistem zbiranja sredstev kot na primer v kulturno-prosvetnih skupnostih, zdravstvenem zavarovanju itd. Na osnovi vseh teh razprav
bomo skupno z izvršnim svetom poskušali najti obliko enakomernega in kontinuiranega financiranja. Moram reči še to, da smo doslej v naših gospodarskih
organizacijah, pa tudi v naših občinskih skupščinah, kljub nekaterim finančnim
težavam, zlasti v gospodarskih organizacijah naleteli na izredno pripravljenost
za financiranje.
Hkrati se razmišlja tudi o vzgoji vsega prebivalstva, zlasti pa o tem, kako
v večji meri teritorializirati naše oborožene sile. Na tem področju je naša Jugoslovanska ljudska armada napravila tudi pri' nas v Sloveniji in v drugih
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republikah že dokajšen korak naprej. Odstotek slovenskih nabornikov, ki služijo kadrovski rok v Sloveniji, se stalno veča. To torej pomeni večjt> borbeno
in hitrejšo mobilizacijsko pripravljenost, kar vse v današnjih tehničnih pogojih,
ki bi jih nasprotniki imeli, lahko odigra izredno pomembno vlogo.
Tudi o skrajšanju kadrovskega roka že tečejo razprave. Te so potekale
že lani, vendar do skrajšanja ni prišlo, ker se sistem ne da kar čez noč spremeniti.
Glede na koncept, kakršnega imamo in ker republike dobivajo vse večjo
odgovornost v zvezi s tem konceptom, smo pričeli razmišljati tudi o tem, da bi
tudi pri nas v Sloveniji poskušali ustanoviti center za vzgojo slovenskih vojaških kadrov. Obenem se uresničuje vrsta ustreznih konkretnih ukrepov.
Kar pa zadeva vprašanje povezovanja teorije in prakse z našo konkretno
vzgojo, moram reči, da si naš republiški štab in DSNO prizadevata, da se to
čimbolj uskladi. Za to je bila potrebna vrsta simpozijev, potrebne so bile predelave sedanjih programov, študije in tako dalje, da bomo konkretno ukrepali.
Moram povedati to, da smo v naših teritorialnih enotah povezovanje teorije
o splošnem ljudskem odporu in kokretne prakse glede nalog, ki se na podlagi
te teorije postavljajo pred naše teritorialne enote, pred naše komune, gospodarstvo in vse družbene dejavnike, društva in tako dalje, že začeli v veliki
meri uveljavljati.
S tem v zvezi bi rad povedal še nekaj besed glede mladine, kako se
usposablja in kakšni so načini njenega 'usposabljanja. V jugoslovanskem prostoru sta se v tem pogledu uveljavili dve vrsti prakse. Ena vrsta prakse, ki je
zlasti značilna za republiko Hrvatsko, je šla v tej smeri, da se organizira čim
večje število samostojnih mladinskih vojaških organizacij. Pri nas v Sloveniji
pa smo glede na obstoječe možnosti in glede na to, da smo družba, ki živi
pestro organizirano življenje t— imamo politične, mladinske, strokovne organir
zacije in tako dalje — menili, da je dovolj, če intenzivno razvijemo vse to
splošno družbeno življenje. Menimo, da taborniška organizacija vzgoji mladega človeka bolje kot če bi naredil ne vem kakšno šolo v vojski. Tu imamo
še programe padalcev ljudske tehnike, letalcev, gasilcev, planincev. Danes
imamo okrog 50.000 tabornikov, 60.000 planincev, 80.000 gasilcev itd. Mislimo,
da niti ni potrebno, da se v te programe vnaša stroga vojaška disciplina,
ampak da se ti njihovi programi realizirajo. Posebno v zadnjem času smo si na
razne načine, tudi v stikih z družbeno-političnimi organizacijami, prizadevali,
da bi se življenje društev podprlo v večji meri, ker pravzaprav usposabljajo
našega človeka po starem principu »zdrav duh v zdravem telesu«. Kljub moderni
tehniki in oborožitvi sta vendarle fizična kondicija in razum najosnovnejša
elementa. Z orožjem in vso drugo tehniko mora konec koncev upravljati človek.
Vse to je naša mladina izredno pozitivno sprejela. V zadnjih dveh letih je bilo
prirejenih mnogo seminarjev, sestankov s klubi OZN, z mladinskimi organizacijami, taborniki, planinci itd. Taka oblika pristopa k mladini v smislu
priprav na obrambo, boj itd., je izredno sprejemljiva in zato se tega koncepta tudi držimo, hkrati pa so naše teritorialne enote odprle vse možnosti
mladim izpod 18 let, da se vanje vključujejo kot prostovoljci. Teh mladih je
danes v teritorialnih enotah okrog 25 do 30 »/o. Mislim, da smo v tem pogledu
lahko zadovoljni, hkrati pa moram reči to, da je ta množica oboroženega prebivalstva seveda odvisna od naših zmogljivosti.
Kar pa zadeva vključevanje, je tovariš verjetno mislil na univerzitetno
mladino. Moram reči, da ni to samo stvar naše republike, ampak zaenkrat vse
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Jugoslavije ter da smo tu morda manj napravili kot bi bilo potrebno. Na tem
področju bo treba še mnogo storiti, čeprav smo na primer na ljubljanski univerzi študijski program temeljito prilagodili konceptu splošnega ljudskega
odpora.
Ostane še vprašanje, zakaj nismo omenili predvojaške vzgoje. Moram reči,
da je obdelana v zveznem zakonu. Občine so za izvenšolsko mladino, delavsko
in kmečko, prirejale taborjenja, katerih pa je v zadnjem obdobju bilo manj.
Za naprej vse kaže, da bo ta oblika vzgoje ponovno oživela. To je seveda povezano hkrati z materialnim vprašanjem. Stremeli bomo za tem, da najdemo
vse možne oblike za pripravo predvsem mlade generacije, ker bo v primeru
morebitne agresije predvsem na mladi generaciji ležala glavna teža obrambe
naše države. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Ali odgovori zadovoljujejo poslanca tovariša
Hasla in tovariša Zupana? (Da.) Hvala lepa. Kdo še želi sodelovati v razpravi?
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru naslednji
sklep:
1. Osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona ter predloži Skupščini SR Slovenije obrazložen
predlog zakona.
4. Izvršni svet pripravi predlog zakona do 15. junija letošnjega leta.
Kdor je za tako oblikovan sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o splošnem ljudskem
odporu soglasno sprejet. ,
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto
1971, ki ga je predložil izvršni svet.
Predlog zakona ste prejeli; dodatno ste prejeli tudi poročilo začasne komisije
enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov
in vprašanj financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti, poročilo zakonodajno-pravne komisije in mnenja, stališča in predloge delegatov
občin. Opozarjam zbor, da predlog zakona obravnavamo po skrajšanem postopku. Preden s proceduro nadaljujem, vprašujem zbor, če se strinja, da se
zakon obravnava po skrajšanem postopku. Kdor je za takšen predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se zbor strinja, da se predlog tega zakona obravnava po
skrajšanem postopku. Vprašujem predstavnika predlagatelja, če želi še ustno
dopolniti predlog. V imenu izvršnega sveta bo predlog obrazložil tovariš Štrukelj. Prosim, tovariš Štrukelj.
Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik! Tovarišice in tovariši! Na seji
izvršnega sveta, ko smo obravnavali rebalans proračuna, smo sklenili, da vam
damo še nekatera pojasnila.
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Predvsem je rebalans proračuna rezultat prenosov pristojnosti s federacije
na republike in, kot vidite iz kvantifikacij, gre za precejšnja sredstva. Sklenili
smo vam povedati, kot je bilo že rečeno v referatu tovariša Tribušona o stabilizaciji v gospodarstvu, da proučujejo možnost, da bi znižali prispevne stopnje
iz osebnih dohodkov. Tega seveda sedaj še ne moremo storiti, ker še nimamo
vseh podatkov. Sekretariat za gospodarstvo in zavod za plan sta dobila nalog
izvršnega sveta, da tako analizo čimprej pripravita in jo bo izvršni svet tudi
predložil skupščini. Mislimo, da se bo to uresničilo v roku enega meseca.
Sredstva, ki jih prejemamo v republiški proračun, so sredstva, ki so izvzeta
iz limita 10,8. Skratka, izvzeta so po zakonu, ki nam limitira porast proračuna
v višini 10,8 fl/o.
Med drugim imate v tem proračunu tudi nekatere obveznosti, ki jih prevzema republika. Te obveznosti so naštete; med drugim se tičejo predvsem
razlik v izplačevanju pokojnin borcem NOV; usklajevanja pokojnin delavcev,
ki so bili na določenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve; dodatka
zaposlenih borcev po zveznih predpisih; invalidskega varstva in dodatka skupnosti otroškega varstva za povečanje otroškega dodatka. Med temi so tudi
sredstva, ki bodo dodeljena skladu Borisa Kidriča v znesku 54 milijonov dinarjev. Predložili vam bomo tudi celotno bilanco sredstev, takoj ko bomo razčistili do kraja vprašanja izvenproračunske bilance v federaciji. Kot ste bili
obveščeni, je globalni sporazum o izvenproračunski bilanci federacije bil dosežen; pripravljajo se predpisi, ki bodo sprejeti na prvih sejah zborov zvezne
skupščine in šele takrat bomo dobili podrobno kvantifikacijo vseh sredstev.
Ko bomo tako kvantifikacijo prejeli, bomo naredili tudi kvantifikacijo celotne
finančne situacije v republiki Sloveniji, z vsemi obveznostmi, ki smo jih sprejemali v preteklosti in kako bomo te obveznosti v prihodnje tudi krili. Takrat
bo možno razpravljati tudi o sredstvih v znesku 4 milijarde 600 milijonov starih
dinarjev. V obrazložitvi smo med drugim zapisali, da naj bi ta denar šel
za srednje šolstvo in bolnice; možno je, seveda, da zbori sprejmejo drugačne
rešitve. Hvala lepa!
Predsedujoči Tone Bole: Hvala lepa! Želi mogoče predstavnik komisije
pri zboru še ustmeno dopolniti svoj predlog. Obrazložitev bo dala tovarišica
dr. Aleksandra Kornhauser.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovarišice in
tovariši poslanci! Poročilo ste prejeli. Vendar ga moram še dopolniti, ker smo
v komisiji o dveh stvareh govorili več kot je zapisano v poročilu.
Začasna komisija se je poleg že v poročilu navedenega odločno zavzela,
da je treba del nerazporejenih sredstev v prvi vrsti nameniti za kritje obveznosti
republike pri gradnji kliničnega centra. Poleg tega je še opozorila, da to predstavlja obvezni delež republike, kateremu pa je treba vsekakor zagotoviti
dogovorjeno participacijo občin, ki gravitirajo na ta center.
Odstavek, ki se začenja z besedilom, da začasna komisija ni predlagala
nobenih ukrepov, torej znižanja stopnje razporeditev in imobilizacije presežkov
dohodkov, bi dopolnila s tem, da komisija še ni predlagala. Kot dodatno k temu
odstavku bi poročala, da je bila začasna komisija mnenja, da je za obravnavo
ocene gospodarskih gibanj priporočljivo obdobje takoj po skupščinskem letnem
odmoru, ker so v septembru že na razpolago ustrezni podatki o gospodarskih
gibanjih in o dinamiki pritoka proračunskih sredstev, mimo pa so tudi dopusti,
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kar omogoča polno angažiranje vseh poslancev v delu skupščinskih organov,
pa tudi potrebno kontinuiteto, ki lahko znatno prispeva k učinkovitosti pri
sprejemanju ukrepov in pri zagotavljanju njihovega izvajanja.
S tem dopolnjujem poročilo, ki vam je bilo predloženo. Hvala lepa!
Predsedujoči Tone Bole: Hvala lepa! Vprašujem, ali ima predstavnik
izvršnega sveta kakšno pripombo k dopolnitvam. Ta dopolnila so sestavni del
obrazložitve tovarišice Kornhauserjeve.
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Prosim, tovariš
Vavpotič.
Rudi Vavpotič: Tovariši poslanci! K republiškemu proračunu in
k drugim finančnim aktom sprejemamo poslanci material v absolutnih številkah,
ki nam za hitro odločanje in pa za študij dostikrat ne zadostujejo. Zato bi
predlagal, če tega ne preprečuje kakšen predpis, da bi izvršni svet predložil
materiale na primer v taki obliki: načrt za pretečeno leto, dosežek pretečenega
leta in načrt za bodoče leto. Tako bi iz teh treh številk lahko poslanci laže
razvili diskusijo in seveda tudi laže vprašali, zakaj to in ono. Tako pa je treba
pri absolutnih številkah dostikrat za nazaj preštudirati vrsto materialov. Hvala.
Predsedujoči Tone Bole: Hvala lepa. Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Ne javi.se nihče.) Ugotavljam, da nihče več. Zaključujem razpravo in
dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za sprejem predloga zakona, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet.
Prehajam na 4. t o č k o dnevnega reda; to je na predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki
delajo pri zasebnih delodajalcih, ki ga je skupščini predložil v obravnavo odbor
za družbenoekonomske odnose republiškega zbora.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog za izdajo zakona; dodatno
ste prejeli poročilo komisije enotnega zbora za razvoj samoupravnega prava
v delovnih organizacijah ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. Zbor obveščam, da je bilo gradivo za to točko dnevnega reda v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije poslano izvršnemu svetu. Izvršni svet je v svojem
pismenem mnenju sporočil, da se s predlogom za izdajo zakona strinja. Vprašujem predstavnika komisije enotnega zbora za razvoj samoupravnega prava,
če želi besedo. (Ne.) Očitno besede ne želi.
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče
ne želi sodelovati v razpravi; zato jo zaključujem in predlagam, da zbor sprejme
naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih, se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj odbor upošteva pripombe in predloge,
dane k predlogu za izdajo zakona ter predloži Skupščini SR Slovenije obrazložen
osnutek zakona.
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4. Odbor za družbenoekonomske odnose naj pripravi osnutek zakona do
15. 6. 1971.
Tako oblikovan sklep dajem na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep in prehajam na 5. točko
dnevnega reda, to je na predlog odloka o izvolitvi predsednika komisije
enotnega zbora za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah, ki ga
je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja.
Predsednik komisije enotnega zbora za razvoj samoupravnega prava v
delovnih organizacijah poslanec gospodarskega zbora Franc Lamut je namreč
kot poslanec odstopil. Ker je bil v komisijo izvoljen kot poslanec gospodarskega
zbora, ni več član komisije in zato tudi ne njen predsednik. Komisija skupščine
za volitve in imenovanja je zato pripravila odlok s predlogom za izvolitev
novega predsednika te komisije, katerega voli enotni zbor delovnih skupnosti.
Predlog odloka ste prejeli. Vprašujem, če želi predstavnik komisije še kaj
dodatno obrazložiti. (Ne želi.)
Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za tako oblikovan predlog
odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. S tem je dnevni
red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se za sodelovanje in zaključujem
10. sejo zbora.
(Seja je bila zaključena ob 17.30.)

!-XWvIvXvI>:

Žalna seja
(10. maja 1971)
Predsedoval: Marjan Orožen,
podpredsednik Skupščine SR Slovenije
Začetek seje ob 11.05.
Predsedujoči Marjan Orožen: Tovarišice in tovariši!
V odsotnosti predsednika Skupščine SR Slovenije tovariša Sergeja Kraigherja, ki se v Beogradu udeležuje žalnih svečanosti za pokojnim Milentijem
Popovićem, predsednikom zvezne skupščine, začenjam žalno sejo vseh zborov
Skupščine SR Slovenije, ki jo je sklical predsednik Skupščine SR Slovenije
na podlagi 324. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Seji prisostvujejo tudi predstavniki Zveze komunistov Slovenije, Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Zveze
združenj borcev NOV Slovenije, Zveze mladine Slovenije in Skupnosti študentov Slovenije.
Današnja skupna seja je posvečena spominu pokojnega Milentija Popovića,
predsednika Zvezne skupščine, velikega revolucionarja in državnika, predanega
borca za pravice delovnega človeka, tvorca in neumornega graditelja našega
samoupravnega sistema ter velikega človeka in tovariša, katerega nenadna smrt
je globoko pretresla vse naše narode in delovne ljudi ter pomeni za vse nas
nenadomestljivo izgubo.
O liku pokojnika bo spregovoril podpredsednik Skupščine SR Slovenije
tovariš dr. Jože Brilej.
Dr. Jože Brilej: Tovarišice in tovariši!
Niso še niti utihnile jasne in klene besede predsednika Zvezne skupščine
tovariša Milentija Popovića, izgovorjene na sarajevskem kongresu samoupravljalcev, še smo bili zavzeti z njegovimi mislimi, ki povezujejo našo revolucionarno preteklost prek sedanjosti z bodočnostjo, zavzeti z njegovo mislijo, da
samoupravljanje pomeni logično nadaljevanje in novo ovrednotenje naše revolucije, njenega resnično demokratičnega in proletarskega bistva, še smo razmišljali o njegovi viziji neposrednega razvoja naše socialistične družbe, ko je
vso to našo zavzetost kruto pretrgala vest, da tovariša Milentija Popovića ni
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več. Tako nenadna je bila ta vest in tako živ je še vedno med nami lik tovariša
Milentija Popovića, da nam je težko verjeti, da je onemela njegova beseda, ki
je vedno tako lucidno in precizno analizirala sedanjost in tako jasno nakazovala bodočnost. Težko nam je verjeti, da je prekinjena njegova ustvarjalna
misel in da se je tako nenadno umiril njegov nemirni in vedno snujoči duh.
To niso besede, izgovorjene zgolj iz pletete do pokojnega plemenitega tovariša, soborca, prijatelja in neutrudljivega ustvarjalca novih poti v graditvi
humane, samoupravne socialistične družbe. Takšen ustvarjalec in graditelj
naše družbe je bil tovariš Milentije Popović, bil je tako velik, da bo šele
zgodovina naše revolucije in zgodovina graditve naše samoupravne socialistične
družbe mogla pravično, pravilno in dovolj visoko oceniti njegovo graditeljsko
vlogo, kakor tudi njegovo človeško podobo. Bolj podzavestno kot zavedajoč se
njegovega velikega stvariteljskega prispevka stvari naše revolucije, občutimo
njegovo nenadomestljivo izgubo tem bolj, ker nas je zadela v trenutku, ko vsi,
ko cela naša družba čuti življenjsko potrebo, da se v temelje našega družbenega
razvoja vgradijo novi, še trdnejši kamni samoupravnega, dosledno demokratičnega, humanističnega socializma.
Vse življenje tovariša Milentija Popovića je bilo posvečeno ne le boju
srbskega naroda, temveč hkrati tudi boju vseh narodov in narodnosti Jugoslavije za svobodno življenje in za uresničitev idealov delavskega razreda.
Ze v študentskih letih je pripadal naprednemu mladinskemu gibanju in
sodeloval v mnogih akcijah univerzitetne mladine. Kot mlad gradbeni inženir
je nadaljeval svoje revolucionarno delo v društvu inženirjev in tehnikov. Njegova predanost boju proti nazadnjaškim in izkoriščevalskim silam v tedanji
Jugoslaviji in njegova doslednost v tem boju sta ga pripeljala v edino dosledno
revolucionarno stranko, v Komunistično partijo Jugoslavije, ki mu je zaupala
in nalagala vse večje in odgovornejše naloge. V dobi 32-letnega članstva v
Komunistični partiji je deloval kot inštruktor okrožnega komiteja za Beograd,
po V. državni konferenci je bil inštruktor pri Pokrajinskem komiteju KPJ za
Srbijo, po zlomu Jugoslavije pa je bil nekaj časa sekretar mestnega komiteja
KPJ za Beograd. Ko je odšel v partizane v jeseni 1941, je sodeloval pri organiziranju partizanskih odredov v Srbiji ter opravljal celo vrsto odgovornih partijskih, vojaških in političnih dolžnosti med boji v Sandžaku, Črni gori, Bosni in
Hercegovini in ponovno v Srbiji. Od ustanovitve Antifašistične skupščine Srbije
je bil član njenega predsedstva, dalje poverjenik za notranje zadeve in od II.
zasedanja tudi član AVNOJ. Od 1945. leta je bil neprestano voljen za poslanca zvezne skupščine. Bil je dalj časa član vlade republike Srbije, v zvezni
vladi pa je bil minister za zunanjo trgovino in pozneje finančni minister.
V Komunistični partiji oziroma Zvezi komunistov je bil član CK ZKJ, od
VI. plenuma je bil član Izvršilnega komiteja ZKJ, na IX. kongresu pa je bil
izvoljen za člana Predsedstva ZKJ.
Kot dosleden revolucionar, do kraja predan stvari delavskega razreda,
je tovariš Milentije Popović vedel, kje je njegovo mesto tako v narodnoosvobodilni vojni in v povojni izgradnji socialistične družbe. Njegova življenjska
pot je bila premočrtna, brez ovinkov od zgodnje mladosti do svoje prezgodnje
smrti. Pogoji, v katerih je doraščal, so mu nudili brezskrbno življenje in kariero.
On pa je izbral pot revolucionarnega boja za pravičnejše ljudske odnose na
osnovi oblasti delavskega razreda in narodne enakopravnosti. In v tem težkem
revolucionarnem boju je vztrajal do konca.
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Tovariš Milentije Popović je bil človek izredno širokega znanja, razgledanosti in kulture. Vse te svoje kvalitete in sposobnosti pa je posvetil utiranju
poti pri graditvi našega družbenega in še posebno družbenoekonomskega
sistema. Neprestano je analiziral našo razvojno pot, odkrival resnične zapreke
na tej poti, ter hrabro in brez ovinkov nakazoval rešitve za probleme, ki jih je
prinašal naš burni razvoj. V svojih razpravah je pred desetimi in več leti
analiziral probleme našega ekonomskega in političnega razvoja in nakazoval
rešitve, ki jih šele sedaj uresničujemo s predlaganimi ustavnimi spremembami.
Ko danes ugotavljamo, da je federacija ohranila prevelike pristojnosti
in da so nerešeni odnosi v proizvodnji in delitvi vrednosti povzročili zaostritev
protislovij našega družbenega življenja, ko prihajamo do priznanja, da se ta
protislovja in spori ne morejo trajneje in celoviteje dokončno rešiti, če se ne
ustvarijo dosledno samoupravni odnosi v proizvodnji in delitvi vrednosti, se
spomnimo, da je tovariš Milentije Popović že skoro pred desetimi leti zapisal
v svoji knjigi »Družbenoekonomski sistem«, da je država v samoupravnem
sistemu ne glede na pravne formulacije omejena s samim obstojem samoupravljanja, kajti samoupravljanje nd prazna formula ali pa politična parola, samoupravljanje nastopa kot družbeno-politična oblika tiste družbe, v kateri objektivni ekonomski zakoni v okviru enotnega sistema svobodno delujejo.
Ko danes s predlaganimi amandmaji želimo z ustavo zagotoviti, da nihče
nima pravice razlastiti delovnega človeka in njegove temeljne organizacije
rezultatov njunega dela, ko danes poudarjamo, da je delovni človek tisti, ki
v tej temeljni organizaciji proizvaja, ustvarja in realizira vrednost in to vrednost
deli neposredno in enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi, se spominjamo,
da je tovariš Milentije Popović že pred desetimi leti zapisal, da se mora naša
družba organizirati tako-, da se bo delitev dohodka vršila v pogojih, ko to ne bo
več stvar niti nekih planerjev niti nekih administratorjev. Hkrati pa je tovariš
Milentije že takrat predvideval, da bo takšna delitev dohodka vnesla novo
živost v mnoge probleme, katerih do včeraj naša družba ali sploh ni reševala
ali pa so jih reševali po raznih pisarnah.
Ko smo danes v predlaganih amandmajih v pogledu načrtovanja gospodarskega razvoja prišli do sklepa o potrebi omejitve federacije na usklajevanje
republiških in pokrajinskih gospodarskih načrtov, se spominjamo, da je tovariš
Milentije že pred leti zapisal: »Sistem družbenega načrtovanja v naših konkretnih pogojih mora računati z družbenoekonomskimi odnosi, ki so zasnovani
na samoupravljanju in se zato gospodarski razvoj more usmerjati iz centra
samo toliko, kolikor to zahteva interes samoupravnih skupnosti.«
S takimi in sličnimi pogledi na probleme razvoja našega gospodarskega
in političnega sistema je bil tovariš Milentije Popović med najbolj poklicanimi
oblikovalci našega ustavnega sistema. Tako je aktivno sodeloval pri izdelavi
zvezne ustave leta 1963. V naporih za nadaljnji razvoj našega družbeno-političnega in ekonomskega sistema ter za uspešno reševanje nastalih protislovij in
sporov v naši družbi je bil tovariš Milentije Popović zopet med tistimi, ki so si
naložili nalogo, da v obliki predloženih amandmajev zvezne ustave nakažejo
pot za skladnejše reševanje nastalih problemov ter za odpiranje novih možnosti
ustvarjanja trdnejših gospodarskih odnosov na samoupravni podlagi, da se tako
odpre pot za uspešnejše reševanje družbenih nasprotij na osnovi popolne enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije. Tovariš Milentije Popović je bil
prav gotovo med najbolj poklicanimi pobudniki predlaganih rešitev, ne samo
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kot predsednik zvezne skupščine, ne samo kot predsednik ustavne komisije
vseh zborov zvezne skupščine, temveč tudi kot izkušen državnik in mislec.
Predlagane spremembe zvezne ustave so dobile najširšo politično podporo
narodov in narodnosti Jugoslavije, čeprav še formalno niso sprejete. Toda
snovalec in državnik Milentije Popovič se ni nikoli zaustavljal sredi dela. Le
nekaj dni pred svojo nenadno smrtjo je na sarajevskem kongresu široko razgrinjal vizijo nadaljnjega razvoja delegatskega sistema kot resničnega izraza
neposredne demokracije, vizijo bodočega skupščinskega sistema, ko je dejal:
»Delegatski sistem v bistvu razvija tisto, kar je bilo v parlamentarni političnopredstavniški demokraciji, zlasti v njenih prvih dnevih, resnično demokratično.
Za kaj takega pa so potrebni popolnoma razviti samoupravni odnosi ravno
v osnovnih delovnih, interesnih in družbeno-političnih skupnostih.«
Trenutek nenadne smrti velikega borca za razvoj demokratičnega socialističnega samoupravljanja ni primeren za analize njegove ustvarjalne misli.
Poudariti pa je treba izredno pomembno vlogo, ki jo je imel tovariš Milentije
Popovič v proučevanju, oblikovanju in poglabljanju družbenoekonomskih
odnosov, in njegov velik in neprecenljiv ustvarjalni prispevek trajne vrednosti
pri graditvi našega družbenega sistema.
Pri vsem tem svojem nepretrganem revolucionarnem ter hkrati ustvarjalnem delu ter kljub visokim položajem, ki jih je zavzemal in ki so bili izraz
priznanja njegovih izrednih osebnih kvalitet in sposobnosti, pa je tovariš
Milentije Popovič ostal izredno skromen. Nikdar se ni pehal za položaji, dosleden
borbi za oblast delavskega razreda, se tudi nikoh ni boril za osebno oblast.
Vedno je rajši poslušal svojega sogovornika kot pa da bi sam govoril! V svoji
veliki življenjski in politični preizkušenosti je raje razmišljal kot vsiljeval svoje
poglede, vedno pa čvrsto vztrajal pri spoznanjih in stališčih, do katerih je
prišel na podlagi temeljitega razmišljanja.
S prerano smrtjo tovariša Milentije Popovića so zavestne socialistične sile
naše družbe izgubile neustrašnega in požrtvovalnega borca revolucije, vidnega
misleca in enega od inženirjev naše socialistične graditve, graditve demokratične samoupravi j alske sociahstične skupnosti enakopravnih narodov in narodnosti Jugoslavije. Njegovo ustvarjalno delo, njegov lik doslednega revolucionarja in misleca ter borca za polno uveljavitev vloge delavskega razreda
obvezuje nas vse, da dosledno nadaljujemo njegovo delo. S tem se bomo najbolje
oddolžili njegovemu spominu.
Tovarišice in tovariši,
prosim yas, da z enominutnim molkom počastimo spomin na velikega borca
in graditelja naše lepše bodočnosti. (Vsi prisotni vstanejo in z enominutnim
molkom počaste spomin pokojnega Milentije Popovića.)
Slava mu! (Slava!)
Podpredsednik Marjan Orožen:
vseh žborov Skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila zaključena ob 11.20.)

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

PISMENA VPRAŠANJA P OSLANCEV
Ivan Ahlin,
poslanec republiškega zbora
Skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov Ljubljana, ki zajema 17 občin,
je sprejela nove stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje kmetov za
leto 1971.
Nove stopnje znašajo 34 % od k. d. (v letu 1970 18fl/o plus 8 fl/o republiški)
in 1/8 din na zavarovano osebo (v letu 1970 200 din na gospodarstvo). Stopnje
so bile objavljene v Uradnem listu SRS št. 46 z dne 30. 12. 1970.
Obveznosti kmetov po tako sprejetih stopnjah za zdravstveno zavarovanje
znašajo za 30
več iz naslova k. d. in 168 %> več iz naslova pavšalov.
V občini Grosuplje se bodo zaradi tako sprejetih stopenj za zdravstveno
zavarovanje kmetov povečale obveznosti privatnega kmeta za zdravstveno
zavarovanje nasproti letu 1970 za 64%.
Posameznim kmetovalcem, ki imajo manjši k. d. in večje število družinskih
članov, pa se te obveznosti povečajo za tri in večkrat.
Občinska skupščina Grosuplje je o tej problematiki razpravljala 27. januarja letošnjega leta in predlagala skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov
Ljubljana ponovno obravnavo teh stopenj.
Vem, da je predpisovanje stopenj za zdravstveno zavarovanje kmetov samoupravna pravica in dolžnost skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Zdi
se mi pa, da v tej situaciji in teh razmerah ni sprejemljiva taka odločitev niti
iz ekonomskih niti iz političnih razlogov.
Vprašam izvršni svet:
1. Ali je seznanjen s sklepom skupnosti zdravstvenega zavarovanja Ljubljana o višini stopenj za zdravstveno zavarovanje v letu 1971.
2. Kako ocenjuje tako sprejete stopnje in tako povečanje obveznosti zasebnega kmeta za zdravstveno zavarovanje za leto 1971 nasproti letu 1970.
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Stane Jenko,
poslanec republiškega zbora
V materialih, ki smo jih prejeli k 3. točki dnevnega reda 23. seje republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, se obravnava problem nezakonitih prejemkov, oziroma izigravanje obstoječih zakonskih predpisov. Isti problem,
pogosto tudi nekoliko razširjen, se postavlja v dnevnem tisku, dobil pa je tudi
mesto v Zvezni skupščini v obravnavi korupcije, ki ga je sprožil zvezni poslanec Zdenko Has. Ta problem je često predmet obravnav med občani, pri čemer
se mu mnogokrat daje zelo velike dimenzije, morda večje, kot jih v resnici
zasluži. Občutek, da so te stvari zavzele tak obseg, povzroča zelo kvarno politično vzdušje v javnosti.
Zato postavljam izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
1. Kako ocenjuje izvršni svet obsežnost in težino teh pojavov na področju
naše republike?
2. Ali je vzrok teh pojavov naša ne dovolj precizna zakonodaja ali naša
preveč tolerantna politika pri izvajanju obstoječih predpisov? — z drugimi
besedami: ali smo ukrenili dovolj, da bi v okvirih obstoječe, čeprav ne dovolj
popolne zakonodaje, slabe kadrovske zasedbe za to odgovornih služb in ostalih objektivnih težav, zatrli in preganjali negativne pojave?
3. Kako predvideva izvršni svet uspešno borbo proti tem pojavom v prihodnjem razdobju?
Dušan Horjak,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje
Odlok zveznega izvršnega sveta, ki ureja konverzijo dolgov od poslovnih
bank, predvideva tudi konverzijo dolgov, ki jih ima industrija do direkcije
za surovine v Beogradu. Ta odlok sicer pravi, da se prenesejo na proizvajalce
samo dolgoročna bančna sredstva, katera je Direkcija za surovine uporabljala
za nakup bombaža, delno volne in jute. Skupno je direkcija za surovine kreditirala iz dolgoročnih sredstev, bančnih sredstev in svojih sredstev okoli
60 milijard starih dinarjev za nakup navedenih osnovnih surovin. Pristojni svet
za tekstilno industrijo je prejel od narodne banke predlog odloka o konverziji
dolgov, vendar ni pravočasno opozoril zakonodajalce, da bi se morala vsa sredstva direkcije za surovine prenesti na tovarne, ne samo dolgoročna sredstva.
Po podatkih direkcije za surovine bi se na osnovi tega odloka preneslo samo
okoli 20 milijard starih dinarjev, po podatkih narodne banke pa kar 49,5 milijarde starih dinarjev. Ker ta problem, kljub pretečenemu roku 15. april, ni
urejen, predstavniki zvezne zbornice pa niso ničesar ukrepali, postavljam republiškemu sekretariatu za gospodarstvo naslednje vprašanje:
— Kakšno stališče zastopa naša republika pri ureditvi navedenega vprašanja z narodno banko, ker se lahko pripeti, da bo direkcija za surovine opravila
samo svoje naloge, ki jih ima v okviru zveznega zakona o strateških rezervah
in ne bo opravila komercialnega uvoza za celotne potrebe naših tovarn.
Kako pomemben je ta problem, je razvidno iz tega, da bi po ključu dobile
tovarne v Sloveniji okoli 14 milijard starih dinarjev stalnih obratnih sredstev
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iz tega naslova. Kolikor se ta problem ne bo uredil in ne bodo prenesena vsa
sredstva na tekstilno industrijo, bomo zabredli v velike težave pri uvozu osnovnih surovin v tretjem in četrtem kvartalu, ker poslovne banke niso v stanju,
da nam zagotovijo z dopolnilnimi obratnimi sredstvi terminski uvoz osnovnih
surovin.
Drugo vprašanje
Kot poseben problem postavljam vprašanje o bodoči perspektivi zvezne
gospodarske zbornice oziroma njenih strokovnih služb, ki ne izvršujejo svojih
nalog v smeri sodelovanja s člani zbornice, temveč se ta organizacija pojavlja
kot nek administrativni posrednik med državno administracijo in gospodarstvom. Smatram, da bi moral k temu problemu dobiti ustrezno mnenje oziroma
predlog od našega sekretariata za gospodarstvo oziroma republiškega izvršnega sveta.
S takšnim načinom dela zbornice se daje videz nekega demokratičnega
samoupravljanja, vendar se skoraj v celoti problemi gospodarstva ne rešujejo
v njegovo korist, temveč tako, kakor zahteva državna administracija. Čudi
nas tudi dejstvo, da se, kljub prenosu kompetenc v gospodarstvu na republike
in povečanjem odgovornosti republiških organov in republiške gospodarske
zbornice vseeno povečuje proračun zvezne gospodarske zbornice kar za 20 %,
to je celo več kot predvidevajo predpisi o povečanju proračunov za preteklo leto.
Tudi iz predlaganih amandmajev k ustavi ni jasno razvidna vloga zvezne
gospodarske zbornice in smatramo, da bi se moral njen delokrog odraziti
v amandmajih, ki urejajo gospodarske odnose med federacijo in republiko.
Morajo se zmanjšati pristojnosti tega organa, odgovornosti pa se morajo
v skladu s predpisi o prenosu kompetenc v gospodarstvu prenesti na republiško
gospodarsko zbornico.
Ivan Kreft,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje
1. Ali izvršni svet Skupščine SR Slovenije ve za oceno republiškega zavoda
za planiranje SR Crne gore, po kateri so v tej republiki reformska načela
povsem zanemarili na območju zaposlovanja, osebnih dohodkov in na območju
investicij ter ali je na osnovi take ocene upravičeno v enotnem gospodarskem
prostoru odvzemati sredstva tistemu, ki bi z njimi dosegel boljše rezultate,
kot jih je dosegla omenjena republika po oceni svojega lastnega zavoda za
planiranje.
Po podatkih omenjenega zavoda je nasproti jugoslovanskemu povečanju
industrijske proizvodnje za 9,110/o in makedonskemu povečanju za 16 %>, dosegla
Črna gora povečanje le za 2,8 "/o.
Medtem ko se je celotni jugoslovanski izvoz povečal za 14%>, makedonski
celo za 28 l0/», pa se je izvoz v tej republiki zmanjšal kar za 19'%. Investicije
pa so lani v tej republiki narasle kar za 50 °/o in so dosegle 1,25 milijarde dinarjev. Kljub zastoju v proizvodnji pa se je zaposlenost povečala kar za 6l0/&.
Pri tem so se pri zmanjšani produktivnosti osebni dohodki nesorazmerno povečali, torej so osebne dohodke povečevali neodvisno od rezultatov dela. Pri tem
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nas ne more začuditi, če so znašale investicijske prekoračitve samo pri 13 velikih objektih 905 milijonov dinarjev.
Kritja za te prekoračitve pa seveda ni, ker so dohodki bivšega republiškega
investicijskega sklada vse manjši zaradi odlaganja in odpisa anuitet za dosedanja posojila.
V tej zvezi še vprašanje:
2. Ali smemo zahtevati od vsakogar, da s svojimi željami predloži tudi
čiste račune o dosedanjih vlaganjih ali tega ne smemo, čeprav gre za nerealne
obveznosti iz preteklosti, ki naj bi sedaj v veliki meri obremenjevale prav Slovenija?
Zvedel sem tudi, da je bil odlok zveznega izvršnega sveta o pogojih za
najemanje kreditov pri Mednarodni banki izredno hitro in brez sodelovanja
predstavnikov naše republike spremenjen, tako da se odslej lahko pojavljajo
z zahtevki za mednarodne kredite tudi luke. To bi bilo v redu, če bi ne obstajala
nevarnost, da bi morale vse republike solidarno vračati še posojila za nekatere
luke, kakor že morajo vračati kredite za nekatere proge, na kar ne bi mogli
pristati, čeprav bi morda odplačevali anuitete iz sklada za hitrejši razvoj manj
razvitih republik in pokrajin, saj ta sklad že obremenjuje marsikateri objekt,
ki ni rentabilen in bi zaradi take prakse prav gotovo začeli izvajati ponoven
pritisk za povečanje prispevkov.
3. V zvezi s tem vljudno postavljam vprašanje izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije, kaj namerava ukreniti, da se bodo najemali krediti pri Mednarodni banki vsaj v bodoče le za objekte, ki so rentabilni, tako da federacija ne
bi imela nobenih obveznosti glede njihovega vračanja, temveč bi bila le simbolično garant, kolikor bi banka pri taki zahtevi vztrajala?
Drugo vprašanje
Vljudno prosim, da posredujete republiškemu sekretariatu za gospodarstvo
naslednje poslansko vprašanje:
Kmetijski kombinat Gornja Radgona je prodal 1050 ton pšenice za znesek
1 081 000 din. Za 105 vagonov slabe koruze pa bo plačal znesek 1 260 000 din,
torej bo na zgubi za 179 000 din, ker ni krmil živine s pšenico.
Vprašujem, kako se je moglo zgoditi, da smo lami izvozili 4000 vagonov
dobre koruze po 0,90 din za kg, pozneje pa uvozili koruzo najslabše kvalitete
za 1,07 din po kg, franco-Reka ali 1,20 din franco proizvajalec krmil? Zaradi
take razlike v ceni je postalo pitanje živine nerentabilno, tako pri kmetu kooperantu, kot pri kmetijskem gospodarstvu.
Tretje vprašanje
Vljudno prosim, da posredujete republiškemu sekretariatu za zdravstvo in
socialno varstvo naslednje poslansko vprašanje:
Nedeljne informativne novine (NIN), ki izhajajo v Beogradu, odločno podpirajo težnje srbskega zdravniškega društva za uvedbo privatne zdravniške
prakse »kot je že urejena v SR Hrvatski in Sloveniji«.
NIN utemeljuje svojo' podporo omenjenemu predlogu takole:
»V našem zdravstvu primanjkuje strokovnjakov, v tujino pa je odšlo in
še odhaja precej naših zdravnikov. S privatno zdravniško prakso bi ustvarili
pogoje, da bi se vrnili tisti zdravniki, ki želijo odpreti privatno ordinacijo.
42*
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Danes bolniki tako dolgo čakajo, preden pridejo do zdravnika, da se jim
bolezen še poslabša, čeprav bi moral biti poudarek ravno na preventivi. Največ bolezni je psihičnega izvora, zato bi moral biti zdravnik tudi spovednik
in si vzeti čas za bolnika. To lahko stori samo privatni zdravnik. Bolniki običajno mislijo, da jim lahko pomaga samo določen zdravnik. Ta psihološki
občutek ima ogromno vlogo pri zdravljenju. Nasprotniki privatnih ordinacij
trdijo, da bi to pomenilo atomiziranje zdravstvene službe in bi privedlo do
neenakosti. Zdravniki pa trdijo, da je proklamirana enakost v zdravstvenem
varstvu v praksi že kompromitirana in da ni nič drugega kot iluzija. Ljudje na
vodilnih položajih in drugi privilegiranci imajo v zdravstvu že sedaj prednosti
in predpravice. Zato bi privatna praksa to neenakost celo ublažila. Nasprotniki in zagovorniki privatne prakse pa se strinjajo v tem, da organizacija
sedanjega zdravstvenega sistema ne ustreza našim potrebam in da tudi privatna
praksa ne bo mogla rešiti tega gordijskega vozla. V srbskem zdravniškem
društvu so mnenja, da je že skrajni čas tudi v Srbiji uvesti legalno privatno
prakso, kot je to urejeno v SR Hrvatski in Sloveniji.«
Ne da bi se opredeljeval za ali proti uvedbi legalne privatne zdravniške
prakse vprašujem: V kolikšnem obsegu je omenjena privatna praksa v Sloveniji res legalizirana, v koliko pa je predvsem »šušmarska« in kako ocenjuje
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo delovanje slovenske
zdravstvene službe obeh sektorjev glede na njegovo učinkovitost, ki jo prizadeti
toliko kritizirajo.
Četrto vprašanje
Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu Slovenije naslednje
poslansko vprašanje:
Socialistična republika Slovenija je relativno veliko prispevala tudi
k tistemu delu državnega kapitala, ki se je zbiral 23 let v zveznih bankah.
Ta kapital naj bi bil že od 1. 1. 1969 pod posebnim režimom.
Ker še vedno ni jasno, kakšna bo končna usoda tega kapitala, vprašujem:
— Zakaj niso uspele intervencije izvršnega sveta Slovenije, da se to vprašanje po več kot dveletnem dogovarjanju končno uredi, kot je v interesu naše
republike, njenega gospodarstva in s tem vse jugoslovanske skupnosti, ki želi
imeti čiste račune?
Prav tako še niso definitivno določeni kriteriji glede odplačevanja mednarodnih kreditov, ki jih je najela Jugoslavija. Čeprav so nekatere države, med
njimi ZDA, po časopisih in radijskih poročilih pristale na odložitev odplačevanja, je vendar jasno, da bo Jugoslavija slej ko prej morala vrniti v celoti
2 474 milijonov dolarjev, kolikor je znašal njen dolg na dan 31. decembra 1970.
Kolikor je katera republika od teh kreditov dobila, toliko naj bi seveda tudi
sama vrnila, kajti posebnega skupnega sklada za vračanje teh posojil ni in ne
more biti.
— Vprašujem v tej zvezi, koliko znašajo mednarodna posojila, ki bremenijo
Socialistično republiko Slovenijo, oziroma njene gospodarske organizacije?
Posojila Jugoslavije drugim državam znašajo okoli 700 milijonov dolarjev,
od tega samo Indoneziji 110 milijonov dolarjev. Indonezija je v azijskem prostoru kot Japonska, za katero vemo, da je lani prispevala državam v razvoju
1800 milijonov dolarjev gospodarske pomoči, kar je za 45 odstotkov več kot
leta 1969. Ni mi znano, koliko je od te pomoči, ki znaša 0,9®/» japonskega
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bruto proizvoda, dobila Indonezija, znano mi je le, da je Indonezija zaprosila
Jugoslavijo za začasno odložitev plačila že zapadlih anuitet. Podobnih zahtev
za odložitev anuitet je nabrž več, in če bo Jugoslavija vsem ugodila, bo
sama v še težjem položaju.
—• Vprašujem: Ali bo tudi SR .Slovenija prizadeta, kolikor ne bo uspelo
izterjati omenjenih kreditov?

Zoran Lešnik,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje
Prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da mi odgovori na naslednje
vprašanje:
— Ali je v proračunu SR Slovenije za leto 1971 zagotovljenih dovolj sredstev za premije za mleko?
Kolikor mi je znano, bo zveza regresirala mleko le do 1. aprila 1971.
Drugo vprašanje
Prosim vas, če posredujete republiškemu izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
Znano je, da je ZIS odobril zvečanje maloprodajne cene mleka za 30 par
liter vsem tistim mlekarnam, ki lani niso zvečale maloprodajne cene. V Sloveniji smo ta odlok strogo upoštevali. Sosedje Hrvati pa so kljub odloku zvečali maloprodajno ceno mleka v Zagrebu za 50 par. Zaradi tolikšnega zvečanja
maloprodajne cene lahko dražje odkupujejo mleko, ne samo na svojem območju,
pač pa tudi pri nas. Zaradi neenotne odkupne cene mleka, je na terenu precejšnje razburjenje.
Prosim, če mi republiški izvršni svet lahko odgovori ali
— odloki zveznega izvršnega sveta veljajo samo za nekatere ter
— kdaj bo predvidoma sklenjen družbeni dogovor o oblikovanju odkupne
cene mleka v Sloveniji.
Prav tako prosim za odgovor na vprašanje:
-— ali je možno v sistemu prostih cen koruze in določenih cen mesa in
mleka doseči red in zajamčiti gospodarnost v živinoreji.
Prosim pa tudi za odgovor na zastavljeno vprašanje na seji republiškega
zbora dne 10. februarja 1971. Takrat sem vprašal:
— je republika zagotovila v proračunu dovolj denarja za premije za kravje
mleko. Kolikor bo zveza regresirala mleko le do 1. 4. letos, kako je to vprašanje predvideno po 1. aprilu?
Prosim za odgovor na prvi prihodnji seji našega zbora.
Tretje vprašanje
Prosim vas če, posredujete republiškemu izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
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Kljub zamrznitvi cen občani trdijo, da cene počasi, vendar vztrajno lezejo
navzgor. Nimam podatkov, kaj vse je dražje. Vem pa npr., da je sol, pakirana
sicer v drugačni — boljši embalaži, dražja kar za 45 par za kilogram, kar
pomeni 39 '%> povečanje cene.
*
Elektro Maribor je npr. povečalo ceno soglasju, ki je potrebno graditeljem
zasebnih hiš pri izdaji gradbenega dovoljenja, v poprečju kar za pet do šestkrat. Take in podobne podražitve bi verjetno lahko ugotovili tudi pri nekaterih
drugih, zlasti industrijskih proizvodih.
Občani trdijo, da sedanje stanje spremljajo tudi špekulacije. Material je
v skladišču, medtem ko ga v trgovini ni mogoče dobiti.
Izvršni svet prosim, če mi odgovori, kaj vse je dražje, kaj vse so podjetja
od zamrznitve cen dalje podražila in za koliko.
Polde Maček,
poslanec republiškega zbora
V dnevniku Delo in v Ljubljanskem dnevniku je bila 9. 1. 1971 objavljena
vest, da se je nad 1000 občanov naselij Dupleka, Gorjane in Korena zbralo na
protestnem zborovanju, da bi dali več poudarka starim zahtevam občanov
teh krajev zaradi slabih prometnih povezav z Mariborom, vodovoda, zdravstvenega doma, pošte, stalnega zdravnika, šolstva, transformatorskih postaj itd.
Citiram: »Zborovalci so nosili mnogo transparentov, so živahno pritrjevali
govornikom in izvolili devetčlansko delegacijo, ki naj bi seznanila republiški
izvršni svet o zahtevah prebivalcev«...
Na osnovi teh vesti je lahko vsakdo zaključil, da so občani protestirali in
demonstrirali in na tak način dali duška nezadovoljstvu nad počasnim reševanjem problemov s strani občine in tudi širših družbenopolitičnih skupnosti.
Dne 28. 1. 1971 pa je bila v Ljubljanskem dnevniku objavljena vest, citiram:
»Da je član izvršnega sveta Boris Vadnjal na občini v Mariboru sprejel delegacijo Dupleka. Kot smo že poročali so na nedavnem protestnem zborovanju
zahtevali novi most čez Dravo. Vse kaže, da bodo že v letošnjem letu pripravili
vso potrebno dokumentacijo za izgradnjo novega mostu. Most bo zgrajen
v letu 1972. Republiški cestni sklad bo prispeval 65 %>, občina Maribor pa 35°/o
potrebnega denarja.« ...
Vprašanje izvršnemu svetu:
1. Kdo je na osnovi tako izraženih zahtev občanov Dupleka odločal
o izgradnji mostu in o prispevku (participaciji) cestnega sklada. (Kot poslancu
mi ni znano, da bi bil sprejet letni niti petletni program cestnega sklada.)
2. Ali se bodo vsi problemi občanov, ki bodo izraženi na protestnih zborovanjih, reševali na način, ki je bil objavljen v dnevnem časopisju oz. Ljubljanskem dnevniku 9. 1. in 28. 1. 1971.
3. Ugotavljam, da je taka vest že dobila pristaše takega načina reševanja
občanovih problemov tudi na območju Ljubljane, prav verjetno pa je, da bodo
temu sledili tudi drugi. Mnenja sem, da bi imele take metode in tak način
reševanj problemov lahko daljnosežnejše politične posledice. Zaradi tega bi rad
odgovor na vprašanja in pojasnilo, ki naj bi bilo objavljeno v dnevnem časopisju, zato bi se lahko po njem ali ravnali ali dobili pojasnilo, za kaj v tem
primeru gre.
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Cene Matičič,
poslanec republiškega zbora
Dne 29. 12. 1967 je občinska skupščina Vrhnika razrešila Dušana Ogorelca,
sodnika za prekrške pri medobčinskem organu Idrija, Logatec in Vrhnika. Na
osnovi pritožbe imenovanega sodnika za prekrške je vrhovno sodišče SRS dne
14. 4. 1968 odločilo, da so razlogi za razrešitev neutemeljeni in da se odločbo
o razrešitvi sodnika odpravi. Isto vrhovno sodišče je dne 12. 7. 1968 sklenilo,
da zahtevo občinske skupščine Vrhnika za preizkus razsodbe vrhovega sodišča SRS kot nedopustno zavrne.
Medtem vloženo tožbo zaradi goljufije v službi (imenovani naj bi skupščino občine Vrhnika oškodoval za 309,60 din) je občinsko sodišče v Kranju
na predlog javnega tožilstva v Kranju dne 9. 4. 1969 in ponovno dne 21. 5. 1969
ustavilo.
Skupščina občine Vrhnika je dne 5. 2. 1969 imenovanega Ogorelca
ponovno razrešila.
Vrhovno sodišče SR Slovenije je obravnavalo tudi pritožbo na to razrešitev in dne 9. 1. 1970 odločilo, da se odločba občinske skupščine Vrhnika kot
nezakonita odpravi.
Na tožbo Dušana Ogorelca zaradi ugotovitve delovnega razmerja je
občinsko sodišče v Kranju dne 8. 5. 1970 razsodilo, da sta sklep delovne skupnosti uprave in organa za kaznovanje prekrškov občine Vrhnika z dne
14. 2. 1969 in 27. 3. 1969 prav tako nezakonita in neveljavna ter da delovno
razmerje imenovanega Ogorelca še traja. Na pritožbo občine Vrhnika zoper
razsodbo občinskega sodišča v Kranju je okrožno sodišče v Kranju dne
24. 6. 1970 razsodilo, da se pritožba občine Vrhnika kot neutemeljena zavrne
in potrdi sodba občinskega sodišča Kranj z dne 8. 5. 1970.
Na tožbo Dušana Ogorelca je okrožno sodišče v Ljubljani dne 15. 4. 1970
razsodilo, da je občina Vrhnika dolžna plačati Ogorelcu mesečne prejemke od
15. 5. 1969 do 1. 3. 1970 v višini 17 670 din. Na pritožbo občine Vrhnika je
vrhovno sodišče SR Slovenije dne 15. 5. 1970 razsodilo, da se pritožba občine
Vrhnika zavrne kot neutemeljena in ponovno potrdilo razsodbo okrožnega sodišča Ljubljana z dne 15. 4. 1970.
>.
Občina Vrhnika je zahtevala tudi presojo ustavnosti sodb vrhovnega sodišča kot tudi sodb okrožnega sodišča v Kranju in Ljubljani ter sodb občinskega
sodišča v Kranju.
Iz poročila ustavnega sodišča SR Slovenije z dne 26. 11. 1970, je razvidno,
da je ustavno sodišče SR Slovenije zavrnilo predlog občine Vrhnika za presojo
ustavnosti omenjenih sodb.
Na ponovno tožbo Dušana Ogorelca za povračilo osebnega dohodka za čas
do vključno julija 1970 je okrožno sodišče v Ljubljani dne 27. 8. 1970 razsodilo,
da je občina Vrhnika dolžna imenovanemu Ogorelcu povrniti 22 563 din
s 5% obrestmi in še 517,35 din za odmerjene pravdne stroške.
Isto okrožno sodišče je dne 16. 11. 1970 izdalo popravek sodbe in razsodilo, da je občina Vrhnika dolžna imenovanemu ne 22 563 din, pač pa 22 723 din.
Na pritožbo občine Vrhnika je vrhovno sodišče SR Slovenije dne
22. 10. 1970 to pritožbo kot nedovoljeno zavrnilo in ponovno razsodilo, da je
občina Vrhnika dolžna plačati Ogorelcu 22 723 din s 5'°/o obrestmi in 517,35 din
pravdnih stroškov. Ker se je Dušan Ogorelec pritožil tudi na komunalni zavod
za socialno zavarovanje Ljubljana, izpostava Vrhnika, mu je isti dne 29. 12. 1970
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izdal odločbo, po kateri je občinska skupščina Vrhnika dolžna zavarovanca,
prijaviti nazaj v zavarovanje in sicer z dnem 16. 5. 1969.
Razen teh številnih razsodb občinskih, okrožnih, vrhovnega in celo ustavnega sodišča SRS, so potekale hkrati tudi številne pritožbe in odgovori na
relaciji Ogorelec—občinski komite ZKS, Ogorelec—CK ZKS, in celo Ogorelec—kabinet predsednika republike SFRJ.
Isto problematiko je dvakrat obravnavalo tudi častno razsodišče ZKS,
o tem je obširno pisal tednik TT z dne 3. 7. 1968 ter beograjski Svet z dne
21. 3. 1970.
Ko normalni človek prebira kup aktov, dokumentov, sodb, razsodb, pritožb
in podobnih dopisov z vseh strani in prav tako na vse strani, ter poskuša
oceniti, koliko časa in predvsem denarja je šlo ob tem vsebinsko nepomembnem in marginalnem prepiru po zlu, se prav gotovo sprašuje, če je naša družba
do takšne neracionalnosti, nesmotrnosti in verjetno neumnosti poslovanja lahko
ravnodušna? Takšno neupoštevanje in neizvajanje razsodb je zelo nevarno
in ga morem smatrati kot presedan za sleherno institucijo in slehernega posameznika. V tem vidim zametke popolne anarhije, saj bi po tej logiki nihče več
ne bil obvezan, da upošteva in spoštuje dokončne razsodbe rednih sodišč.
Prosim Vas, da posredujete izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
1.. Ali je ob obstoječi urejenosti našega pravnega in sodnega sistema možno
in dopustno, da neka družbeno-politična skupnost ne upošteva in ne realizira
številnih razsodb naših sodnih institucij?
2. Ce te možnosti ni, potem želim vedeti, kaj namerava storiti izvršni svet,
da bi tu opisano nevzdržno in protipravno stanje likvidiral in upravno-pravno
zaščitil razsodbe rednih sodišč?
Magda Mihelič,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje
Izvedeni devalvaciji še niso sledile ustrezne sistemske rešitve, ko se že
pojavljajo zahtevki, ki naj bi ustrezali parcialnim interesom bodisi regije, bodisi
panoge ne glede na to, če so v skladu z generalno usmeritvijo, za katero smo
se z devalvacijo odločili. Vemo, da je devalvacija uspešna le, če je strogo kontrolirana med drugimi ukrepi tudi splošna potrošnja, zlasti pa nivo cen, ki ne
sme v povečanju prekoračiti stopnje porasta inflacije oziroma mora biti
pod njo.
Nivo cen vpliva na življenjski standard, na program stabilizacije, in na
uspešnost devalvacije, vendar se kljub temu pojavljajo zahtevki za zvišanje
cen nekaterim proizvodom in storitvam celo do 30 %.
S tem v zvezi postavljam izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
1. Kakšno stališče bo zavzeto do odobritve povišanja cen posameznim proizvodom in storitvam v zahtevanih izredno visokih odstotkih, ki kažejo na
ponovni porast inflacije in če imamo izdelano dolgoročno politiko cen?
2. Kako bomo uspeli ob predlaganem povečanju cen za energetiko, pošto
in transport zavreti povečanje vseh cen zaradi verižne reakcije, ki bi jo povi-

Priloge

665

šanje cen teh treh panog povzročilo in ob tem celo zmanjšati proizvodne stroške, za kar se zavzemamo?
3. Kakšen bo efekt devalvacije in stabilizacijskega programa, če se bo
popustilo pritisku za nerealno povišanje cen in kako ob tem obdržati življenjski standard predvsem tistih ljudi, ki imajo nizke osebne dohodke, nizke pokojnine in vzdrževalnine?
Drugo vprašanje
Dne 6. 4. 1971 je pri večernih poročilih novinar Vlado Žlajpah poročal
o novem načinu zviševanja cen. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije
postavljam naslednje vprašanje:
1. Kakšen je odnos izvršnega sveta do grupacij, ki zvišujejo cene na osnovi
samoupravnega dogovarjanja za oblikovanje cen, po katerem se praviloma
določi cena najdražjega proizvoda v grupi?
2. Ali za tako zviševanje cen ni treba pristanka zveznega izvršnega sveta
ali zveznega zavoda za cene po postopku, ki je sicer v veljavi?
3. Kdo izvaja kontrolo glede upravičenosti na tak način zvišanih cen proizvodov vseh podjetij v grupi?
Rado Pušenjak,
poslanec republiškega zbora
Služba družbenega knjigovodstva ugotavlja v nekaterih delovnih organizacijah razsipavanje z družbenimi sredstvi, pa čeprav obstoja za take izdatke
formalno kritje v samoupravnih aktih. Takšni izdatki se delavcem običajno
prikrivajo.
Delavcem službe družbenega knjigovodstva so mnoge nepravilnosti v delovnih organizacijah dobro poznane, ne uvajajo pa nobenih postopkov, če niso
izrecno kršeni predpisi oziroma samoupravni sklepi, niti ne sestavljajo o tem
zapisnikov. Tako javnost ne more zvedeti za številne konkretne nepravilnosti,
v čemur je tudi vzrok, da se stanje hitreje ne odpravlja.
Postavljam izvršnemu svetu vprašanje, če je voljan dati SDK iniciativo,
da seznanja javnost o konkretnih primerih prekomernega trošenja družbenih
sredstev v nekaterih delovnih organizacijah tudi takrat, ko ne gre le za formalno kršenje predpisov.
Tone Remc,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje
Ustaške in druge sovražne emigrantske organizacije v inozemstvu se pripravljajo na manifestacije, s katerimi želijo proslaviti 10. april, dan razglasitve
neodvisne države Hrvatske. Možno je pričakovati, da bodo neofašistične in
druge reakcionarne politične skupine tudi v Italiji in Avstriji izkoristile to
priložnost za nasilna in sovražna dejanja proti državljanom slovenske narodnosti, njihovim organizacijam in ustanovam in proti razvoju dobrososedskih
odnosov.
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Vprašujem, ali je izvršni svet v stikih z deželno vlado Furlanije — Julijske
krajine in deželnim glavarstvom Koroške, da bi morebitne izgrede pravočasno
preprečili.
Drugo vprašanje
Slovenska javnost je z izrednim zanimanjem spremljala obisk predsednika
republike v Italiji in pričakuje, da bodo rezultati tega obiska prispevali k reševanju še odprtih vprašanj v odnosih med Italijo in Avstrijo. V tem procesu
ima Socialistična republika Slovenija izredno odgovorno in aktivno vlogo.
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavljam vprašanje:
— Kako ocenjuje današnji položaj Beneških Slovencev in katere ukrepe
bi morali po njegovem mnenju predstavniški, politični, gospodarski, kulturni,
znanstveni in drugi subjekti slovenske družbe sprejeti, da se tudi v Beneški
Sloveniji spodbudi proces uveljavljanja legitimnih pravic italijanskih državljanov slovenske narodnosti?
— Katera ekonomska, politična in kulturna vprašanja iz položaja Beneških
Slovencev so pri tem prioritetnega pomena?
Tretje vprašanje
Prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in upravnemu odboru cestnega sklada SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje:
1. Ali so na obstoječih objektih ob Aškerčevi cesti izvedljivi kakšni tehnično-gradbeni in prometni ukrepi (dvojna stekla, ventilatorji, dušilci, prepoved zvočne signalizacije ipd.), ki bi omejili hrup in zmanjšali onesnaženje
zraka, ki ga povzročajo motorna vozila.
2. Ali je izdelan predlog srednjeročnega programa vzdrževanja in rekonstrukcije cest I., II. in III. reda z območja SR Slovenije in kdaj bo predložen
v obravnavo republiški skupščini.
3. Sedanji viri in sistem financiranja cest ne zadoščajo, da bi se obstoječe
cestno omrežje zadovoljivo vzdrževalo in da bi se gradila infrastruktura, ki
jo zahteva sodobni razvoj prometa.
Ali izvršni svet namerava predložiti nov sistemski zakon o financiranju
izgradnje cest v SR Sloveniji.
4. Kako izvršni svet ocenjuje možnosti za razpis splošnega ljudskega posojila za izgradnjo cestnega omrežja v Sloveniji?
Ali je v tej zvezi pripravljena potrebna strokovna in finančna dokumentacija?
Prosim, da se mi na ta vprašanja po možnosti odgovori že na prvi seji
zbora dne 4. maja.
Četrto vprašanje
Na podlagi 23. in 24. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas prosim,
da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje poslansko
vprašanje; prosim, da mi nanj odgovori član izvršnega sveta po možnosti na
seji zbora 31. t. m.
V zadnjih mesecih se stopnjuje dejavnost organov kazenskega pregona med
študenti ljubljanske univerze. Iz dokumenta, ki ga prilagam, je moč razbrati,
da se v posamičnim primerih postopa v nasprotju z zakonitimi pooblastili. Npr.
nezakonit odvzem osebnih izkaznic, hišne preiskave in preiskave univerzitet-

Priloge

667

nih in uradnih prostorov skupnosti študentov brez službenega naloga, neizvajanje zakonitih predpisov o priporu ipd.
Ne da bi hotel kakorkoli periodicirati odločitve sodišča ob posameznih
deliktnih primerih ali čelo vplivati nanje, sem dolžan opozoriti, da v javnosti
nastaja vtis, da opisana eskalacija pritiskov razkriva določeno zavestno politiko,
ki želi diskreditirati študentsko gibanje, v njem spodbuditi »ekstremistične
tokove« in tako preusmeriti pozornost zavestnih sil od osrednjih problemov
univerze in družbe na mehanično obvladovanje ekscesoidnih pojavov in nebistvenih konfliktov.
Takšna politična logika je utemeljena v kontekstu družbenega dogajanja
in mesta, ki ga v njem objektivno ima študentska javnost. Do povečanja pritiskov prihaja namreč prav v obdobju, ko se vedno večji del osveščenih študentov pri uveljavljanju svojih zamisli in potreb usmerja na samoupravne poti
znotraj institucij socialistične družbe. Skupnost študentov je bila pobudnik
sklenjenega družbenega dogovora o kreditiranju in štipendiranju, univerzitetna
skupščina SS je izoblikovala vrsto konkretnih predlogov za vsebinsko preobrazbo študija na ljubljanski univerzi, študenti posameznih fakultet (filozofske, biotehnične, medicinske, pravne, AGFRTV) so nosilci praktičnih sprememb v smeri revolucioniranja univerze, študentska akcija v podporo zamejskim Slovencem je bistveno pospešila pozitivno politizacijo občanov in
družbenih organov na tem področju, študentje so se odgovorno vključili
v ustavno razpravo, predstavniki SS so v republiški skupščini večkrat argumentirano nastopili s svojimi stališči v kadrovski politiki, o razvoju nerazvitih
področij, o razvoju izobraževanja in o drugih vprašanjih, borba proti negativnim pojavom v lastnih vrstah (npr. Študentski servis) se povečuje ...
V zvezi s tem dogajanjem postavljam izvršnemu svetu vprašanje:
1. Ali se izvršni svet strinja z oceno, da je temeljna osnova za zaostrovanje
konfliktov in nesporazumov — poleg splošnih družbenih pogojev nestabilnosti,
neučinkovitosti in nerazvitosti demokratičnih odnosov in socialistične zavesti
—• predvsem nerazvita samoupravna praksa na univerzi, nesodoben koncept
vsebine in način študija, premalo aktivna in odgovorna vloga študentov v znanstveno pedagoškem procesu, konkreten družbeni materialni položaj uniy$£ze
in premajhna prisotnost kritične znanstvene misli v družbeni praksi?
2. Kakšno vlogo pripisuje izvršni svet idejno-politični akciji organiziranih
subjektivnih sil znotraj študentskega gibanja, da v idejnem boju in demokratičnem političnem dialogu razrešuje idejna protislovja in politične konflikte in
kakšen bi moral biti odnos organov kazenskega pregona do akcije teh subjektivnih sil, upoštevajoč njihovo vlogo, dejavnost, neodgovornost na eni strani
in upoštevajoč seveda načela samostojnosti, odgovornosti in zakonitosti organov
kazenskega pregona na drugi strani?
Dr. Vojan Rus,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje
Na željo svojih volivcev in zaradi problemov, ki v Sloveniji spremljajo
hitro industrializacijo in urbanizacijo in ki lahko oteže življenje ljudi, skaze
slovenski prostor in tudi ogroze nekatere naše komparativne prednosti (glede
turizma in podobno), postavljam naslednje vprašanje:
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1. Kakšno je sedanje stanje glede onesnaženja zraka in hrupa v Sloveniji,
zlasti na kritičnih področjih, v industrijskih centrih, v mestih in ob večjih
prometnih žilah. Ali se to stanje zboljšuje ali slabša?
Kaj je bilo narejenega doslej in kaj bo v bodoče narejeno v tem pogledu?
Kako se izvaja temeljni zakon o varstvu zraka pred onesnaženjem?
Ali bi bilo potrebno sprejeti poseben predpis glede varstva pred hrupom?
2. Večja smetišča so začela pokrivati nekatere najlepše predele okrog
industrijskih središč in mest, nekatere letoviške in izletniške kraje. Kaj se bo
ukrenilo v tem pogledu na republiški in na lokalni ravni?
3. Ali bi bilo mogoče s predpisi omejiti in določiti prostor sicer nujnega
postavljanja reklam, tako da bi ostala nedotaknjena prirodno najlepša in turistično najzanimivejša področja, tudi vzdolž vseh prometnih žil.
Drugo vprašanje
Prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje
poslansko vprašanje in prosim za odgovor na seji dne 4. maja 1971.
Hrup na Aškerčevi cesti v Ljubljani, ki je ena največjih slovenskih in
jugoslovanskih prometnih žil, je tudi po znanstvenih merilih tak, da onemogoča
šolsko delo in to na prostoru, kjer je največja zgostitev šolskih zavodov v
Sloveniji z nekaj tisoč študenti in srednješolci.
V zvezi s tem prosim za naslednje odgovore:
— Kakšne so možnosti takojšnjih provizornih rešitev, ki bi takoj stopile
v veljavo in olajšale položaj?
— Ali je možno pospešiti trajnejšo rešitev z graditvijo obvozne ceste že
v neposredni prihodnosti in kaj bodo organi SR Slovenije naredili v tej smeri?
— Kakšen bi bil lahko finančni prispevek organov republike SR Slovenije
pri tej gradnji?
Tretje vprašanje
Študentsko gibanje v Sloveniji predstavlja — ob številnih pojavih apolitičnosti, oportunizma in podobno — dragocen prispevek k naprednim, socialističnim stremljenjem, ker je to gibanje pretežno socialistično, samoupravno,
levo usmerjeno in doslej dovolj samostojno ter odgovorno (kar je doslej pokazalo, poleg drugega, tudi s tem, da je samo prevladalo osamljene pozive k
nasilju).
Organi javne varnosti so pokazali ob množični demonstraciji študentov na
Aškerčevi cesti dosti elastičnosti. S tem so tudi oni prispevali k takratnemu
politično uspešnemu razpletu.
Po tem je nastal v ravnanju teh organov negativen preobrat. Zato prosim
izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da da na vsakega od naslednjih podvprašanj konkreten, ne pavšalen odgovor na seji republiškega zbora dne 31.
maja t. 1.
1. Zakaj so organi javne varnosti ob mirni demonstraciji skupine študentov ob obisku francoskega predsednika vlade:
— v svojem obvestilu javnosti to demonstracijo povsem netočno označili
kot delo nasilnih elementov, čeprav je celo iz časopisnih poročil (Delo, AFP)
očitno, da je šlo za mirno demonstracijo, in netočno ter dvoumno trdili, da so
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študentje nosili transparent z napisom »Delmas fašist« (Poročevalec AFP pri
navajanju gesel sploh ne omenja kaj takega);
— zakaj so organi javne varnosti ob tej priliki povsem nezakonito odvzeli
študentom večje število osebnih izkaznic ter nasilno odvzeli transparente brez
zapisnika?
2. Ali je politično pravilno in plodno, da ob prihodu tujih državnikov prirejamo uniformirane sprejeme ali pa bo potrebno sprejeti tudi možnost, da
napredne socialistične sile izrazijo na kakršen koli miren način neskladanje z
nazadnjaškimi aspekti posameznih režimov in njihovih predstavnikov, tudi če
na državni ravni o tem ni mogoče in ni potrebno govoriti?
3. Ali je — glede na dejstvo, da so napredne in odgovorne socialistične
sile v študentskem gibanju doslej prevladovale — politično utemeljena intervencija organov javne varnosti v prostorih filozofske fakultete zaradi treh, štirih
besed o »gverili«, napisanih od posameznika s tinto na lističu papirja, za katere
vsak trezno in politično misleč človek ve, da niso resno mišljene in da so bile
v danem trenutku — namreč ob prevladi stališč v študentskem gibanju, ki so
proti nasilju — brez kakršnegakoli političnega nevarnega efekta? Ali je zaradi
teh besed potrebno in ustrezno kogarkoli sodno preganjati?
4. Pri vsem spoštovanju neodvisnosti organov javne varnosti in sodstva in
potrebi po nevmešavanju v njihovo delo, jim bo lahko samo v pomoč za neodvisno in odgovorno presojo — zlasti kadar se srečujejo z novimi in zapletenimi političnimi pojavi — če bodo politični organi dali ustrezno javno oceno.
Ali je upravičeno — namesto javne enakopravne razprave s študenti — kazensko preganjati tako povsem normalno politično kritiko, kakršno vsebuje študentski letak, ki govori o nezmožnosti in otrdelosti javnih organov v zvezi z
Aškerčevo cesto, saj tudi sporočilo komiteja univerzitetne konference ZKS
(Komunist, 23. aprila 1971, str. 6) govori skoro na isti način in dobesedno —
»Nesposobnost odgovornih družbenih organov, da bi rešili problem Aškerčeve
ceste, je samo kamenček v mozaiku siceršnje družbene nedejavnosti v reševanju perečih vprašanj«. Ali je kazniva tudi taka družbena kritika, ali je
kazensko ukrepanje ob taki kritiki v korist razvoju socialističnega samoupravljanja in socialistične demokracije?
5. Kdo je odgovoren za izrazit in negativen preobrat v delovanju organov
javne varnosti v omenjenih primerih?
6. Ali ne predstavlja omenjeno delovanje organov javne varnosti — zlasti
glede na izkazano precejšnjo samostojnost in sposobnost socialističnih sil na
univerzi — politično škodljivo zaostrovanje, ki lahko pripelje do nezaželenih
incidentov in ki jih lahko izkoristijo nazadnjaške sile vseh barv. Ali tako delovanje organov javne varnosti ne pomeni objektivno dezavuiranje naporov in
uspehov socialističnih političnih sil na univerzi in oviro v njihovem delu?
7. Ali ne bi bilo potrebno, da so take akcije organov javne varnosti vodene
le v primerih skrajne potrebe, po zreli in vsestranski politični presoji konkretnih pogojev? Ali niso ti in vsi drugi politični in javni organi dolžni dati študentom in prebivalstvu zgled pohtično zrele presoje in delovanja? Kako naj
brez tega vzgojno vplivamo na mlade in jim pokažemo, kako si zamišljamo
odgovorno socialistično demokracijo?
Še enkrat vas vljudno prosim za konkretne odgovore na vsa omenjena podvprašanja na seji republiškega zbora 31. maja 1971.
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Andrej S mre k ar,
poslanec republiškega zbora
V zvezi s smernicami razvoja kmetijstva so bila dana najrazličnejša priporočila. Eno od teh je tudi priporočilo bankam, da svojo kreditno politiko
prilagode vlaganju v zasebno kmetijstvo. Zato prosim izvršni svet za odgovor
na naslednja vprašanja:
1. V SR Sloveniji imamo več bančnih ustanov. Zanima me, kako posamezne banke uresničujejo priporočila?
2. Kolikor so banke namenile Sredstva za kreditiranje zasebnega kmetijstva, prosim za odgovor, kolikšna so le-ta in pod kakšnimi pogoji so krediti
dani kmetovalcem?
3. Ali banke in trgovske organizacije., nudijo potrošniške kredite tudi kmetovalcem in pod kakšnimi pogoji?
Prosil bi tudi za pismeni odgovor.
Franc Svetel j,
poslanec republiškega zbora
Družbeno-politični zbor kamniške občine je 20. marca 1971 v okviru razprave o ustavnih spremembah obravnaval tudi načela o splošnem ljudskem
odporu in o obrambi naše neodvisnosti, ki bodo zapisane v naši ustavi in jih
soglasno podprl. Ob tej priliki so člani vseh občinskih političnih vodstev odločno obsodili način, kako se v ustavno razpravo in v razpravo o republiškem
zakonu in splošnem ljudskem odporu vključuje ljubljanski študentski list
»Tribuna«.
Na pobudo družbeno-političnega zbora vas prosim, da posredujete izvrš^
nemu Svetu Skupščine SR Slovenije in njegovim ustreznim organom naslednja
vprašanja:
1. Kako izvršni svet in njegovi organi ocenjujejo prispevek »Armijo naša«
v 17. številki študentskega lista »Tribuna«?
2. Ali je mogoče še zagovarjati stališče, da take politične provokacije skupine študentov v obdobju, ko gradimo naš splošni ljudski odpor, podpiramo
z družbenim denarjem?
3. Kakšne so po mnenju izvršnega sveta možnosti, da take družbeno škodljive akcije v prihodnje preprečimo?
Prosim za odgovore na prihodnji seji republiškega zbora.
Franc Petauer,
poslanec gospodarskega zbora
Z gradnjo novih objektov in z modernizacijo trgovine se v zadnjih nekaj
letih intenzivno odpirajo tudi nova delovna mesta. Upoštevajoč prognozo razvoja, se bo število delovnih mest v trgovini Slovenije do leta 1985 podvojilo.
Izgradnja regionalnih šolskih centrov za blagovni promet je bila v glavnem zaključena do leta 1960. Od takrat dalje pa so bile v trgovinsko šolstvo
uvedene nove oblike in stopnje izobraževanja (srednja komercialna šola, poslovodska šola, aranžerska šola), zlasti pa se je izredno povečalo število kandi-
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datov za vpis v oddelek za prodajalce. Zaradi premajhnih šolskih kapacitet je
že lani npr. v celjski regiji ostalo izven šolanja okoli 100 kandidatov, ki so jih
želela podjetja vključiti v šolski center.
Želim pojasnilo od republiškega sekretariata za prosveto in kulturo na naslednja vprašanja:
1. katera institucija je odgovorna, da neposredno skrbi za ustrezen razvoj
trgovinskega šolstva v Sloveniji oziroma, da planira, financira in realizira objekte, ki so potrebni za izobraževanje trgovinskih delavcev;
2. katera institucija je oziroma bo nosilec akcije za izgradnjo ustreznih
šolskih objektov zlasti v tistih regijah,.,kjer postaja situacija kritična;
3. katera institucija je odgovorna za modernizacijo pouka v strokovnem
šolstvu in ali se v tem pogledu predvidevajo kakšne spremembe?
Egon Prinčič,
poslanec gospodarskega zbora
I. V preteklem tednu je v Baru zasedala delovna grupa za transport pri
komisiji za ekonomsko sodelovanje med Jugoslavijo in Romunijo. Jugoslovansko delegacijo je vodil tovariš Voja Babić, direktor »Beograd—Bar komerca«,
romunsko pa tovariš Georgiju Belešoju, direktor oddelka za mednarodne zveze
pri ministrstvu za transport.
Na dnevnem redu te uradne delovne skupine je bila poleg splošnih vprašanj, ki zadevajo sodelovanje obeh držav na področju transporta, tudi izgradnja
in koriščenje proge Beograd—Bar in barske luke. Po časopisnih vesteh sta se
delegaciji dogovorili o skupnem interesu pri gradnju tega novega transportnega
sistema, dalje, da bo Romunija izvozila v Jugoslavijo za potrebe proge in luke
lokomotive, vagone in luško mehanizacijo, kar se bo kasneje odplačevalo z uslugami transporta in pretovora, ter da bo romunsko gospodarstvo pričelo tranzitirati s svojim blagom prek barske luke že pred dograditvijo proge.
V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu naslednji vprašanji:
— Ali so izvršnemu svetu znani zaključki uradnega zasedanja delovne
grupe za transport pri komisiji za ekonomsko sodelovanje med Jugoslavijo in
Romunijo, ki je bilo v letošnjem aprilu v Baru?
— Kaj namerava podvzeti izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da bi se
v prihodnje v takih in podobnih delovnih telesih mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje enakopravno obravnavali interesi gospodarstva vseh republik in ne samo nekaterih?
II. V 836. številki časopisa »GOSPODARSTVO« z dne 2. 4. 1971, ki izhaja
v Trstu, sem v poročilu o razgovorih Zagari—Granfil, ob priliki obiska jugoslovanske državne delegacije v Italiji, zasledil naslednjo vest:
»Zagari in Granfil sta po neuradnih vesteh razpravljala tudi o pristaniških
vprašanjih Trsta in Reke, in sicer v smislu, naj bi se preprečila škodljiva konkurenca teh luk. Kaže, da Jugoslovanom ni do posebnega potenciranja koprskega pristanišča, da ne bi s tem prizadeli Reke.«
Podobno je ta del razgovorov med ministrom Zagari jem in članom ZIS
tovarišem Granfilom zapisalo tudi nekaj drugih italijanskih časopisov.
V zvezi s tem prosim za odgovor, ali je izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije znano, kako in v kakšnem smislu je bilo ob priliki obiska naše državne
delegacije v Italiji obravnavano vprašanje sodelovanja italijanskih in jugoslovanskih morskih luk.
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Stane Pungerčar,
poslanec gospodarskega zbora
Na 21. seji gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, ki je bila dne
9. februarja 1971, je član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš
inž. Ivan Zupan odgovoril na moja poslanska vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje priporočila o ukrepih na področju elektrogospodarstva. Priporočilo je
bilo sprejeto na ločenih sejah republiškega in gospodarskega zbora Skupščine
SR Slovenije dne 27. marca 1968 in objavljeno v Uradnem listu SR Slovenije,
številka 13-100/1968.
Izjavljam, da z odgovori člana izvršnega sveta nisem bil zadovoljen, vendar tega nisem izrazil na seji zato, ker je gospodarski zbor sprejel sklep, da
naj izvršni svet spremlja in zagotovi, da bo družbeni dogovor v elektrogospodarstvu sprejet do 27. marca 1971. Prav tako je gospodarski zbor SR Slovenije
na 21. seji dne 9. februarja 1971 sprejel zahtevo, da naj izvršni svet na prvi
prihodnji seji tega zbora poroča, kako se uresničujejo ukrepi, sprejeti s priporočilom 27. marca 1968.
Predstavnik izvršnega sveta na seji gospodarskega zbora Skupščine SR
Slovenije dne 7. aprila 1971 ni poročal, kako se uresničujejo ukrepi, ki jih je
Skupščina SR Slovenije sprejela s priporočilom na seji republiškega in gospodarskega zbora dne 27. marca 1968.
Med obema sejama gospodarskega zbora SR Slovenije (9. februarja 1971
in 7. aprila 1971) so nadalje potekali razgovori med udeleženci sporazuma, rezultati pa poslancem niso poznani. Edine informacije, ki so bile dostopne
poslancem, so vesti iz dnevnega tiska, radia in televizije.
Iz teh virov mi je poznano:
— da so sindikati za eno podjetje;
— da se gospodarska zbornica tudi zavzema za enotno organizacijo v elektrogospodarstvu ;
— da izvršni svet pripravlja besedilo novega družbenega sporazuma;
— da udeleženci družbenega sporazuma elektrogospodarskih organizacij
še niso dosegli soglasja;
— da je elektrogospodarstvo Maribor zahtevalo soglasje izvršnega sveta
SR Slovenije za 30-odstotno povečanje cen električne energije.
Iz tega je mogoče sklepati, da gre za popolno dezinformacijo in da poslanci
niso seznanjeni, v kakšni fazi je sedaj sprejemanje družbenega dogovora na
področju elektrogospodarstva in v kakšnem obsegu se uresničuje priporočilo
Skupščine SR Slovenije.
Izrečena je bila tudi kritika na račun stanja v elektrogospodarstvu v Sloveniji. Citiram posamezne odlomke (Nedeljski dnevnik 14. marca 1971 —
stran 7):
»Po vseh reformah nismo odpravili vzroka za negospodarnosti in zaostalosti v elektrogospodarstvu ...«.
»Kakšne so na primer otiplivejše posledice takšne negospodarnosti v našem
elektrogospodarstvu ?«
»... Na enega zaposlenega v elektrogospodarstvu Jugoslavije pride 550 000
kWh električne energije. Ovrednoteno z dinarji je to za 11 milijonov S din ...
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nasproti sosednjim državam in splošnemu stanju v zahodnem svetu, kjer pride
poprečno še enkrat več kWh na zaposlenega, pa tudi do preko 10-krat več kot
pri nas.«
»Osamljena elektrogospodarska podjetja (v Sloveniji jih je kar 5) v večini
težijo ostati sama, kar pa ne daje pogojev za napredek. Veliko bolj družbena
in zdrava bi bila naravna težnja za povezavo v eno močno slovensko podjetje,
s tesnim sodelovanjem s celotnim jugoslovanskim elektrogospodarstvom, ki naj
bi bilo absolutno odgovorno za napredek, česar sedaj ni.«
»Družbeni dogovor v elektrogospodarstvu je korak naprej in ga je treba
pozdraviti, čeprav prihaja z neopravičljivo zamudo. Prav zaradi te zamude je
na vrednosti že precej izgubil...«
(iz razgovora urednika Marjana Remica z raziskovalcem na elektroinštitutu Milana Vidmarja inž. Marjanom Ipavcem).
Glede na vsebino odgovora člana izvršnega sveta na seji gospodarskega
zbora SR Slovenije dne 9. februarja 1971 in vsebino gornje obrazložitve postavljam naslednja poslanska vprašanja:
1. Predlog za izdajo republiškega zakona o elektrogospodarstvu, ki bo
sankcioniral samoupravne družbene dogovore za urejanje odnosov v elektrogospodarstvu ter njihovo izvajanje, tako, da bodo ustrezno zavarovani širši
družbeni interesi, že pripravljajo republiški organi in ga bo izvršni svet predložil v obravnavo skupščini.
Postavljam vprašanje:
Kdaj bo predlog tega zakona predložen v obravnavo skupščini in ali je
predvideno, da bo sprejem tega zakona pospešil integracijske procese v elektrogospodarstvu?
2. Po izjavi predstavnika izvršnega sveta na seji gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije dne 9. februarja 1971 pripravlja program razvoja oziroma plan izgradnje bodočih elektroenergetskih objektov posebna skupina strokovnjakov za optimizacijo v okviru poslovnega združenja energetike SR Slovenije. Rezultat optimizacije oziroma plan izgradnje bo v kratkem predložen
Skupščini SR Slovenije.
Postavljam vprašanje:
Kdaj bo predložen plan izgradnje bodočih elektroenergetskih objektov v
obravnavo Skupščini SR Slovenije?
3. V odgovoru na moja vprašanja ugotavlja član izvršnega sveta, da bo
družbeni dogovor ustvaril tudi pogoje oziroma temelje za ureditev tistih vprašanj organizacije in poslovanja elektrogospodarstva, ki so po svojem bistvu
lahko le predmet samoupravnega sporazumevanja podjetij samih. Eno teh
vprašanj je tudi organizacijska oblika elektrogospodarstva.
Postavljam vprašanje:
Ali je mogoče pričakovati, da se bo do leta 1975 bistveno spremenil odnos
doseženih kWh električne energije na enega zaposlenega v elektrogospodarstvu?
Prosim, da mi predstavnik izvršnega sveta SR Slovenije odgovori na prvi
prihodnji seji gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije in prosim tudi za
pismeni odgovor.
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Janez Ster,
poslanec gospodarskega zbora
Prvo vprašanje
V zvezi s kritičnim stanjem razvoja telesne kulture in športa v naši republiki je bilo že veliko napisanega in še več govorjenega. Stvari pa se ne premaknejo naprej. Zadnje čase se celo ugotavlja, da se v športnih organizacijah
vse bolj uveljavlja managerstvo in da o samoupravljanju skoraj ni govora.
Osebno smatram, da je takšno stanje samo posledica neurejenega načina financiranja telesno vzgojne in športne dejavnosti. V letošnjem letu smo končno tudi
kulturno področje začeli sistemsko financirati. Le telesno vzgojna in športna
dejavnost še vedno nima urejenega financiranja. Celotna dejavnost živi ob zelo
skromnih dotacijah iz proračunov in raznih reklamnih prispevkov delovnih
organizacij. Predvsem je problematično financiranje trenerskega in vaditeljskega kadra, ki je osnova vsemu delu na tem področju. Zato smatram, da je
res skrajni čas, da se končno sistemsko uredi financiranje telesne vzgoje in
športa.
Zato prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da mi odgovori na naslednje poslansko vprašanje:
Ali ima izvršni svet Skupščine SR Slovenije v načrtu, da v letošnjem letu
predlaga naši skupščini, da sprejmemo zakon, s katerim bi sistemsko uredili
financiranje telesne vzgoje in športa?
Kolikor le-tega nima v načrtu za letošnje leto, me zanima, kaj misli
izvršni svet Skupščine SR Slovenije na tem področju ukreniti, da se reši navedeni problem.
Prosim, da se mi na prihodnji seji gospodarskega zbora da odgovor.
Drugo vprašanje
Ob razpravi o nadaljnjem razvoju gospodarjenja z gozdovi smo med drugim sprejeli tudi poročilo zvezni skupščini, da se zniža stopnja zveznega prometnega davka na žagan les. Prek organov jugoslovanskih poslovnih združenj
lesne industrije sem bil informiran, da so o zadevi razpravljali v odborih
zvezne skupščine, od takrat dalje pa je o zadevi vse tiho. Tudi ob zadnjih spremembah stopenj prometnega davka za razne proizvode se stopnja prometnega
davka za žagan les ni spremenila.
Ker se zaradi nemogoče velike stopnje prometnega davka na žagan les
(29 ®/o) dela velika gospodarska škoda, saj zaradi tega legalnega prometa z žaganim lesom skoraj ni. Hkrati pa se na primitivnih delovnih orodjih uničuje
les, saj dosegajo zasebni gozdni posestniki pri žaganju hlodov na lastnih napravah komaj 50'% izkoriščenje. Tako iz dragocene surovine delamo odpadke,
hkrati pa za konvertibilne devize uvažamo žagan les iz Avstrije, prometnega
davka pa tudi ni, ker se ves promet v glavnem vrši ilegalno. Zato postavljam
izvršnemu svetu naslednje vprašanje:
1. kaj je z usodo priporočila naše skupščine zvezni skupščini o zmanjšanju zvezne stopnje prometnega davka na žagan les in kaj je naš izvršni svet
pokrenil, da bi se zadeva ugodno rešila?
2. ali smatra izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da bi bilo iz narodnogospodarskega vidika smotrno, da se ukine tudi republiški prometni davek na
žagan les in priporoči skupščinam občin, da ga ukinejo tudi one?
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3. ker sem mnenja, da se plača zelo malo prometnega davka na žagan
les, ker se pretežna večina prometa z žaganim lesom opravlja ilegalno, bi prosil,
da mi sporočite podatke, koliko prometnega davka na žagan les je naša republika dobila v preteklem letu.
Prosim za odgovor na prihodnji seji gospodarskega zbora.
Žarko Zigon,
poslanec gospodarskega zbora
i
Prosim, da v mojem imenu postavite izvršnemu svetu SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje:
1. Ali izvršni svet Skupščine SR Slovenije smatra, da se izvajajo smernice
gospodarske in proračunske politike, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela
za leto 1971?
2. Ali je res, da se nekatere občinske skupščine niso držale priporočil o
omejenem zvišanju proračunov. Kolikor je prišlo do takih prekoračenj, kdo jih
je vršil in zakaj?
3. Ali se zvišanje osebnih dohodkov v SR Sloveniji giblje v predlaganem
odstotku in če je prišlo do prekoračenj, kje je opaziti največje anomalije?
Na zastavljeno vprašanje prosim, da mi izvršni svet odgovori na prvi seji
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Vprašanja postavljam v zvezi s televizijskim poročilom, s katerim je bila
javnost obveščena, da potrošnja raste hitreje, kot je bilo predvideno.
Jože Grošelj,
poslanec prosvetno-kulturnega zbora
Na Slovenskem je v poprečju še okoli 4'% učencev, ki obiskujejo posebno
obliko šolanja — kombiniran pouk (z dvojno ali trojno kombinacijo). Takšne
šole so po navadi v odročnih kmetijskih področjih, kjer je migracija prebivalstva v zadnjih petindvajsetih letih dosegla skoraj že optimalno dopustno
mejo. Ta pojav ima za posledico, da je v takih šolah majhen vpis novincev
v prvi razred (2—5 učencev). Prav majhno število učencev pogojuje kombiniran pouk. Poučevanje na takih šolah pa terja od učitelja posebne izkušnje
in veliko metodično spretnost. V zvezi s tem vprašujem:
1. Kolikšno je število učencev in šol na Slovenskem s kombiniranim poukom, prikazano posebej za razredni in posebej za predmetni pouk?
2. Kakšna je kvalifikacijska struktura učiteljev, ki poučujejo na predmetni stopnji v kombiniranih oddelkih?
3. Katera strokovna institucija načrtno proučuje okvirne učne načrte za
kombiniran pouk od 1. do 8. razreda glede na obseg in globino učne snovi pri
posameznih učnih predmetih?
4. Ali je dopustno, da ločitev učne snovi pri kombiniranem pouku prepuščamo še naprej samemu učitelju?
5. Ali ne bi kazalo, da se tudi problem učnih načrtov za tovrsten pouk
vključi v kompletno obdelavo že ob tekoči reviziji učnih načrtov?
6. Ob vsesplošnem pomanjkanju učiteljev za predmetni pouk in v zadnjem
letu še učiteljev za razredni pouk, sledi, da je zasedba delovnih mest na šolah
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s težkimi delovnimi in življenjskimi pogoji v nekaterih občinah komaj še polovična. Z novim šolskim letom pa celo pričakujemo, da bodo nekatere manjše
šole ostale brez učiteljev. Te šole pa so organizacijsko, kadrovsko in strokovno
vezane na matično šolo. Zato vprašujem:
7. Kaj storiti v primeru, ko je bil redni in izredni razpis prostih delovnih
mest negativen, možnosti nadomeščanja iz matične šole za celo šolsko leto pa
neizvedljive?
8. Takih delovnih mest je največ v dopolnjevanih občinah. Ali ne bi kazalo, da uvedemo stimulativnejše dodatke za težka delovna mesta. Ali je
mogoče pričakovati, da bi RIS namensko namenil, mimo 15%> za kombiniran
pouk, še posebna sredstva za nagrajevanje težkih delovnih mest?
Prosim za odgovor na naslednji seji zbora.

TEZE
za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki
Skupščina SR Slovenije je na seji svojih zborov razpravljala o aktualnih
problemih kadrovske politike v SR Sloveniji in
ugotovila :
I.
Svojstvena vloga samoupravne kadrovske politike izvira iz temeljnih ciljev
socialistične družbe, da zagotavlja takšne splošne in posebne pogoje, ki omogočajo vsestranski razmah družbene, delovne, poklicne in druge sposobnosti
delovnega človeka, njegov razvoj in uveljavljanje kot svobodne, ustvarjalne in
odgovorne osebnosti. Omogočiti mora, da se v družbi uveljavijo najsposobnejši.
Smotrna samoupravna kadrovska politika, ki gradi na dosežkih in zahtevah znanstveno-tehnološke revolucije, na sodobni delitvi dela, predvsem pa na
razvijanju socialističnih družbenih odnosov, je dolgoročni interes delovnih
ljudi; razvijati samoupravne družbene odnose in ostale procese osvobajanja
človeka, zagotoviti hitrejšo materialno rast družbe; ustvarjati pogoje za njen
hitrejši socialni razvoj in humanejše odnose med ljudmi, so temeljna načela in
hkrati cilji kadrovske politike samoupravljalcev.
Vsebina in vloga ter pomen kadrovske politike izhaja iz temeljnih
izhodišč:
— kadrovska politika kot sestavni del vsebine samoupravne aktivnosti delovnih ljudi in temeljito spreminjanje sedanjega kadrovskega sestava sta predpogoj smotrne družbene reprodukcije ter nepogrešljiv dejavnik razvoja in
napredka družbe;
— vsako načrtovanje družbenega in ekonomskega razvoja mora upoštevati
tudi potrebe po kadrih, kar velja tako za delovne organizacije in njihove asociacije, kakor za družbeno-politične skupnosti, še posebej za dolgoročno programiranje razvoja Slovenije. V konceptih, programih in planih razvoja je
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nujno upoštevati, da vlaganja v izobrazbo predstavljajo sestavni del gospodarskih in drugih investicij;
— predvsem znanje zagotavlja hitrejši in stalen razvoj, saj znanost vedno
bolj nastopa kot neposredna in hkrati najpomembnejša proizvajalna sila;
— smotrnost in stalnost v kadrovski politiki mora postajati vedno bolj
skrb in prizadevanje proizvajalcev in občanov samih. V procesu prevzemanja
te odgovornosti še niso povsem odmrle iluzije, da je za urejanje kadrovskih
vprašanj poklicana in pristojna država. Podružbljanje kadrovske politike poglablja svoj pomen in dobiva nove razsežnosti prav v času sprememb v našem
političnem in ekonomskem sistemu.
Skupščina SiR Slovenije je v preteklem obdobju večkrat obravnavala posamezne vidike kadrovske politike in sprejemala ustrezne predpise. Pomembni
so zlasti: priporočila o nalogah na področju strokovnega izobraževanja v LR
Sloveniji (1961); sklepi o urejanju delovnih razmerij (1967); sklepi in priporočila o zaposlenosti in zaposlovanju (1968); zakon o obveznem sprejemanju
pripravnikov (1968); zakon o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij (1970).
Tudi drugi družbeni ter politični dejavniki v SR Sloveniji so v preteklem
obdobju dali več pobud ter političnih in pravnih osnov na tem področju. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je bilo v zvezi s tem v organizacijah združenega dela, kot tudi pri drugih nosilcih samoupravnega dogovarjanja in odločanja o kadrovski politiki premalo doslednosti in načrtnosti pri uresničevanju
stališč, sklepov in priporočil,
V preteklem razdobju so bili doseženi nekateri napredki na kadrovskem
področju z okrepitvijo materialne baze izobraževalnih dejavnosti, s sistemskim
urejanjem šolstva, v skrbi za izboljšanje pogojev izobraževanja na vseh ravneh, v vidnejši skrbi vseh pristojnih dejavnikov za štipendiranje, kakor tudi
v zasnovi kadrovske politike v temeljnih samoupravnih aktih družbeno-političnih in delovnih skupnosti.
Kljub temu pa so potrebni nadaljnji sistemski napori, da bi prišlo do
bistvenega zboljšanja kadrovskega sestava. Kadrovski sestav v SR Sloveniji
namreč še vedno v mnogočem zaostaja za potrebami razvoja, zlasti pa glede
izobrazbeno-vzgojne ravni velikega dela delavcev, glede nesorazmerja profesionalnega sestava strokovnih kadrov in glede neusklajenosti šolskega sistema s
profesionalnimi potrebami družbe, glede socialnega in regionalnega sestava
diplomirancev, študentov in srednješolcev, saj se velik del sposobne mladine
zaradi nezadostnih družbenih ukrepov ne more izobraževati in prevzeti delovnih mest, na katerih bi največ prispevala.
Tako stanje in rastoči pomen znanja in kadrov za gospodarski in družbeni
razvoj sta narekovala, da Skupščina SR Slovenije ponovno razpravlja o kadrovski problematiki v SR Sloveniji in sprejme o tem ustrezna stališča.
II.
Smotri dolgoročnega družbenoekonomskega razvoja nacionalne in jugoslovanske skupnosti, politična stališča, sprejeta v zvezi s kadrovsko situacijo
v Sloveniji ter aktualni problemi, na katere opozarja analitično gradivo o stanju na posameznih področjih — narekujejo potrebo in nujnost prvenstvenega
obravnavanja kadrovske problematike v vseh družbeno-političnih in samoupravnih skupnostih in njihovih organih.
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Družbeno-politične in samoupravne skupnosti naj v okviru svojih pristojnosti s samoupravnim družbenim dogovarjanjem storijo vse potrebno za uresničitev in uveljavljanje takšne kadrovske politike, ki bo omogočila odpraviti
vzroke zaostajanja kadrovskega sestava posameznih področij združenega dela
glede na stopnjo splošnega znanstveno-tehnološkega razvoja in ustvarila možnosti za ustrezno kadrovsko preosnovo. Trenutno nezadovoljivo stanje v tem
pogledu ni le odraz objektivnih težav, marveč v veliki meri tudi subjektivnega
podcenjevanja ali nerazumevanja. Usklajevanje programov izobraževalnih ustanov, razvoja šolstva in njegove vsebinske reforme z danimi možnostmi in družbenimi potrebami po posameznih vrstah, stopnjah in profilih kadrov so posebnega pomena v razmerah hitrega spreminjanja strukture gospodarstva in
proizvajalnih sil družbe. Sedanja neusklajenost povzroča deficitarnost oziroma
suficitarnost določenih poklicev z vsemi ekonomskimi, socialnimi in političnimi
posledicami. To je mogoče odpravljati z načrtovanjem in samoupravnim dogovarjanjem med proizvajalnimi in drugimi organizacijami, ter samoupravnimi
skupnostmi in izobraževalnimi ustanovami na vseh ravneh.
Ker je izobrazba eden od glavnih dejavnikov gospodarskega in družbenega
napredka Slovenije, je potrebno v organizacijah združenega dela in DO podpreti težnje za dosego ustreznih izobrazbenih in šolskih pogojev za vodstvena
in vodilna delovna mesta. Čeprav so pomemben dejavnik delovne in vodstvene
uspešnosti tudi delovne izkušnje, je v samoupravnih aktih DO nujno uveljaviti
takšen odnos med izobrazbo in delovnimi izkušnjami, ki bo zagotavljal stalni
dvig izobrazbene ravni vodstvenega in vodilnega kadra. Nakazana usmeritev
mora postati sestavni del vsebine samoupravnih aktov o sistemizaciji delovnih
mest, v skladu z določili 37. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o delovnih razmerjih.
ALTERNATIVA:
»Ker je izobrazba eden glavnih dejavnikov gospodarskega in družbenega
napredka Slovenije, je potrebno določiti ustrezne izobrazbene in šolske pogoje
(dalje: izobrazbeni pogoji) za vodstvena in vodilna mesta v gospodarstvu, javni
upravi in v drugih delovnih organizacijah (sredstva javnega obveščanja, delavske univerze ipd.). Ponovno je potrebno pretresti tudi ustrezne zakonske predpise, ki se nanašajo na šolstvo.
Pomemben in samostojen dejavnik delovne in vodstvene uspešnosti so tudi
delovna izkustva. Zato je nujno tudi razmotriti, kakšen je odnos med izobrazbo,
delovnimi izkušnjami in drugimi merili za dosego posameznih vrst delovnih
mest. Pri določanju najnujnejših izobrazbenih in drugih pogojev za delovna
mesta je upoštevati velikost delovne organizacije, v tem smislu, da so zahtevnejši pogoji za organizacije, ki so večje po številu delavcev ali glede vloženih
sredstev ali glede proizvoda ali posebnega družbenega pomena. Najnujnejši
izobrazbeni pogoji, vloga delovnih izkušenj in drugih dejavnikov delovnih
uspešnosti ter uveljavljanje teh dejavnikov v celotni kadrovski politiki in
v okviru teh sklepov bodo določeni z družbenim dogovorom na republiški
ravni.«
Pri usposabljanju kadrov in v kadrovski politiki moramo dati večji poudarek družbenim in moralno-političnim vrednotam ter s tem preprečiti v sicer
nujnem procesu specializacije, negativne pojave zoževanja profila in tehnokra-
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tizacije kadrov, ki se formirajo tako v strokovnih poklicnih šolah, kakor tudi
v srednjih, višjih in visokih šolah. Poseben družbeni jpomen in družbeno vlogo
ter odgovornost imajo šole, ki vzgajajo vzgojitelje mlade generacije.
S primerno notranjo razporeditvijo kadrov in ustrezno organizacijo moramo
doseči optimalno in racionalno izkoriščenost v produktivne in znanstvenoraziskovalne namene, za današnje potrebe že itak skromnega števila strokovnjakov v delovnih organizacijah, v raziskovalnih in drugih dejavnostih.
Raziskave so pokazale, da strokovnjaki z visoko izobrazbo le 30 °/» delovnega
časa opravljajo naloge ustrezne njihovemu znanju. Bolj smotrno izkoriščanje
strokvnih kadrov lahko da neposredno in močno spodbudo družbenemu in
gospodarskemu razvoju. Sedanje stanje bo mogoče prevladati le z ustreznimi
spremembami v delitvi, z večjim družbenim uveljavljanjem strokovnosti in
z boljšim vodenjem delovnih organizacij.
Sodobne hitre spremembe v tehniki, v organizaciji delovnih procesov in
v družbenih odnosih zahtevajo nekatere vsebinske spremembe pri oblikovanju
kadrov v rednem izobraževanju. Te spremembe bo treba zlasti uresničiti v teku
nadaljnje reforme slovenskega šolstva: izločevanje marsikje preobsežnega,
zastarelega in razdrobljenega šolskega gradiva in preveč mehaničnega zapomnjevanja; aktivnejše sodelovanje učencev in študentov v izobraževalnem procesu; navajanje k samostojnemu in kreativnemu mišljenju ter h globljemu
doumevanju temeljnih zakonitosti prirode in družbe; dosti več vaje za praktično uporabo teh zakonitosti; večja celovitost prirodoslovno tehničnega, ekonomskega in družbenega znanja zlasti na višjih in visokih šolah; uvajanje
stalnega dopolnilnega izobraževanja na vseh področjih in za vse vrste delovnih
mest.
Nezadostno izobraženi kadri predstavljajo večkrat družbeno oviro uveljavljanju sposobnih delavcev in strokovnjakov, uveljavljanju samoupravljanja,
delitvi po delovnih učinkih, uveljavljanju sodobne organizacije proizvodnje in
gospodarjenja. Enostranske in družbeno neustrezne so tudi teze, da je šolska
izobrazba edino merilo za dodeljevanje delovnih mest in edino zagotovilo družbene in gospodarske uspešnosti.
Z družbenoekonomskimi ukrepi in samoupravnim dogovarjanjem glede
sistema delitve in nagrajevanja moramo doseči večjo stalnost strokovnih kadrov
in preprečiti pretirano ter neupravičeno prehajanje, ki izvira iz neurejenih
odnosov na tem področju. Zaradi posebnih interesov naše skupnosti je treba
podvzeti ustrezne družbene in ekonomske ukrepe zlasti v delovnih organizacijah, za preprečevanje odliva kadrov v inozemstvo in spodbujanje njihovega
vračanja.
Da bo več spodbud za čim večji delovni prispevek, za povečanje strokovnosti in za stalno dopolnilno izobraževanje, je z družbenimi dogovori in drugimi
ukrepi nujno doseči ustrezne spremembe v pogledu sistema osebnih dohodkov,
glede povečanja stanovanjskih možnosti, materialnih in drugih priznanj, odvisnih od osebnega delovnega prispevka, strokovnosti in vseh oblik dopolnilnega
izobraževanj a.
Na vseh ravneh je treba oblikovati takšno sistematično kadrovsko politiko,
ki vključuje celovitost procesa izbora, izoblikovanja in angažiranja kadrov —
od izbiranja talentov med mladino, usmerjanja, štipendiranja, pripravništva,
razporejanja na izobrazbi, znanju in nagnjenjem ustrezna mesta do nadaljnjega
strokovnega izpopolnjevanja na delovnem mestu, pogojev dela itd.
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Družbeno-politične in samoupravne skupnosti naj ustanavljajo, razvijajo
in usposabljajo ustrezne organizme (svete, komisije itd.), ki bodo omogočali in
pospeševali uvrščanje vprašanj kadrovske politike med prioritetne naloge vsake
družbeno-politične in samoupravne skupnosti, da le-ta resnično postanejo
sestavni del samoupravnega odločanja na vseh ravneh, še posebej v delovnih
organizacijah. Pri tem je treba izhajati iz načela, da je tudi v pogojih decentraliziranega in samoupravnega odločanja o kadrih in kadrovskih vprašanjih,
kadrovska politika stvar odgovornosti, interesa in vpliva širših družbeno-političnih skupnosti, še zlasti komunalnih skupnosti v skladu z njihovo usmerjevalno vlogo.
Nujna je ustanovitev oziroma okrepitev kadrovskih služb v družbenopolitičnih in samoupravnih ter delovnih skupnostih z ustreznimi strokovnimi
kadri tudi s področja proučevanja psihologije dela, pogojev dela in
medsebojnih ter družbenih odnosov.
Kadrovska politika in socialno-kadrovska struktura morata postati predmet
sistematičnega spremljanja in znanstvenega proučevanja z vseh vidikov. V ta
namen bi bilo nujnp proučiti potrebo po ustanovitvi ustrezne znanstvene institucije v republiki ali specializacije neke od že obstoječih institucij v tej smeri.
Skupščina poudarja družbeni pomen reelekcije, ki omogoča odprtost vodilnih mest širšemu krogu kandidatov in spodbuja k večji delovni odgovornosti.
Princip reelekcije ni bil vedno uspešno uresničevan bodisi, ker ni bilo zanjo
zadosti političnih priprav bodisi, ker ta princip ni bil vedno pojmovan kot
instrument demokratične samoupravne kadrovske politike. S teh in še nekaterih vidikov je potrebno ta institut proučiti.
Zaradi potrebe po širšem pregledu potencialnih kandidatov za družbene
funkcije, na katere imenuje skupščina oziroma izvršni svet, naj se uvede
v republiki potrebna kadrovska evidenca. Pri izbiri kandidatov za te funkcije
je nujno zagotoviti tako sodelovanje družbeno-političnih skupnosti, strokovnih
združenj in družbeno-političnih organizacij, da bodo predlogi v resnici odraz
najširšega demokratičnega sporazumevanja na osnovi dogovorjenih kriterijev
in enakopravnega sodelovanja vseh dejavnikov kadrovske politike.
III.
Na podlagi tako opredeljenih izhodišč družbene kadrovske politike in ugotovitve stanja je Skupščina SR Slovenije
sklenila :
1. Zbori, odbori in komisije Skupščine SR Slovenije bodo v svojih delovnih
programih, v razpravah o programih dolgoročnega družbenoekonomskega
razvoja, ob sprejemanju zakonov in drugih aktov, ob sklepanju o reviziji in
pozitivne zakonodaje, zagotovili, da sprejeta načela kadrovske politike postanejo bistveni in sestavni del celotne politike in aktivnosti na vseh področjih.
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja naj pripravi
predlog sistema kadrovske evidence v republiki in predlog načrta raziskave
o uresničevanju elementov kadrovske politike kakor: izbira kadrov na osnovi
ustreznih načel in kriterijev, demokratičnost in strokovnost, obveščenost in
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javnost, permanentno izobraževanje, stimulativnost, dolgoročnost, socialna
varnost, učinkovitost in humanost postopka.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v svojstvu politično-izvršilnega
organa in organa, ki je odgovoren za izvajanje politike Skupščine SR Slovenije,
skrbi za uveljavljanje sprejetih načel kadrovske politike v načrtovanju srednjeročnega in dolgoročnega družbenoekonomskega razvoja, v predlogih zakonov in drugih aktov, v predlogu družbenega plana in proračuna, v aktih iz svoje
pristojnosti, v skrbi za kvaliteto in učinkovitost republiške uprave, v imenovanjih in razrešitvah in v izvajanju vseh pravic in dolžnosti, ki so mu poverjene z ustavo in zakonom.
Ker sta nadaljnja sanacija in razvoj šolstva pogoj dolgoročnega in temeljitega zboljšanja kadrovske strukture v 1972. letu in v nadaljnjih letih, naj
se v predlogih sistemskih rešitev zagotovi, da bo rastel delež nacionalnega
dohodka, namenjen posebej za naslove: varstvo predšolske in šolske mladine,
izgradnja študentskih in srednješolskih domov, štipendije in druga materialna
pomoč srednješolcem in študentom, izgradnja in oprema šol, dopolnilno izobraževanje in za izobraževanje v celoti.
3. Republiški upravni organi (republiški sekretariati in zavodi), ki neposredno izvršujejo zakone in druge predpise, naj v okviru svojih pristojnosti
spremljajo kadrovsko problematiko na svojem delovnem področju ter pripravljajo v zvezi s tem ustrezne izvršilne predpise, analize in predloge. V ta okvir
sodijo še posebej naloge glede pripravljanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
strokovnih kadrov za lastne potrebe in potrebe inšpekcijskih in drugih nadzornih služb, glede metodologije načrtovanja kadrov (zavod SR Slovenije za
gospodarsko načrtovanje), v zvezi z ustanovitvijo in vodenjem osrednjega
registra prebivalstva (zavod za statistiko SR Slovenije) in glede kadrov iz SR
Slovenije na delu v tujini (zavod za zaposlovanje SR Slovenije).
4. Delovni kolektivi in njihovi samoupravni organi naj zagotovijo, da bo
skrb za uresničenje takšne kadrovske politike, izražena V temeljnih samoupravnih aktih in prisotna v razvojnih programih, tekočih ekonomskih ter
poslovnih odločitvah ter notranji organizaciji samoupravljanja in strokovnih
služb.
Da bi sistematsko in dolgoročno oskrbeli rast strokovnosti in izobrazbe
svojih članov in da bi za to določile ustrezne materialne in druge pogoje, naj
vse delovne organizacije do konca 1971. leta (varianta: do konca 1972. leta)
sprejmejo v skladu s 3. členom temeljnega zakona o delovnih razmerjih pravilnike in dolgoročne načrte glede izobraževanja in kadrovske politike.
5. Občinske skupščine in njihovi organi naj proučijo kadrovsko problematiko na svojem področju in zagotovijo, da bodo načela družbene kadrovske
politike prisotna v razvojnih programih in celotni razvojni usmeritvi. Spodbujajo, omogočajo in usmerjajo naj izobraževanje mladine in odraslih ter zagotavljajo uresničevanje že sprejetih zakonov ter priporočil v zvezi z materialnimi
pogoji mladine in študentov (štipendiranje, kreditiranje, pripravništvo).
Izboljšajo naj sestav ter skrbe za usposabljanje svojih kadrovskih organov
oziroma služb, še posebej za celovitejše uresničevanje širše družbene vloge
komisij za volitve in imenovanja občinskih skupščin.
6. Skupščine temeljnih in republiških samoupravnih skupnosti, njihovi izvršilni organi, naj bodo na svojem področju nosilci take kadrovske politike, ki
bo učinkovito prispevala k hitrejši kadrovski preosnovi. Zagotovijo naj za to
potrebne družbene, materialne in strokovne pogoje ter postanejo nosilci samo-
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upravnega in družbenega dogovarjanja med posameznimi področji združenega
dela v tem pogledu. Republiška izobraževalna skupnost, zavod za šolstyo SR
Slovenije ter skupnost visokošolskih zavodov naj čimprej izdelajo predlog
nadaljnjih vsebinskih in organizacijskih sprememb v vzgojno-izobraževalnem
sistemu v smislu njegovega usklajevanja s potrebami bodočega nacionalnega
razvoja in nove vsebine družbenih odnosov.
7. Gospodarska zbornica in druga združenja delovnih organizacij naj
razvijajo organizacijsko in strokovno pomoč in sodelovanje med delovnimi
organizacijami pri predvidevanju in ugotavljanju kadrovskih potreb v posameznih panogah in profesijah. Izobraževalnim institucijam naj posredujejo
dejanske interese gospodarstva glede strokovne in družbene izobrazbe bodočih
kadrov.
IV.
Skupščina SR Slovenije priporoča in nalaga vsem družbeno-političnim in
samoupravnim skupnostim in drugim organom v SR Sloveniji, da razpravljajo
o stališčih in sklepih tega dokumenta ter v najkrajšem roku sprejmejo ustrezajoče programe, ukrepe in sklepe za njihovo realizacijo.
Komisiji Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja se nalaga, da na
osnovi določil poslovnika Skupščine SR Slovenije opravi ustrezajoče ankete
in poizvedbe oziroma zahteva od državnih organov in organizacij potrebne
podatke o izvajanju sprejetih sklepov in priporočil. O svojih ugotovitvah je
dolžna obveščati Skupščino SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
V skladu z določbami 60. člena ustave Socialistične republike Slovenije,
ki pravi, da komisija za volitve in imenovanja proučuje tudi splošna vprašanja
kadrovske politike, je komisija dala pobudo za pripravo gradiva o problematiki
kadrovske in izobrazbene strukture v Sloveniji ter o vzrokih njene neustreznosti
glede na kadrovske potrebe v gospodarstvu, prosveti in kulturi, državni upravi
in pravosodju. Gradivo so pripravili: republiški sekretariat za delo, republiški
sekretariat za prosveto in kulturo, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno
varstvo, republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo ter republiški
zavod za zaposlovanje.
Na podlagi obširnega dokumentacijskega gradiva je bil pripravljen izvleček
»Informacija o nekaterih problemih kadrovske politike«. Komisija za volitve
in imenovanja je na seji 29. junija 1970 razpravljala o predloženem gradivu.
Sklenila je izdelati teze kot osnovo za razpravo v zborih Skupščine SR Slovenije in za sprejem skupščinskega akta (resolucije).
Pri sestavi predloženih tez je komisija upoštevala zlasti dejstva, ki izhajajo
iz dokumentacijskega gradiva, izhodišča ZKS o nalogah na področju kadrovske
politike in nekatere, v Skupščini SR Slovenije že obravnavane in sprejete akte
o nalogah kadrovske politike na posameznih področjih.
Skupščina SR Slovenije je leta 1961 sprejela priporočilo o nalogah na
področju strokovnega izobraževanja v LR Sloveniji (Uradni list LR Slovenije,
št. 30/61). V njem je že nakazala vrsto odprtih, perečih vprašanj, ki zadevajo
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usposabljanje strokovnjakov, kakršne potrebuje razvoj gospodarskih in družbenih služb. Hkrati je v njem opozorila, da spada med pogoje za načrten razvoj
strokovnega izobraževanja v skladu z družbenimi potrebami,— ugotavljanje
sedanjih in prihodnjih potreb po kadrih. Za smotrno uveljavljanje kadrovske
politike je potrebno v delovnih organizacijah razviti kadrovske službe.
Leta 1967 je skupščina v sklepih o urejanju delovnih razmerij (Ur. 1. SRS,
št. 41/67) ugotovila potrebo, da naj tudi gospodarska zbornica, poslovna združenja in druga združenja delovnih organizacij sistematično obravnavajo urejanje delovnih razmerij in tako pripomorejo k spodbudnejšim odnosom.
Ko je marca 1968 obravnavala razmere na področju vzgoje in izobraževanja, je obravnavo zaključila s sklepi o ukrepih za racionalizacijo na tem
področju (Uradni list SRS, št. 13/68), ki naj bi pripomogli zagotoviti uresničevanje prizadevanj za večjo učinkovitost in kakovost vzgojnih in izobraževalnih
dejavnosti, da bi se postopoma odpravila neracionalna razdrobljenost šol, da se
uskladi dejavnost šolskih zavodov s potrebami družbenega razvoja.
V juniju in juliju 1968 so v skupščini tekle razprave o zaposlovanju. Na
tej podlagi so bili sprejeti ukrepi in priporočila o zaposlenosti in zaposlovanju
(Uradni list SRS, št. 27/68). V njih skupščina med drugim ugotavlja, da so
potrebni taki ukrepi pri sprejemanju in razporejanju delavcev, ki bodo zagotavljali hitrejše vključevanje strokovnih in visoko strokovnih delavcev, da bi
se izpolnil in izboljšal izobrazbeni in strokovni sestav zaposlenih v delovnih
skupnostih, zlasti pa strokovni sestav kadrov na vodilnih, strokovnih in drugih
odgovornih delovnih mestih.
Občinske skupščine je Skupščina SR Slovenije v teh sklepih pozvala, naj
v sodelovanju z družbeno-političnimi organizacijami vplivajo na organe upravljanja delovnih organizacij, da bodo na podlagi dolgoročnejšega programiranja
potreb po kadrih vodili takšno politiko kadrovanja, ki ji je strokovnost in
delovna sposobnost temeljno merilo pri zaposlovanju in pri razporejanju na
delo. Posebno pomembno je, da se taka politika kadrovanja realizira pri
zaposlovanju in reelekciji vodilnih kadrov.
Z zakonom o obveznem sprejemanju pripravnikov in o urejanju pripravništva v delovnih organizacijah (Uradni list SRS, št. 40/68) so bile položene
pravne osnove, ki delovnim organizacijam omogočajo in jih hkrati zavezujejo,
da zagotovijo iz šole prihajajočim strokovnjakom sistematično strokovno
prakso, potrebno za pridobitev zaokrožene strokovnosti.
Zakon o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij (Uradni
list SRS, št. 25/1970) bistveno razširjajo možnosti za pridobivanje usposobljenosti za številne poklice, za katere ni ustrezajoče poklicne šole srednje stopnje. Zakon o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih organizacijah za izobraževanje odraslih pa daje pravno osnovo za bolj organizirano
in učinkovitejše dopolnilno strokovno oziroma poklicno izobraževanje.
Skupščina je torej že doslej dala precej pobud in pravnih osnov za tako
kadrovsko politiko, ki ustreza samoupravnim družbenim odnosom ter vlogi in
položaju delovnega človeka v njih. S sprejetimi akti je usmerjala aktivnost
delovnih in drugih organizacij, ki so se lotevali urejanja aktualnih problemov
s področja kadrovske politike.
Potem, ko je proučila razpoložljiva gradiva, ki razčlenjujejo kadrovsko
problematiko po vseh osnovnih družbenih področjih, je komisija za volitve in
imenovanja mnenja, da stanje v tem pogledu ni zadovoljivo, da so ostali mnogi
predpisi, navodila in priporočila še neuresničeni in da marsikje še vedno uve-

684

Priloge

ljavljajo povsem enostranske navade in merila, ki v marsičem izkrivljajd
doslej nakazano usmeritev samoupravne kadrovske politike.
Zato komisija predlaga, da Skupščina SR Slovenije, na podlagi predloženih
tez, odpre javno razpravo, ki naj pripomore k sprejetju čim popolnejšega in
aktualnejšega skupščinskega dokumenta o osnovah kadrovske politike na današnji stopnji razvoja samoupravne družbe z ustreznimi stališči, sklepi in priporočili.
MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Lendava, in delegat mesta Ljubljane so na svojem 11. zasedanju dne 3. 3. 1971
obravnavali teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki.
V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Radlje ob Dravi in mesta
Ljubljane.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov
občin v Skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na
zasedanju, ta stališča zborom delovnih skupnosti in vsem občinskim skupščinam
ter skupščini mesta Ljubljane v obravnavo.
Načelne in splošne pripombe
Delegati občin, ki so sodelovali v razpravi, so pozitivno ocenili širino in
temeljitost pristopa, ki ga teze in gradivo zavzemajo do problemov kadrovske
politike. Zlasti je bila pozdravljena pobuda, da se celoten problem kadrovske
politike postavi na trajnejše in perspektivnejše osnove, kar pomeni edino možno
pot za rešitev enega od najbolj kompliciranih in najtežjih problemov, pred
katerimi stoji v tem trenutku naša družbena skupnost.
Hkrati pa je bila v razpravi poudarjena potreba, da bi šli v gradivu korak
naprej od same deskripcije stanja. To področje bi bilo nujno bolj poglobljeno
in bolj sistematično spremljati, predvsem pa osvetljevati subjektivne in objektivne vzroke, ki so privedli do določenega zaostajanja, prav tako pa poudariti
dobre in uspešne prijeme. (Delegat občine Celje.)
V razpravi je bila izražena tudi bojazen oziroma pomislek, da posamezni
predlogi in rešitve iz gradiva, ki so nedvomno zelo aktualni, ne bodo dobili
adekvatne teže oziroma pozornosti pri končnem realiziranju. Naslednje mnenje
je, da je dokument še vedno premalo konkreten pri obravnavanju posameznih
vprašanj. V načelni razpravi je bilo opozorjeno tudi na potrebo, da se predloženi dokument čimbolj uskladi s programom srednjeročnega in dolgoročnega
razvoja Slovenije. (Delegat mesta Ljubljane.)
Poudarjeno je tudi bilo, da so teze v svojem tretjem delu, kjer se govori
o bodočih nalogah, precej hierarhično^upravno postavljene; zlasti pa bi bilo
treba vse probleme, ki se tu postavljajo (glede šolstva, glede izgradnje mreže,
glede odgovornosti posameznih ljudi za te naloge) bolj podrobno in konkretneje precizirati in določiti za posamezne naloge tudi ustrezne roke (Celje).
V razpravi je bila največja pozornost posvečena problematiki programiranja kadrov na vseh ravneh in razvoja izobraževanja, tako v izobraževalnih
institucijah kot v delovnih organizacijah. Ugotovljeno je bilo, da je treba teme-
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ljito analizirati obstoječi šolski sistem v celoti. V tem okviru je bil dan poseben
poudarek mestu in vlogi osnovne šole. Ugotovljeno je bilo, da bi morala družba
zagotoviti, da bi otroci, ki hodijo v osnovno šolo 8 let, pa so umsko zdravi,
to šolo tudi končali. Sedaj pa v Sloveniji konča osnovno šolo le okrog 38fl/»
šoloobveznih otrok. Ce pomislimo, da se letno vpiše v osnovne šole v Sloveniji
okrog 30 000 učencev, to pomeni, da 10 do 15 tisoč mladih ljudi ostane brez
osnovne šole. Vsi ti pa so potencialni kandidati za nekvalificirane delavce in
potem nastaja problem, kako naj jih izobražujejo v delovnih organizacijah. Ce
smo tako velikemu številu mladih ljudi 8 let dokazovali, da so nesposobni,
potem od njih ne moremo pričakovati, da bodo pozneje dovzetni za nadaljnje
izobraževanje. Verjetno tudi ni naloga tovarn, da osnovnošolsko izobražuje
tiste delavce, ki so hodili 8 let v osnovno šolo, saj imajo druge naloge na tem
področju. Podatki kažejo, da osnovna šola še ni po svoji vsebini to, kar bi
morala biti, da bi namreč dala neko zaključeno osnovnošolsko izobrazbo, ampak
je le nekakšna pripravljalnica za srednje šole. Zato tudi ne izpolnjujejo
tistega, kar smo v šolski reformi zapisali, da v osnovni šoli napreduje praviloma
vsak učenec, če je umsko sposoben.
Nedvomno danes še niso urejena vsa materialna vprašanja naše osnovne
šole in jih bo potrebno še naprej intenzivno urejevati; prav tako pa se bo
morala slovenska skupnost sprijazniti s tem, da bo za osnovno šolo dajala
vedno več sredstev kot danes. Tudi kadrovski položaj v osnovnih šolah je kritičen. Po ukinitvi učiteljišč v Sloveniji nastaja resen problem, kako zasesti
učna mesta v hribovskih osnovnih šolah. Dotoka mladih učiteljev ni, drugi pa
odhajajo v centre. Glede na vse to je bilo predlagano, da enkrat v bodočnosti
pristojna zbora skupščine razpravljata o tem vprašanju in zavzameta o njem
določene ukrepe (Radlje ob Dravi).
Hkrati z analizo in urejanjem stanja v osnovnem šolstvu bi bilo treba
posvetiti pozornost tudi šolam, ki šolajo kadre — srednjim, poklicnim, višjim in
visokim. Osip v osnovni šoli je znan in resen problem, ni pa na voljo niti
podatkov o tem, kakšen je dejanski osip na drugih šolah, še manj pa analize
vzrokov za ta osip. Še vedno oziroma vsak dan bolj je torej aktualno vprašanje
reformiranja šole na vseh ravneh, kar ne pomeni samo nujnosti spremembe
učne snovi in sistema pouka, temveč predvsem potrebo po spremembi mentalitete učiteljev in vzgojiteljev (Celje, Ljubljana).
Opozorjeno je bilo tudi na položaj otrok, ki ne dokončajo osnovne šole.
Situacija je takšna, da pri nas ta mladina ne more iti v nobeno strokovno
šolo, medtem ko sosednja Avstrija vabi te učence in jim daje popolno strokovno
izobrazbo. Nedvomno je vsakomur jasno, kaj pomeni, če ti mladi ljudje, ki so
v fazi formiranja, že gredo v tujo državo, da bi dobili svojo strokovno izpopolnitev.
Posebno vprašanje pa predstavlja sistem šolanja tistih kadrov, ki jih štejemo za ključne. Tu bi morali imeti več selekcije, v glavnem pa pogrešamo
sistematično izobraževanje vodilnega kadra, čeprav v analizi piše, da ima od
vseh ljudi, ki sicer izobrazbene pogoje izpolnjujejo, samo tretjina tudi organizacijske sposobnosti. Poleg talenta pa so nujna tudi posebna znanja, ki jih pa
niti sistematično niti v potrebni meri ne dajemo našim vodilnim ljudem.
V nekaterih drugih deželah se morajo ti vodilni delavci obvezno dopolnjevati
v svojem znanju, o čemur bi bilo koristno razmisliti tudi pri nas. Danes pa
namesto tega določamo, da morajo imeti določeni kadri takšno in takšno šolo,
s čimer pa nismo ničesar rešili zaradi situacije na področju šolstva. Za zdaj
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se z dopolnilnim izobraževanjem kadrov bavi le gospodarska zbornica, najbrž
pa bi bilo potrebno, da pritegnemo v ta sistem tudi nekatere fakultete oziroma, da s pomočjo samoupravnega družbenega dogovora zagotovimo, da bi
si vodilni ljudje redno, najmanj vsakih nekaj let dopolnjevali svoje strokovno
znanje (Celje).
V razpravi je bila deležna posebne pozornosti tudi struktura zaposlenih
v delovnih organizacijah. Dana je bila podpora variantnemu predlogu v tezah,
ki predvideva predpis o minimalni izobrazbi za zasedbo določenih delovnih
mest. Glede na to, da delovne organizacije ne razpolagajo le z delovnimi
sredstvi, ki so jih same ustvarile, ampak so jih dobile od družbe, je nedvomno
tudi dolžnost družbe, da vidi, kako se s temi delovnimi sredstvi gospodari. Če
dajejo ta sredstva manj, kot bi sicer lahko prav zaradi neustrezne strukture
na vodilnih delovnih mestih, potem je potrebno na tem področju nekaj spremeniti. Seveda bi samo na podlagi enega predpisa bilo to zadevo verjetno
težje realizirati, zato pa je treba izkoristiti klimo, ki je nastala ob zadnjem
sprejemanju zakona o družbenem usmerjanju dohodka in tudi na tem področju
priti v posameznih panogah do podobnih dogovorov. V zvezi s tem bi bilo
potrebno v takšnih dokumentih določiti tudi prehodne roke, v katerih naj bi
ustrezno izobrazbo dosegli (morda 5 do 7 let). Prav tako ne bi imelo nobenega
smisla, da se držimo enega takšnega predpisa, dosledno v primerih, kjer sicer
vodilni delavci nimajo formalno najvišje izobrazbe, kjer pa je v slovenskem
splošno znano, da ti delovne organizacije zelo uspešno vodijo (Ljubljana).
Poudarjena je bila tudi potreba po programiranju kadrov, ko se sprejemajo
investicijski programi. Isto velja v zvezi z ustanavljanjem podjetij, kjer se prav
tako postavlja vprašanje sredstev, ne postavlja pa se vprašanje kadrov itd.
Verjetno bi bilo oportuno s tega zornega kota pregledati našo zakonodajo in
jo spremeniti.
Po mnenju razpravljalcev bi bilo potrebno okrepiti tudi kadrovske službe
v delovnih organizacijah. Danes še vse večje delovne organizacije nimajo svojih
lastnih kadrovskih služb, kadrovske službe pa imajo poleg tega v nekaterih
delovnih organizacijah zelo neustrezen tretma (Ljubljana),
V razpravi je bilo opozorjeno tudi na institut reelekcije, ki da se v različnih
področjih različno obravnava. Potrebno bi bilo najti možnosti za večji nadzor
sploh nad izvajanjem razpisov vsaj glede tistega, kar je minimalno potrebno
— da so namreč v skladu z zakonom (Ljubljana).
Vprašanje kupovanja oziroma preplačevanja kadrov je tudi dobilo potreben poudarek v razpravi. Ugotovljeno je bilo, da ponekod zajemajo ti pojavi
že takšen obseg, da nima nobene zveze več z normalnimi poslovnimi normami.
Ta materija pri nas še ni nikjer regulirana (Celje).
V razpravi je bila dana podpora ugotovitvi predlagatelja tez, da se dolžnost
komisij za volitve in imenovanja pri občinskih skupščinah ne more izčrpati
le z imenovanji in razrešitvami, ampak bi si morali prizadevati, da pridejo
do poglobljene analize stanja na področju, za katero so odgovorni (Ljubljana).
št.: 117-8/71
Ljubljana, 9. 3. 1971
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POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 15. 3. 1971
obravnaval teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki, ki
ga je predložila v obravnavo komisija za volitve in imenovanja. Kot podlaga
za razpravo so služila še naslednja gradiva: informacija o nekaterih problemih
kadrovske politike v šolstvu, prosveti in kulturi in analiza o osipu učencev
v osnovni šoli in v srednjih šolah, ki ju je pripravil republiški sekretariat za
prosveto in kulturo, ter prikazi o izobrazbenih produktih po občinah v SR
Sloveniji, o osipu v osnovni šoli, o neracionalnosti mreže strokovnih šol in
o deficitarnih in suficitarnih poklicih, ki jih je pripravil republiški zavod za
zaposlovanje.
Odbor se je strinjal s pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski
politiki. Predložene teze so v svoji splošni konstrukciji dobro zasnovane in je
pri tem zlasti pozitiven poudarek na organski povezanosti vprašanj zaposlovanja in izobraževanja. Dalje je bilo v razpravi ocenjeno, da predložena gradiva
nakazujejo vrsto doslej še premalo analiziranih problemov in odpirajo nova
vprašanja, o katerih je treba raziskovanje še nadaljevati. Nosilci raziskav naj
bodo institucije, ki so pristojne za reševanje raziskovalnega problema ali
ustrezne raziskovalne organizacije. Zaradi tega odbor do teh gradiv ni zavzel
dokončnih stališč.
V razpravi so bile dane k tezam in predloženim analizam naslednje pripombe in sugestije:
Teze vsebujejo več splošnih deklaracij o pomembnosti ustreznejše kadrovske politike za nadaljnji družbenoekonomski razvoj, ne posvečajo pa dovolj
pozornosti vzrokom vseh nepravilnosti, ki so že dalj časa prisotne na tem
področju. Zato teze tudi še ne morejo predlagati povsem konkretnih rešitev,
nalog in predlogov za odpravo nepravilnosti in za hitrejše uveljavljanje modernejših koncepcij na področju kadrovske politike. Zaskrbljujoče so namreč ugotovitve o prepočasnem uveljavljanju strokovnosti, o nezadostni izkoriščenosti
strokovnjakov, njihovi nepravilni razporejenosti v proizvodnem procesu, o njihovem majhnem vplivu na poslovne odločitve in o neustrezni izobrazbeni strukturi vodilnega kadra, kar vse ima hude posledice za produktivnost dela, ekonomičnost in za družbenoekonomski razvoj. Ob dejstvu, da se zaposlujejo
v tujini strokovnjaki tudi zaradi teh razlogov in ne samo zaradi relativno nizkih
osebnih, dohodkov in neustreznih dohodkovnih razmerij in ob dejstvu, da bodo
dajale šole v prihodnje vedno več diplomantov, je bilo izraženo mnenje, da so
potrebni koreniti družbeni ukrepi, ki bodo omogočili delavcem najširše možnosti za uveljavitev njihove strokovnosti. Tega pa ne bo mogoče uresničiti, če
ne bodo ti ukrepi usmerjeni k odpravljanju pravih vzrokov zapostavljanja
strokovnosti. Prav gotovo sedanje stanje ni izraz interesov delovnih ljudi, kar
navaja na zaključek, da kadrovska politika povsod še ni sestavni del njihove
samoupravne aktivnosti in da si jo še zmeraj lastijo določene zaprte strukture
za zavarovanje svojih pozicij in osebnih interesov. Če so te ocene pravilne, naj
prav iz njih izvira narava skupščinskega dokumenta, ali naj bo samo splošno
mobilizacijski in nakazuje vsem samoupravnim organom smer razvoja kadrovske politike, ali pa predvidi tudi ukrepe, ki bodo takšno politiko samoupravnih
organov neposredno podpirali in uveljavljali. S tem v zvezi je bila podprta
alternativa tez, ker bo možno po tej poti več prispevati k odpravi raznih
pomanjkljivosti v aktih o sistemizaciji delovnih mest, v sistemu funkcionalnega,
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dopolnilnega in permanentnega izobraževanja v delovnih organizacijah, k pravilnemu vrednotenju kadrovskih služb v delovnih organizacijah, da se bodo te
strokovno izpopolnjevale in postale dejansko samostojne.
Analiza o izobrazbenem produktu po občinah je v bistvu nedokončana. Razprava o njenih izsledkih, ki ne kažejo ugodne slike o koleraciji med izobrazbenim produktom in narodnim dohodkom, je opozorila na prej navedene
pomanjkljivosti v izvajanju kadrovske politike. Vzroki neustrezne korelacije
naj bi bili tudi v migraciji delovne sile, ponekod pa tudi v uvozu kompleksne
najmodernejše industrije, ki more biti visoko produktivna kljub zaposlovanju
delovne sile z neustrezno izobrazbo. Izraženo je bilo mnenje, da bi se ta
raziskava nadaljevala.
V zvezi z gradivom o suficitarnih in deficitarnih poklicih je bilo poudarjeno, da se je treba izogibati prenagljenih in enostransko motiviranih odločitev
v zvezi z reorganizacijo šolske mreže, ker je dosedanja praksa že večkrat
pokazala, da ima to lahko dolgoročne negativne posledice. V več primerih gre
namreč lahko za fiktivno suficitarnost, ki je odraz trenutnega stanja, ne pa
stvarnih kadrovskih potreb.
Odbor je bolj konkretno razpravljal o deficitarnosti kadrov na področju
izobraževanja in na drugih področjih in o možnih ukrepih, da bi se stanje
izboljšalo. Na področju šolstva je deficitarnost kadrov z višjo izobrazbo še
vedno velika, vendar se stanje izboljšuje tudi zaradi tega, ker je skupščina
pred leti sprejela predpis o obvezni višji izobrazbi učiteljev predmetnega pouka
in študij za pridobitev te izobrazbe tudi materialno podpira. Stanje v gospodarstvu pa je še slabše, vendar za to področje še niso bili sprejeti ustrezni
kriteriji o izobrazbi, niti ne za vodilni kader.
V zvezi z nezadostno razvitostjo poklicnega usmerjanja je bil podprt predlog za ustanovitev posebnega strokovnega organa pri univerzi, ki naj bi s svojo
dejavnostjo posegal tudi s srednje išole.
Št.: 117-8/71
Ljubljana, 29. 3. 1971

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne
17. marca 1971 razpravljal o problemih kadrovske politike v gospodarstvu SR
Slovenije.
Podlaga za razpravo na odboru so bila gradiva:
— Informacija o nekaterih problemih kadrovske politike v gospodarstvu
SR Slovenije, ki jo je pripravil republiški sekretariat za delo;
— Informacija o nekaterih problemih kadrovske politike (povzetek iz gradiva raznih republiških sekretariatov) in
— Teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki, ki ga
je pripravila komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije.
Odbor je še posebej obširno obravnaval informacijo o nekaterih problemih
kadrovske politike v gospodarstvu in je menil, da je to gradivo kljub temu, da
je pripravljeno pred skoraj enim letom in da je večina podatkov iz leta 1967
(z izjemo ene ankete iz leta 1970), vendar dobro pripravljeno, ker je v njem
zbrano obilo zelo raznovrstnih in dragocenih podatkov o kadrih v slovenskem
gospodarstvu. Čeprav se po mnenju predstavnika predlagatelja tez za skupščinski dokument o kadrovski politiki podatki v zadnjih letih niso bistveno
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menjali, pa je bil odbor mišljenja, da bi podatke kazalo izpopolniti s svežimi —
novimi podatki. Odbor je zavzel stališče, da ni povsem verjetno, da v informacijah in tezah ni podatkov, ki se v zadnjih dveh treh letih niso menjali in
s tem tudi vplivali na oblikovanje predloženih ugotovitev in sklepov v tezah
za skupščinski dokument o kadrovski politiki.
Glede gradiva o problemih kadrovske politike v gospodarstvu pa so bile
na odboru dane naslednje pripombe:
— zbrani podatki o strukturi zaposlenih v gospodarstvu po stopnjah strokovnosti, to je po strokovni izobrazbi in pa podatki o strukturi po dejanskih
kvalifikacijskih stopnjah (PK, KV, VKV) to je po strokovni usposobljenosti,
se močno razlikujejo in so še posebej v naši republiki zelo neugodni, saj je
struktura po strokovni izobrazbi slabša od strukture v SFRJ, to je v drugih
republikah. Da je temu tako, je razlog predvsem v tem, ker uradna kadrovska
statistika v naši republiki vodi podatke o kadrih le po dejanski končani strokovni šoli, to' je po končani poklicni šoli s predhodno končano osemletko. Situacija je v mnogih podjetjih taka, da se v uradni statistiki v rubriki »ostali« po
strokovni izobrazbi morajo voditi vsi delavci, ki nimajo poklicne šole (oziroma
pred 1965. letom priznano kvalifikacijsko stopnjo), kot nekvalificirani delavec.
To predstavlja v nekaterih delovnih organizacijah tudi 90 % zaposlenih, ki pa
v ogromni večini, še posebej v industrijskih podjetjih z višjo stopnjo mehanizacije, uspešno opravljajo delo v obratih na strokovnih delovnih mestih in
so v večini za to delo priučeni na raznih tečajih v sami delovni organizaciji;
— podatki, navedeni na podlagi ankete o izkoriščenosti strokovnjakov, so
po mnenju nekaterih članov odbora močno subjektivno obarvani in je zatorej
vse ugotovitve in eventualne sklepe s tem v zvezi jemati dokaj oprezno.
Nekateri poslanci so bili proti temu, da se nerešena vprašanja kadrov v
gospodarstvu rešujejo kampanjsko ter menili, da je predvideni skupščinski dokument eden od takih kampanjskih ukrepov na tem področju. Menili so, da
sploh ni trdnih dokazov o tem, da je situacija glede kadrovske strukture v
gospodarstvu, izkoriščenosti kadrov v gospodarskih organizacijah in tudi glede
nekaterih drugih vprašanj tako kritična, še posebej če jo primerjamo z drugimi republikami pa tudi s sosednjimi državami, kot je to nakazano v predloženih gradivih. Obstoje namreč gradiva, ki govore nasprotno, to je, da ni
potrebno »biti plat zvona«, kot bi se to dalo zaključiti iz predloženih gradiv.
Po mnenju poslancev je nerealno pričakovati hitrih rešitev osnovnih problemov v kadrovski politiki v gospodarstvu in je zaradi tega v skupščinskem
dokumentu bolj važno, da se odmeri večja vloga rešitvi vseh odnosov na relaciji šola : praksa. V podjetjih je splošno mnenje, da so strokovnjaki namreč
premalo usposobljeni za delo v operativi nasploh. Pri tem ni mišljena ozka
specializacija, ki jo fakultete seveda ne morejo nuditi za vsa mogoča delovna
mesta že na II. stopnji študija. Ravno tako bi bilo potrebno usposabljanju na
delovnem mestu odmeriti večjo vlogo v skupščinskem dokumentu, ker se po
mnenju poslancev takemu izobraževanju nasploh ni posvečala zadostna pozornost od strani vseh činiteljev izven podjet'ij.
V razpravi je bilo zelo poudarjeno dejstvo, da v republiki sploh nimamo
strokovne, znanstvene institucije, ki bi se predvsem ukvarjala s celotnim sistemom kadrovske politike, predvsem pa z vprašanji, s katerimi se gospodarstvo
samo ne more ukvarjati in jih rešiti. Tu je predvsem mišljen vpliv tehnološke
revolucije, še posebej kibernetike, izdelava sodobne nomenklature poklicev itd.
Splošno mnenje odbora je bilo, da je formiranje take znanstvene institucije
44
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zelo nujno in da je ozko povezana z realizacijo ciljev družbenoekonomskega
razvoja republike.
Poslanci se niso strinjali z mnenjem, da nekatere delovne organizacije
namerno zaposlujejo nekaj strokovnjakov, ki jim dajejo neustrezna delovna
mesta, samo zaradi tega, da bi v poročilih »-izboljšali« svojo kadrovsko strukturo. Po mnenju poslancev je resnica ravno obratna. V gospodarstvu je resnično veliko povpraševanje za številne vrste strokovnjakov, ki jih podjetja
nujno potrebujejo. Kot primer je navedeno, da pohištvena industrija naše republike potrebuje takoj 250 inženirjev, ki jih ni, saj jih v tej stroki diplomira zelo
malo. Gospodarstvo samo ne more vplivati na študijske programe, na vzgojo in
sestav pedagoškega kadra na tehniških fakultetah. Poslanci so zato podprli stališče, da je v skupščinskem dokumentu o kadrovski politiki potrebno najti bolj
ustrezno mesto za dopolnilno izobraževanje na delovnih mestih, ki jih v okviru
večjih podjetij ali skupin podjetij organizirajo same delovne organizacije. Tovrstno šolanje bi moralo dobiti večjo družbeno podporo kot doslej, saj so strokovnjaki, ki so si pridobili svojo izobrazbo, na tak način znatno bolj vezani na
svoje delovne organizacije kot pa tisti, ki se redno šolajo.
Odbor je bil mnenja, da bi moralo biti besedilo tez za skupščinski dokument še posebej v svojih ugotovitvah in sklepih ostrejše in doslednejše in bolj
konkretno. Kolikor to ne bo, bomo o tem gradivu kmalu lahko govorili le kot
še o eni nepotrebni deklaraciji.
Odbor je menil, da bi bilo potrebno, da o gradivu in tezah za skupščinski
dokument o kadrovski politiki razpravlja tudi gospodarski zbor.
V razpravi na zboru je potrebno poudariti, da se v tezah sklepov o kadrovski politiki predvidijo bolj konkretne naloge za izvršni svet in upravne organe
na tem področju, ki bi po mnenju odbora morale vsebovati osnove programa
dela za rešitev odprtih vprašanj kadrovske politike, roke za najvažnejše naloge
s tega področja in izvajalce teh nalog, kakor tudi naloge znanstvenoraziskovalnih institucij.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Antona Zimska.
Št.: 117-8/71
Ljubljana, 19. 3. 1971

Odbori prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje, za kulturne
dejavnosti in za znanstveno raziskovalno delo so na skupni seji dne 5. marca
1971 obravnavali kadrovska vprašanja na področju vzgoje in izobraževanja,
kulture in znanstveno raziskovalnega dela. Poleg tez za pripravo skupščinskega
dokumenta o kadrovski politiki so kot podlaga za razpravo služila še naslednja
gradiva: informacija o nekaterih problemih kadrovske politike v šolstvu, prosveti in kulturi in analiza o osipu učencev v osnovni šoli in v srednjih šolah,
ki ju je pripravil republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ter prikazi o
izobrazbenih produktih po občinah v SR Sloveniji, o osipu v osnovni šoli, o
neracionalnosti mreže strokovnih šol in o deficitarnih in suficitarnih poklicih,
ki jih je pripravil republiški zavod za zaposlovanje.
Odbori so se v načelu strinjali s tezami za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki, pri čemer so poudarili pomembnost oblikovanja
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takšnega dokumenta prav v času priprav političnih in gospodarskih sprememb.
Ker je smotrno vodena in neprekinjena skrb za kadrovski sestav zaposlenih
ena pomembnih spodbud hitrejšega družbenoekonomskega razvoja in razvoja
samoupravnih odnosov, naj bi sklepi in priporočila, vsebovani v dokumentu,
našli svoje mesto tudi v srednjeročnem in dolgoročnem načrtu razvoja SR Slovenije.
Člani odbora so podprli naloge, dane izvršnemu svetu in republiškim
upravnim organom v zvezi z uveljavljanjem načel kadrovske politike. Pri tem
so se posebej zavzeli za čimhitrejšo pripravo predlogov tistih sistemskih rešitev,
s. pomočjo katferih bo mogoče zagotoviti primernejšo materialno podlago za razširjanje otroškega varstva, za gradnjo srednješolskih in študentskih domov, za
štipendije in drugo materialno pomoč dijakom in študentom.
Ker je stalno spremljanje uresničevanja kadrovske politike tudi pogoj za
njeno učinkovitost, je bilo v razpravi predlagano, naj komisija Skupščine SR
Slovenije za volitve in imenovanja k pripravi predloga sistema kadrovske evidence v republiki pritegne tudi tiste organe in družbeno-politične organizacije,
ki so se že doslej ukvarjale s temi vprašanji. Sicer pa kaže razmisliti o oblikovanju telesa, ki bo za ugotavljanje in proučevanje kadrovske evidence posebej usposobljeno.
Glede dolgoročnih načrtov izobraževanja in kadrovske politike delovnih
organizacij, ki so predvideni v III. poglavju 4. točke predloženih tez, je večina
članov odbora menila, da je njihovo pripravo realno pričakovati do konca leta
1972, kot je predvideno v variantnem predlogu. Delovnim organizacijam bi ob
tem kazalo priporočiti, da pri pripravah lastne kadrovske politike in ustreznih
pravilnikov upoštevajo že uveljavljene družbene dogovore o štipendiranju in
kreditiranju dijakov in študentov v okviru posameznih družbeno-političnih
skupnosti. V zvezi z nalogo, ki jo v IV. poglavju tez prevzema komisija Skupščine
SR Slovenije za volitve in imenovanja, je bil na seji odborov sprejet predlog,
naj komisija seznani skupščino s prvimi ugotovitvami o izvajanju sprejetih
sklepov in priporočil že v roku enega leta po sprejetju skupščinskega dokumenta. V tem smislu naj bi dopolnili besedilo drugega odstavka omenjenega
poglavja.
V zvezi s IV. poglavjem predloženih tez je bilo izraženo tudi mišljenje, naj
bi dokument vseboval točnejši rok, v katerem bi družbeno-politične in samoupravne skupnosti ter drugi organi v SR Sloveniji na podlagi skupščinskih
sklepov sprejeli ustrezne programe in ukrepe.
V razpravi je bilo ocenjeno, da so gradiva, ki jih je v zvezi s pripravo
skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki predložil republiški sekretariat
za prosveto in kulturo skupaj z republiškim zavodom za zaposlovanje, kvalitetna, dovolj podrobna in temeljita. Vsebujejo toliko zanimivih in pomembnih
ugotovitev o nekaterih problemih kadrovske politike predvsem v šolstvu, da jih
kaže povezati v celoto in z njimi seznaniti družbeno-politične in samoupravne
skupnosti kot tudi vzgojno izobraževalne zavode.
S posebno pozornostjo so člani odborov obravnavali informacijo republiškega sekretariata za prosveto in kulturo o osipu učencev v osnovni šoli in
v srednjih šolah in prikaz o osipu v osnovni šoli republiškega zavoda za zaposlovanje, saj je prav prosvetno-kulturni zbor že večkrat resno opozoril, da je
neuspešno šolanje mladine na vseh stopnjah in zvrsteh izobraževanja za ka44*
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drovsko politiko negativen pojav. Iz podatkov sicer izhaja, da se osip v osnovni šoli zmanjšuje, vendar je, po oceni odborov, še znatno previsok. Med subjektivnimi in objektivnimi ovirami za nadaljnje nižanje odstotka neuspelih
učencev, ki jih podrobneje navajajo predložene analize in informacije, je potrebno opozoriti predvsem na problematičnost metodike ocenjevanja in preverjanja znanja — element, na katerega naj bi bili zlasti pozorni pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev — in na ekonomsko in socialno neenakost okolja,
ki močno vpliva na učnovzgojne uspehe učencev. Prikaz o izobrazbenih produktih po občinah v SR Sloveniji potrjuje prepričanje, da so vzroki za osip v
osnovni šoli tudi izven šole same. Takšno stanje terja še hitrejša prizadevanja
za kvalitetno usposobljene učiteljske kadre tudi na osnovnih šolah izven večjih
središč. Da bo v prihodnjih letih zagotovljen potreben priliv učiteljev za razredni pouk zlasti v odročnejših krajih, naj obe pedagoški akademiji z ustanavljanjem dislociranih oddelkov za razredni pouk v mestih, kjer so nekdaj delovala učiteljišča, razširijo možnosti za šolanje učiteljev za pouk v nižjih razredih
osnovnih šol.
Odbori so v celoti podprli prizadevanja in konkretne naloge republiškega
sekretariata za prosveto in kulturo in zavoda za šolstvo SR Slovenije za izboljšanje kadrovske strukture v šolstvu, znanosti, kulturi in telesni kulturi. Pozitivno so ocenili predvsem pripravo srednjeročnega in dolgoročnega načrta izobraževanja kadrov kot sestavnega dela razvojnih programov SR Slovenije. Pri
tem odgovornem delu naj bi z republiškimi organi sodelovalo tudi gospodarstvo in ne le v formalnem, ampak tudi v kvalitetnem pogledu bolj vplivalo
na odločitve glede profilov in načina šolanja strokovnih kadrov.
Ob koncu razprave je bilo ugotovljeno, da v skupščinskem dokumentu o
kadrovski politiki že zaradi njegove narave ni mogoče temeljito oceniti in prikazati področja vzgoje in izobraževanja tudi z drugih, izredno aktualnih vidikov, kot so družbenoekonomski odnosi v šolstvu, vsebinska vprašanja socialistične vzgoje, obvezno izpopolnjevanje učiteljev, uresničevanje modernizacije
in reforme osnovne šole in srednjega šolstva. Prosvetno-kulturni zbor naj bi ta
pomembna vprašanja ločeno in podrobneje obravnaval, kot si je to začrtal v
svojem delovnem programu.
Pri dokončnem oblikovanju besedila skupščinskega dokumenta o kadrovski
politiki bo vsekakor potrebno upoštevati tudi koristne pobude in ugotovitve, ki
bodo prišle do izraza v javni razpravi o tezah komisije centralnega komiteja
ZK Slovenije za družbeno-politična in idejna vprašanja znanosti in prosvete
o idejno-političnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora so odbori določili člana
odbora za vzgojo in izobraževanje Vlada Uršiča.
Št.: 117-8/71
Ljubljana, 11. 3. 1971
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OSNUTEK ZAKONA
o splošnem ljudskem odporu
UVODNA NAČELA
I.
Socialistična republika Slovenija se pripravlja za obrambo Slovenije in
Jugoslavije in za odpor zoper vsakogar, ki bi ogrožal svobodo, neodvisnost,
suverenost ali ozemeljsko nedotakljivost jugoslovanske socialistične skupnosti
narodov in narodnosti in se usposablja za vodenje splošnega ljudskega odpora.
Obrambne priprave, povezane z obrambo našega samoupravnega socialističnega sistema, izražajo življenjski interes ter potrebo in interes slovenskega
naroda ter vseh narodov in narodnosti Jugoslavije ter vsakogar, ki mu je do
resnične osebne svobode, neodvisnosti in suverenosti narodov.
Ze v miru — v okviru obrambnih priprav — občani, delovne in druge
organizacije, krajevne skupnosti, družbeno-politične skupnosti in družbeno-politične organizacije ter društva razvijajo, soustvarjajo in pripravljajo splošni
ljudski odpor kot edino možno in uspešno obliko in koncepcijo odpora vsega
naroda.
II.
«
Splošni ljudski odpor temelji na izkušnjah in tradicijah narodnoosvobodilnega boja, izhaja iz samoupravnega socialističnega sistema, iz boja za enakopravne odnose in za svetovni mir, iz neodtujljive pravice in dolžnosti napadenih, da se branijo pred napadalcem ter upošteva tudi geografski položaj
Slovenije in Jugoslavije.
Splošni ljudski odpor in organiziranje oboroženih enot in oblik odpora
že v miru omogočata, da se povsod, vsak trenutek in v katerihkoli razmerah
lahko uspešno upremo vsakemu,napadalcu.
Splošni ljudski odpor je organiziranje vseh možnih oblik dejavnosti in
odpora celotnega naroda, ki v vojni črpa svojo moč in učinkovitost predvsem
iz oboroženega odpora ter je stalen proces izpopolnjevanja in prilagajanja konkretnim razmeram pri obrambnih pripravah v miru in odpora v vojni. Oborožen boj omogoča in uveljavlja delovanje naše socialistične oblasti in vseh
družbenih sil v raznih vojnih razmerah, omogoča in krepi vse oblike aktivnega
političnega, propagandnega, psihološkega in drugega odpora, tudi v začasno zasedenih vaseh, naseljih in mestih ter v miru in vojni vključuje in združuje vse
materialne, kulturne, znanstvene, strokovne in druge sile Slovenije v učinkovit
in nepremagljiv odpor.
Splošni ljudski odpor je zavestna aktivnost in enoten sistem dolžnosti in
odgovornosti pri organiziranju in pripravljanju republike, občin, delovnih in
drugih organizacij ter občanov za naloge in delo v vseh vojnih razmerah.
III.
Priprave na splošni ljudski odpor so hkrati družbeni proces, v katerem
delovni ljudje Slovenije vedno bolj neposredno sodelujejo in odločajo tudi o
vprašanjih obrambe svoje socialistične skupnosti in v katerem se uresničujejo
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ter konkretizirajo pravice in dolžnosti delovnega človeka, občana, delovnih in
drugih organizacij ter družbeno-političnih skupnosti na področju obrambnih
funkcij naše samoupravno organizirane socialistične družbe.
IV.
Družbeno-politične skupnosti, delovne in druge organizacije ter krajevne
skupnosti kot pomembni del svoje dejavnosti izvajajo obrambne priprave, pripravljajo razne oblike splošnega ljudskega odpora v okviru svojih pravic in
dolžnosti, usposabljajo občane in zlasti mladino ter ustvarjajo materialne in
druge temelje za krepitev obrambne moči in za splošni ljudski odpor.
V.
Enote teritorialne obrambe že v miru pokrivajo celotno ozemlje Socialistične republike Slovenije, v vojni vodijo oborožen boj in so jedra oboroženega
odpora na začasno zasedenem ozemlju, vaseh, naseljih in mestih in skupno z
vsemi silami slovenskega naroda vodijo boj za osvoboditev.
VI.
Družbeno-politične in druge družbene organizacije s svojo aktivnostjo krepijo in oblikujejo idejno-politične temelje za priprave splošnega ljudskega
odpora in izvrševanje obrambnih nalog, krepijo socialistični patriotizem in
usposabljajo svoje člane za splošni ljudski odpor.
VII.
Socialistična zveza delovnih ljudi in Zveza komunistov sta temeljni politični sili pri organizaciji in pripravah splošnega ljudskega odpora.
Socialistična zveza delovnih ljudi politično povezuje vse nosilce družbenih
sil pri pripravah splošnega ljudskega odpora ter zagotavlja, da se te priprave
izvajajo na najširših samoupravnih osnovah.
Zveza komunistov je glavna idejno-politična usmerjevalna in gonilna sila
pri organiziranju in vodenju splošnega ljudskega odpora.

1. poglavje
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
SR Slovenija v skladu s svojim ustavnim položajem in na podlagi tega
zakona organizira splošni ljudski odpor na svojem ozemlju v okviru enotnega
jugoslovanskega sistema obrambe dežele, pripravlja organizacijo in delo v vojnih razmerah za udeležbo v oboroženem boju in v drugih oblikah odpora, orga-
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nizira varstvo in reševanje prebivalstva in materialnih dobrin v miru in vojni
ter opravlja druge naloge, ki imajo pomen za obrambo dežele.
SR Slovenija in njeni republiški organi usklajujejo in usmerjajo priprave
občin, gospodarstva in družbenih služb.
SR Slovenija vodi med vojno splošni ljudski odpor.
2. člen
Za uspešno organizacijo in priprave vseh nacionalnih sil za splošni ljudski
odpor sodelujejo družbeno-politične skupnosti, krajevne skupnosti, delovne in
druge organizacije v okviru enotne splošne politike in koncepcije obrambe
dežele.
3. člen
Občina organizira splošni ljudski odpor v skladu s svojim ustavnim položajem v okviru enotnega sistema obrambe Slovenije ter pri tem na svojem
območju pripravlja organizacijo in delo v vojnih razmerah za udeležbo v splošnem ljudskem odporu, organizira delo za varstvo in reševanje prebivalstva in
materialnih dobrin ter opravlja druge naloge, ki imajo pomen za obrambo
dežele.
Občina in njeni organi usklajujejo in usmerjajo priprave krajevnih skupnosti ter delovnih in drugih organizacij.
Občina med vojno vodi splošni ljudski odpor na svojem območju.
4. člen
Krajevne skupnosti in njihovi odbori za splošni ljudski odpor so temelj
splošnega ljudskega odpora in neposredno ter stalno opravljajo vse priprave na
splošni ljudski odpor in za organizacijo tega odpora.
5. člen
Delovne in druge organizacije ter njihovi odbori za splošni ljudski odpor
delujejo v skladu z zakonom, statutom in drugimi svojimi splošnimi akti v pripravah splošnega ljudskega odbora ter skrbijo zlasti za to, da se do najširših
možnosti izkoristijo vse njihove sile in sredstva za potrebe splošnega ljudskega
odpora ter za varstvo in reševanje prebivalstva in materialnih dobrin.
, 6. člen
Enote teritorialne obrambe (v nadaljnjem besedilu: »teritorialne enote«),
ki jih ustanavljajo republika, občine in delovne organizacije, so sestavni del
oboroženih sil Jugoslavije.
Družbeno-politične skupnosti, delovne in druge organizacije morajo v
skladu z razvojnimi in vojnimi načrti zagotoviti materialna in druga sredstva
za delovanje teritorialnih enot.
7. člen
Civilna zaščita obsega varstvo in reševanje prebivalstva in materialnih dobrin pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami in v vojni.
Civilno zaščito vodijo štabi za civilno zaščito.
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2. poglavje
PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRUZBENO-POLITlCNIH SKUPNOSTI
1. Socialistična republika Slovenija
8. člen

SR Slovenija izvršuje svoje pravice in dolžnosti na področju splošnega
ljudskega odpora prek Skupščine SR Slovenije in drugih republiških organov.

Skupščina SR Slovenije
9. člen
Skupščina SR Slovenije določa splošna načela, cilje in politiko Socialistične
republike Slovenije in njenih organov na področju splošnega ljudskega odpora.
Skupščina SR Slovenije določa v družbenem načrtu razvoja SR Slovenije
in z drugimi predpisi sredstva za potrebe splošnega ljudskega odpora v republiki ter opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
10. člen
Politiko Skupščine SR Slovenije na področju splošnega ljudskega odpora v
Sloveniji uresničujejo in izvajajo: izvršni svet Skupščine SR Slovenije, svet
SR Slovenije za narodno obrambo, štab SR Slovenije za splošni ljudski odpor,
republiški sekretariat za narodno obrambo ter drugi republiški upravni organi
in organizacije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
11. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skrbi za izvajanje zakonov in politike,
ki jo določa Skupščina SR Slovenije, nadzoruje delo upravnih organov ter jim
daje splošne smernice za delo na področju ljudskega odpora.
12. člen
Pri izvajanju svojih nalog izvršni svet Skupščine SR Slovenije zlasti:
— določa program priprav za splošni ljudski odpor (razvojni načrt) na
podlagi srednjeročnega in dolgoročnega načrta družbenoekonomskega razvoja
SR Slovenije ter v skladu z enotnimi osnovami načrtov in priprav za obrambo
1
Jugoslavije;
— določa načrt za delo SR Slovenije v vojnih razmerah, s katerim določi
zlasti naloge, ukrepe in postopek za primer neposredne vojne nevarnosti in
za primer vojne (vojni načrt);
— določa republiški načrt ukrepov civilne zaščite za varstvo ob naravnih
in drugih hudih nesrečah ter pred vojnimi akcijami;
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— skrbi, da občani, delovne in druge organizacije ter občine izvršujejo
pravice in dolžnosti glede priprav, organizacije in opravljanja drugih nalog na
področju splošnega ljudskega odpora;
— skrbi, da imajo delovne organizacije, ki so posebnega pomena za
republiko, v vojni pogoje za delo;
— določa organizacijo in delo republiških upravnih in drugih organov
v vojni ter sistem organizacije in varstva delovnih in drugih organizacij
s področja gospodarstva in družbenih služb v vojni;
— skrbi, da se zavarujejo predmeti zgodovinske, umetniške in kulturne
vrednosti in republiški arhiv;
— usmerja medobčinsko sodelovanje na področju splošnega ljudskega
odpora;
— določa splošna načela organizacije, sestava in vodenja milice v vojni ter
v katerih izjemnih mirnodobnih primerih se lahko aktivirajo rezervne enote
milice;
— daje predsedniku republike predlog za imenovanje poveljnika štaba SR
Slovenije za splošni ljudski odpor;
— odloča o uporabi teritorialnih enot;
— predpisuje kriterije za mobilizacijo prebivalstva ob naravnih in drugih
hudih nesrečah;
— določa kriterije in pogoje za izbiro kadra za delo s področja splošnega
ljudskega odpora v državnih organih ter v delovnih in drugih organizacijah;
— določa pogoje za povračila potnih stroškov in nadomestil osebam, ki so
vpoklicane v vojaško službo v teritorialne enote in višino teh povračil;
— izdaja predpise o vpisovanju v vojaško evidenco ženskih vojaških obveznikov, ki so razporejene v teritorialne enote in službe teritorialne obrambe;
— spremlja priprave za splošni ljudski odpor v občinah ter v delovnih
organizacijah s področja gospodarstva in družbenih služb, jih usmerja ter
usklajuje z republiškimi načrti in ukrepi;
— daje pristanek, da se vojaška oseba napoti na delo v republiški organ.
Svet SR Slovenije za narodno obrambo
13. člen
Svet SR Slovenije za narodno obrambo izvršuje in usklajuje priprave za
splošni ljudski odpor na območju Slovenije ter skrbi za učinkovitost teh
priprav.
Svet SR Slovenije za narodno obrambo pri tem zlasti:
— usmerja izvajanje vojnih priprav, posebno za pripravljanje materialnih
in drugih virov in sil SR Slovenije za splošni ljudski odpor ter za ustanovitev
in organizacijo teritorialnih enot, služb teritorialne obrambe in civilne zaščite;
— ustanavlja teritorialne enote in službe teritorialne obrambe;
-— odloča o organizaciji, opremljenosti in nalogah vojnih enot milice;
■— usklajuje vojne priprave med republiškimi organi in organizacijami ter
med njimi in oboroženimi silami;
— daje svetom občinskih skupščin za narodno obrambo navodila in stališča za enotno reševanje vprašanj pri pripravah splošnega ljudskega odpora;
— določa objekte in naprave, ki imajo poseben republiški pomen za splošni
ljudski odpor in način njihovega zavarovanja;
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— obravnava predlog razvojnega in vojnega načrta ter predloge zakonov
in drugih predpisov o vprašanjih, ki so pomembna za splošni ljudski odpor ter
daje nanje svoje pripombe in mnenja;
— obravnava koncept izgradnje zaklonišč;
— usklajuje izvajanje priprav na področju splošnega ljudskega odpora
z drugimi republikami;
— obravnava poročila inšpekcijske službe o izvajanju predpisov s področja
obrambnih priprav ter sprejema v tej zvezi stališča;
— določa merila in normative za razpored ljudi in sredstev za potrebe
državnih organov, teritorialnih enot in civilne zaščite ter za druge družbene
potrebe v vojni, v skladu s potrebami dopolnjevanja potreb jugoslovanske ljudske armade v vojni;
— določa organizacijo vojnih zvez;
— izda načrt za evakuacijo pomembnih naprav in dobrin gospodarstva in
družbenih služb ter republiških organov in prebivalstva.
14. člen
Svet SR Slovenije za narodno obrambo ima predsednika, tajnika in določeno število članov.
Predsednik sveta je po svojem položaju predsednik izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, tajnik sveta pa republiški sekretar za narodno obrambo.
Člani sveta so po svojem položaju: poveljnik najvišjega poveljstva enote
JLA na območju Slovenije, poveljnik in politični komisar štaba SR Slovenije
za splošni ljudski odpor, republiški sekretar za narodno obrambo in republiški
sekretar za notranje zadeve. Druge člane sveta izvoli Skupščina SR Slovenije.
Ob izvolitvi določi hkrati število članov sveta.
15. člen
Seje sveta sklicuje in vodi predsednik sveta. Ce je predsednik odsoten
ali zadržan, ga nadomestuje član sveta, ki ga imenuje svet.
16. člen
Za proučevanje posameznih vprašanj iz svojega delovnega področja in za
pripravo predlogov lahko svet ustanovi stalne in začasne strokovne komisije.
Delo komisije vodi praviloma član sveta, kolikor svet ne določi drugače.
17. člen
Strokovne zadeve za svet za narodno obrambo na področju organizacije in
dela teritorialnih enot in na področju splošnega ljudskega odpora opravlja štab
SR Slovenije za splošni ljudski odpor.
Druge strokovne zadeve ter vse administrativne zadeve za svet opravlja
republiški sekretariat za narodno obrambo.
Gradivo za sejo sveta pripravljajo tudi drugi upravni organi v mejah svojega delovnega področja ter po potrebi tudi posamezne delovne in druge organizacije.
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Stab SR Slovenije za splošni ljudski odpor
18. člen
Stab SR Slovenije za splošni ljudski odpor je najvišje poveljstvo teritorialnih enot v Sloveniji ter izvršuje smernice in stališča Skupščine SR Slovenije,
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter sveta SR Slovenije za narodno
obrambo na področju splošnega ljudskega odpora v Sloveniji.
19. člen
Stab SR Slovenije za splošni ljudski odpor proučuje, spremlja in uveljavlja
sodobne oblike, metode in sredstva splošnega ljudskega odpora in predlaga
pristojnim organom ustrezne ukrepe. Pri tem si zlasti prizadeva, da se načela
in vsebina splošnega ljudskega odpora vgrajuje v celoten družbeno-politični
sistem.
Stab SR Slovenije za splošni ljudski odpor odreja pripravno stanje teritorialnih enot.
Na ozemlju, ki ga je sovražnik začasno zasedel, vodi štab SR Slovenije za
splošni ljudski odpor vse oborožene sile.
20. člen
Stab SR Slovenije za splošni ljudski odpor na področju priprav oboroženega
odpora zlasti:
— predlaga ustanovitev teritorialnih enot in jih vodi;
— sodeluje z občinami in delovnimi organizacijami pri organiziranju teritorialnih enot in skupno z njimi skrbi za urjenje in borbeno pripravljenost
enot, za ustrezno reševanje organizacijskih in kadrovskih vprašanj teh enot ter
usklajuje opremljanje teh enot in druga vprašanja, ki zagotavljajo enotnost pri
izvajanju načrtov, navodil in smernic za splošni ljudski odpor,
— oblikuje osnove in doktrino za delovanje teritorialnih enot;
izdaja v miru štabom in poveljstvom teritorialnih enot obvezna navodila za organiziranje in borbeno pripravljenost teritorialnih enot;
— uresničuje osnovna operativno-taktična pravila, ki jih za teritorialne
enote predpisuje vrhovni poveljnik oboroženih sil Jugoslavije;
skrbi za izvajanje strokovnih in tehničnih navodil za nabavo, hrambo,
vzdrževanje, evidentiranje in za nadzor nad predmeti oborožitve in nad opremo
teritorialnih enot;
— usklajuje delovanje teritorialnih enot s pripravami in načrti jugoslovanske ljudske armade.
21. člen
Strokovne in administrativne zadeve za štab SR Slovenije za splošni ljudski odpor opravlja služba štaba.
Strokovne delavce službe imenuje štab. Za imenovanje strokovnih delavcev,
ki so aktivne vojaške osebe, je potreben pristanek izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije.

700

Priloge
Republiški sekretariat za narodno obrambo
22. člen

Republiški sekretariat za narodno obrambo opravlja upravne zadeve iz
republiške pristojnosti na področju narodne obrambe, kolikor niso posamezne
zadeve dane z zakonom v področje drugih republiških upravnih organov.
Republiški sekretariat za narodno obrambo zlasti:
—■ daje strokovna navodila za izvajanje vojnih priprav republiških, občinskih oziroma medobčinskih organov ter delovnih in drugih organizacij;
— skrbi za medsebojno uskladitev občinskih razvojnih in vojnih načrtov
z načrti SR Slovenije;
— daje strokovna navodila za organizacijo, opremljenost in delovanje
civilne zaščite ter služb za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
— skrbi za usposabljanje strokovnih kadrov, ki so v upravnih organih,
delovnih in drugih organizacijah zadolženi za obrambne priprave;
— določa program pouka za obrambo in zaščito prebivalstva in pouka enot
civilne zaščite, v sodelovanju s pristojnimi organi in organizacijami skrbi za
izvajanje tega programa ter izdaja ustrezno strokovno literaturo;
— izdaja strokovna navodila za izvajanje varnostnih zaščitnih ukrepov
obrambnih priprav v državnih organih, delovnih in drugih organizacijah;
— izdaja pooblastila strokovnjakom za varstvo pred neeksplodiranimi bojnimi sredstvi;
— opravlja zadeve izključnih pravic in dolžnosti republike, ki se nanašajo
na organiziranje splošnega izvidniškega, obveščevalnega in alarmnega sistema;
— usklajuje s pristojnimi republiškimi organi zadeve splošnega sistema in
režima vojnih zvez ter kriptografskega zavarovanja podatkov in informacij;
— opravlja zadeve, ki so v zvezi z vojaško obveznostjo občanov dane v pristojnost republike po zakonu o vojaški obveznosti (Uradni list SFRJ,
št. 8-84/69).
23. člen
Inšpekcijske zadeve glede izvajanja predpisov s področja obrambnih priprav opravlja inšpektorat v sestavu republiškega sekretariata za narodno
obrambo.
Inšpektorje imenuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije na predlog sveta
SR Slovenije za narodno obrambo.
Inšpektorji imajo glede opravljanja inšpekcijskih zadev pravice in dolžnosti
po tretjem odstavku 43. člena zakona o narodni obrambi.
Drugi republiški upravni organi
24. člen
Politiko Skupščine SR Slovenije, smernice izvršnega sveta in sklepe sveta
SR Slovenije za narodno obrambo pri pripravah splošnega ljudskega odpora
izvajajo poleg republiškega sekretariata za narodno obrambo tudi drugi republiški upravni organi ter zavodi, delovne in druge organizacije republiškega
pomena (v nadaljnjem besedilu: republiški organi) v mejah pravic, ki jih zanje
določajo ustava, zakoni in drugi predpisi.
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Republiški organi so odgovorni, da se priprave v dejavnostih iz njihovega
področja uskladijo s programom priprav za splošni ljudski odpor (prva alinea
12. člena), zagotovijo potrebna sredstva za delo ter izvajajo priprave in druge
nujne ukrepe, da se v vojnem času pomembne dejavnosti, ki so v njihovi pristojnosti, opravljajo tudi v vseh vojnih pogojih in da se njihovi kadri usposobijo
za izvrševanje nalog in zadev, ki so pomembne za splošni ljudski odpor in za
delo v vojni.
25. člen
Republiški organi vsak na svojem področju neposredno izvajajo obrambne
priprave in v ta namen zlasti:
— izdelujejo razvojni in vojni načrt za dejavnosti v njihovi pristojnosti;
— spremljajo priprave občin in delovnih organizacij na svojem področju,
jih usmerjajo in usklajujejo s svojimi načrti in ukrepi ter izvajajo strokovni
nadzor nad izvrševanjem teh priprav;
— izdelujejo strokovna navodila za izvajanje obrambnih priprav iz svojega
delovnega področja;
— skrbijo, da se v družbenih načrtih predvidijo sredstva za področje svojih
dejavnosti v pripravah za splošni ljudski odpor in dajejo ustrezne predloge;
— predlagajo ukrepe in skrbe za zagotovitev materialnih rezerv za svoje
dejavnosti, ki imajo pomen za republiko;
— predlagajo delovne in druge organizacije, ki imajo v vojni pomen za
republiko in skrbe, da te organizacije izdelajo načrte, izvedejo ustrezne priprave
ter da imajo v vojni pogoje za delo;
— predlagajo strokovne nosilce priprav za posamezne pomembnejše dejavnosti oziroma panoge iz svojega področja ter skrbe, da izvršujejo svoje dolžnosti in izvedejo potrebne priprave;
— predlagajo sistem organizacije in delovanja ter način izvrševanja njihovih dejavnosti v vojni oziroma v razmerah splošnega ljudskega odpora;
— pripravljajo osnutke vojnih predpisov za svoje dejavnosti, s katerimi
se ureja organizacija, delovanje in način vodenja dejavnosti skladno s posebnostmi SR Slovenije v razmerah splošnega ljudskega odpora;
— skrbijo za strokovno usposabljanje svojih kadrov za delo v vojni.
Republiški upravni organi medsebojno usklajujejo svoje delo pri pripravah
splošnega ljudskega odpora in sodelujejo s štabom SR Slovenije za splošni ljudski odpor in republiškim sekretariatom za narodno obrambo.
26. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena opravljajo posamezni republiški organi zlasti
tele naloge:
a) republiški sekretariat za notranje zadeve:
— opravlja organizacijske, mobilizacijske, materialne in druge priprave
za vojne enote milice;
— skrbi za organizacijo vseh organov za notranje zadeve v vojni;
— izvaja priprave za urejanje prometa, zaščito državnih organov in določenih objektov v vojni;
— skrbi za kriptografsko zavarovanje tajnih podatkov in njihovo prenašanje s tehničnimi sredstvi;
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b) republiški sekretariat za prosveto in kulturo izdaja tujcem dovoljenja
za opravljanje določenih vrst znanstveno-raziskovalnega dela;
c) republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo predlaga organizacijo
sodišč in drugih pravosodnih organov za delo v vojni in pogojih splošnega
ljudskega odpora ter merila in normative za razporeditev ljudi in sredstev v te
organe;
č) republiški sekretariat za finance predpiše v sodelovanju s pristojnimi
republiškimi organi poseben način dokumentiranja in obravnavanja finančnih
sredstev za izdatke splošnega ljudskega odpora, glede katerih je treba zagotoviti
tajnost.
2. Občine
27. člen
Pravice in dolžnosti občine na področju splošnega ljudskega odpora izvršujejo, v mejah svojega delovnega področja, občinska skupščina, svet za narodno
obrambo ter drugi občinski sveti, upravni organ za narodno obrambo ter drugi
občinski upravni organi, štabi oziroma poveljstva teritorialnih enot ter krajevne
skupnosti.
28. člen
Občine usklajujejo in izvršujejo naloge na področju splošnega ljudskega
odpora, ki imajo pomen za več občin v okviru medobčinskega sodelovanja in
lahko v ta namen ustanavljajo skupne službe in druge organe medobčinskega
sodelovanja.
29. člen
Občinska skupščina določa splošna načela, smotre in politiko na področju
obrambnih priprav, oboroženega odpora in civilne zaščite, daje na teh področjih
splošne smernice za delo občinskih svetov in upravnih organov, krajevnih
skupnosti, delovnih in drugih organizacij ter sprejme občinski načrt za civilno
zaščito.
Občinska skupščina določa v skladu z načrtom razvoja občine sredstva,
ki se morajo zagotoviti za učinkovito pripravo splošnega ljudskega odpora na
območju občine.
Občinska skupščina lahko ustanovi sklad za financiranje potreb splošnega
ljudskega odpora. V tem skladu se združujejo sredstva občine iz prejšnjega
odstavka ter sredstva delovnih in drugih organizacij za ustvarjanje pogojev in
možnosti za zadovoljitev obrambnih potreb, ki so skupnega pomena.

Svet občinske skupščine za narodno obrambo
30. člen
Svet občinske skupščine za narodno obrambo kot izvršilno politični organ
skupščine na področju obrambnih priprav usklajuje priprave za obrambo in
delovanje v raznih vojnih razmerah ter skrbi in sodeluje pri uresničevanju
koncepta splošnega ljudskega odpora ter mobilizacije vseh sih in sredstev
v občini.
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31. člen
Svet občinske skupščine za narodno obrambo zlasti:
— obravnava predloge predpisov občinske skupščine na področju splošnega
ljudskega odpora, ki jih sprejme občinska skupščina ter daje svoje mnenje
k takim predpisom;
— predlaga občinski skupščini smernice za organizacijo in delo na področju
splošnega ljudskega odpora;
— sprejme razvojni in vojni načrt občine, programe financiranja za to
področje ter predlaga način uporabe sredstev za potrebe splošnega ljudskega
odpora;
— oblikuje teritorialne enote, določa njihovo organizacijo in sestavo ob
upoštevanju smernic štaba SR Slovenije za splošni ljudski odpor, jih opremlja,
oborožuje ter spremlja njihovo delo;
— imenuje poveljnika, političnega komisarja in druge člane najvišjega
štaba teritorialne enote v občini v soglasju s štabom SR Slovenije za splošni
ljudski odpor; na predlog tega štaba pa imenuje tudi poveljnike, politične
komisarje in člane nižjih štabov oziroma poveljstev teritorialnih enot, ki jih je
oblikoval;
•— daje soglasje k imenovanju poveljnikov, političnih komisarjev in članov
štabov oziroma poveljstev teritorialnih enot v delovnih organizacijah, katere
na območju občine imenuje delavski svet delovne organizacije, ki je enoto
ustanovila;
— določa osnove za organizacijo in sestavo enot civilne zaščite ter spremlja
delo njihovih štabov;
— koordinira delo krajevnih skupnosti na področju splošnega ljudskega
odpora ter skrbi za zagotovitev materialnih in drugih sredstev za to delo;
— daje pristanek, da se vojaška oseba napoti na delo v občinske organe ali
organizacije;
— obravnava izvajanje pouka prebivalstva za obrambo in zaščito;
— sprejema načrte za zatemnitev in za druge ukrepe za zaščito in reševanje prebivalstva in materialnih dobrin na območju občine;
— daje soglasje za zaposlitev delavcev v občinskem upravnem organu za
narodno obrambo.
32. člen
Svet občinske skupščine za narodno obrambo ima predsednika in določeno
število članov. Člani sveta so po svojem položaju poveljnik najvišje teritorialne
enote, poveljnik občinskega štaba za civilno zaščito ter predstojnik občinskega
upravnega organa za narodno obrambo. Druge člane sveta imenuje skupščina
na svoji seji. Ob imenovanju določi hkrati tudi število članov sveta.
Predsednik sveta za narodno obrambo je praviloma predsednik občinske
skupščine, kolikor občinska skupščina ne izvoli drugega predsednika.
Tajnika sveta za narodno obrambo imenuje svet izmed svojih članov.
33. člen
Strokovno in administrativno službo za svet občinske skupščine za narodno
obrambo opravlja občinski upravni organ za narodno obrambo.
Gradivo za delo sveta pripravljajo tudi drugi upravni organi v mejah svojega delovnega področja, strokovne komisije, štabi teritorialnih enot, po potrebi
pa tudi posamezne delovne in druge organizacije.
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34. člen
Občinski upravni organi izvajajo v mejah svojih pristojnosti zakone in
druge predpise širših družbeno-političnih skupnosti ter predpise in smernice
občinske skupščine in njenih svetov, ki jih sprejemajo na področju obrambnih
priprav.
36. člen
Občinski upravni organ za narodno obrambo zlasti:
— daje strokovno pomoč pri izdelavi razvojnih in vojnih načrtov drugim
občinskim organom in krajevnim skupnostim;
— opravlja zadeve vojaške obveznosti in vojaške mobilizacije v skladu
s posebnimi predpisi;
— skrbi za organiziranje in pripravo enot civilne zaščite in za pouk obveznikov civilne zaščite;
— skrbi za organizacijo in izvajanje nalog služb za opazovanje, obveščanje
in alarmiranje;
— opravlja razpored prebivalstva v enote JLA, v teritorialne enote, službe
teritorialne obrambe, v enote civilne zaščite ter na delovne dolžnosti v vojni
in vodi ustrezne evidence v skladu s posebnimi predpisi;
— skrbi za izvajanje varnostno-zaščitnih ukrepov obrambnih priprav
v državnih organih ter delovnih in drugih organizacijah;
— skrbi za obrambno vzgojo prebivalstva.
Predstojnika občinskega upravnega organa za narodno obrambo imenuje
občinska skupščina po predhodnem mnenju republiškega sekretarja za narodno
obrambo.
35. člen
Drugi občinski upravni organi in drugi organi občinske skupščine vsak
na svojem področju zlasti:
— dajejo strokovno pomoč delovnim in drugim organizacijam pri izdelavi
razvojnih in vojnih načrtov ter pripravah na obrambo in splošni ljudski odpor;
— pripravljajo predloge za svoje delo v različnih vojnih razmerah.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka pri svojem delu sodelujejo z občinskim upravnim organom za narodno obrambo.

3. poglavje
PRAVICE IN DOLŽNOSTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI, DELOVNIH
IN DRUGIH ORGANIZACIJ TER NJIHOVIH ODBOROV
ZA SPLOŠNI LJUDSKI ODPOR
1. Krajevne skupnosti
37. člen
Krajevne skupnosti v mejah svojih pravic in dolžnosti izvajajo naloge na
področju priprav občanov na splošni ljudski odpor ter na področju civilne
zaščite in opravljajo druge naloge, ki jih za področje splošnega ljudskega odpora
določa statut občine.
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38. člen
Priprave za splošni ljudski odpor opravlja odbor krajevne skupnosti za
splošni ljudski odpor.
Odbor krajevne skupnosti za splošni ljudski odpor skrbi za organizacijske,
politične, materialne in druge priprave za splošni ljudski odpor, ustvarja in
proučuje pogoje za krajevnim razmeram ustrezajoče oblike splošnega ljudskega
odpora ter skrbi za vzgojo in usposobljenost občanov za splošni ljudski odpor.
Pri opravljanju svojih nalog odbor krajevne skupnosti za splošni ljudski
odpor uresničuje smernice pristojnih občinskih organov.
39. člen
Odbor za splošni ljudski odpor lahko ustanavlja pododbore za posamezne
vasi oziroma naselja in komisije za izvajanje posameznih nalog s področja
splošnega ljudskega odpora. Mora pa ustanoviti organe, za katere to določa
zakon ali občinska skupščina.
40. člen
Po svojem položaju sta člana odbora krajevne skupnosti za splošni ljudski
odpor poveljnik teritorialne enote in vodja štaba za civilno zaščito na območju
krajevne skupnosti. Druge člane odbora imenuje svet krajevne skupnosti izmed
predstavnikov družbeno-političnih organizacij in društev ter drugih občanov
iz območja krajevne skupnosti, ki lahko največ prispevajo k organizaciji in
pripravam na splošni ljudski odpor.
Število članov krajevnega odbora za splošni ljudski odpor določi svet krajevne skupnosti hkrati, ko izvrši imenovanje.
2. Delovne in druge organizacije
41. člen
Vsi organi delovne ali druge organizacije so v mejah svojih pravic in
dolžnosti, ki jih imajo po zakonu in svojem statutu, odgovorni za učinkovito
pripravljanje organizacije na splošni ljudski odpor.
42. člen
Delavski svet oziroma drug ustrezen organ delovne ali druge organizacije
določa razvojni načrt delovne organizacije, način priprave delovne ali druge
organizacije za proizvodnjo v vojni glede na vojne razmere, ki jih je mogoče
predvideti, skrbi za izvajanje ukrepov za zaščito, odloča o finančnih sredstvih
za potrebe priprav na splošni ljudski odpor, skrbi za opremljanje in strokovni
pouk enote civilne zaščite v delovni ali ,drugi organizaciji, če pa ima delovna
organizacija teritorialno enoto, pa tudi za opremljanje, oborožitev in strokovni
pouk te enote.
43. člen
Za neposredno izvrševanje priprav za splošni ljudski odpor lahko delavski
svet oziroma drug ustrezen organ delovne ali druge organizacije ustanovi odbor
45
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delovne ali druge organizacije za splošni ljudski odpor, mora pa ga ustanoviti,
če tako določi svet občinske skupščine za narodno obrambo.
44. člen
Odbor delovne ali druge organizacije za splošni ljudski odpor zlasti:
— vodi in usklajuje konkretne priprave za splošni ljudski odpor organizacij
združenega dela in drugih notranjih enot in služb delovne ali druge organizacije,
njenih enot civilne zaščite, morebitnih teritorialnih enot in služb teritorialne
obrambe ter programira in organizira ustrezen strokovni pouk;
— sprejme vojni načrt organizacije in predlaga sprejem razvojnega načrta
in drugih aktov in ukrepov, za katere je pristojen delavski svet ali drug ustrezen organ delovne ali druge organizacije;
— organizira in pripravlja vse možne oblike, metode in načine odpora, ki
pridejo v pošte v glede na posebne razmere v delovni ali drugi organizaciji;
— predlaga pristojnim organom razpored delavcev organizacije, ki so vojaški obvezniki, za delo v teritorialni enoti, službi teritorialne obrambe, v enoti
civilne zaščite v organizaciji ter za delovne dolžnosti v vojni;
— organizira obrambno vzgojo delavcev ter jih seznanja z njihovimi dolžnostmi v vojni glede na vojne razmere, ki jih je mogoče predvideti;
— skrbi za izvajanje varnostno zaščitnih ukrepov pri pripravah splošnega
ljudskega odpora in za uveljavljanje družbene samozaščite;
— določa ukrepe in postopek za zavarovanje za splošni ljudski odpor
pomembnih podatkov, ki so v skladu s statutom ali drugim splošnim aktom
organizacije tajnosti;
— določa delavce, ki opravljajo zaupna dela pri pripravah za splošni ljudski odpor;
— opravlja druge naloge s področja splošnega ljudskega odpora, ki jih
zakon daje v pristojnost delovne organizacije, kolikor za posamezno takšno
nalogo ni določena izrecna pristojnost delavskega sveta.
45. člen
Odbor delovne ali druge organizacije za splošni ljudski odpor lahko imenuje svoje pododbore ali komisije za delo v posameznih organizacijah združenega dela ali drugih notranjih enotah, obratih itd. ter določi njihovo delovno ,
področje.
46. člen
Predsednika in člane odbora delovne ali druge organizacije za splošni ljudski odpor imenuje delavski svet ali drug ustrezen organ organizacije; v odbor
mora imenovati najmanj po enega predstavnika štaba za civilno zaščito in
morebitne teritorialne enote v organizaciji.
*
47. člen
V delovnih in drugih organizacijah, kjer ni odbora za splošni ljudski odpor,
opravlja naloge tega odbora iz 44. člena tega zakona delavski svet ali drug
ustrezen organ, kolikor ni v statutu delovne organizacije posamezna od teh
nalog dana v delovno področje katerega od izvršilnih organov organizacije.
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4. poglavje
TERITORIALNE ENOTE
48. člen
Teritorialne enote ustanavljajo republika in občine po teritorialnem, delovne organizacije pa po proizvajalnem načelu.
Teritorialne enote sestavljajo grupe, oddelki, vodi, čete, bataljoni, odredi in
po potrebi tudi druge formacije.
49. člen
Republiške teritorialne enote ustanavlja svet SR Slovenije za narodno
obrambo.
50. člen
Teritorialne enote ustanavlja občinska skupščina.
V občini se morajo ustanoviti teritorialne enote za območje vsake krajevne
skupnosti v občini. Območja, kjer ni krajevne skupnosti, se pridružijo teritorialni enoti sosednih krajevnih skupnosti v občini.
51. člen
Teritorialne enote v delovni organizaciji ustanovi delavski svet ali drug
ustrezen organ delovne organizacije; teritorialno enoto delavski svet mora
ustanoviti, če je tako določeno v republiškem ali občinskem razvojnem načrtu.
52. člen
Teritorialne enote, ki so jih na območju občine ustanovili občinska skupščina ter delovne organizacije, tvorijo celoto in delujejo na podlagi enotnih
načel in načrtov za splošni ljudski odpor v SR Sloveniji.
53. člen
Teritorialne enote vodijo štabi oziroma poveljstva.
Štabi oziroma poveljstva teritorialnih enot so štab SR Slovenije za splošni
ljudski odpor, conski štabi za splošni ljudski odpor in štabi oziroma poveljstva
posameznih teritorialnih enot.
54. člen
Svet SR Slovenije za narodno obrambo ustanovi na predlog štaba SR Slovenije za splošni ljudski odpor conske štabe za splošni ljudski odpor. S sklepom
o ustanovitvi določi območja conskih štabov, njihove naloge ter pravice in
dolžnosti.
Stab SR Slovenije za splošni ljudski odpor imenuje poveljnika, političnega
komisarja in druge člane in strokovne delavce conskih štabov, predpisuje sestavo conskih štabov in njegovih enot ter skrbi za njihovo opremljenost in
oborožitev.
Sredstva za delo conskih štabov za splošni ljudski odpor se zagotovijo v
republiškem proračunu.
45*
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55. člen

Najvišji štab teritorialne enote v občini vodi in združuje delovanje vseh
teritorialnih enot (52. člen) in je odgovoren za mobilizacijsko in bojno pripravljenost enot.
Najvišji štab teritorialne enote v občini izvršuje smernice in stališča občinske skupščine, sveta občinske skupščine za narodno obrambo ter navodila štaba
SR Slovenije za splošni ljudski odpor oziroma pristojnega conskega štaba.
56. člen
Pri izvrševanju svojih nalog iz prejšnjega člena najvišji štab teritorialne
enote v občini zlasti:
— proučuje okolje, na katerem bodo delovale teritorialne enote, način,
obliko in taktiko boja v različnih vojnih razmerah in pripravlja taktične in
druge načrte za delovanje teritorialnih enot;
— usklajuje delovanje teritorialnih enot s pripravami in načrti jugoslovanske ljudske armade;
— skrbi za enotno izvajanje navodil za organiziranje in pripravljanje teritorialnih enot;
— predlaga svetu občinske skupščine za narodno obrambo ustrezno reševanje organizacijskih in kadrovskih vprašanj, sestav in ustanavljanje novih
teritorialnih enot;
— usklajuje opremljanje teritorialnih enot in druga vprašanja, ki zagotavljajo enotnost pri izvajanju načrtov, navodil in smernic za splošni ljudski
odpor.
57. člen
Stab oziroma poveljstvo posamezne teritorialne enote zlasti:
— vodi in skrbi za urjenje in bojno pripravljenost, za organizacijska in
kadrovska vprašanja enote;
— skrbi za izvajanje strokovnih in tehničnih navodil za nabavo, hrambo,
vzdrževanje, evidentiranje in nadzor nad predmeti opreme in oborožitve enote;
— skrbi za varnostne ukrepe in za varnostno vzgojo pripadnikov teritorialnih enot;
— proučuje okolje, na katerem dela teritorialna enota ter način, obliko in
taktiko boja, ki ustreza različnim vojnim razmeram;
— proučuje in spremlja sodobne oblike, metode in sredstva splošnega ljudskega odpora in daje pristojnim organom predloge za ustrezne ukrepe.
58. člen
Štabi oziroma poveljstva teritorialnih enot sodelujejo z družbeno-političnimi organizacijami in društvi, državnimi organi, krajevnimi skupnostmi, s poveljstvi enot JLA in drugimi organizacijami, katerih delo je pomembno za priprave na splošni ljudski odpor.
59. člen
Pripadniki teritorialnih enot imajo čine, ki veljajo za Jugoslovansko ljudsko armado.
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Pripadniki teritorialnih enot imajo tudi oznake, položajne znake in uniforme, ki jih na predlog štaba SR Slovenije za splošni ljudski odpor določa
svet SR Slovenije za narodno obrambo.
60. člen
Služba in poveljevanje v teritorialnih enotah se opravlja v slovenskem
jeziku.
61. člen
Teritorialne enote imajo stalno in rezervno sestavo. Stalno sestavo teritorialne enote sestavljajo tisti, ki so v teritorialno enoto oziroma njen štab oziroma poveljstvo ali strokovno službo postavljeni na dolžnost ali delovna mesta,
ki jih v mirnem času opravljajo kot poklicno dolžnost.
Rezervno sestavo teritorialne enote sestavljajo vojaški obvezniki, ki so razporejeni vanjo z vojnim razporedom ter prostovoljci.
62. člen
Osebe, ki so postavljene kot člani teritorialne enote, kot člani štaba oziroma
poveljstva teritorialne enote ali kot strokovni in drugi delavci v službah teritorialnih enot oziroma njihovih štabov in poklicno opravljajo svoje delo, se štejejo kot delavci v delovnem razmerju.
O delovnih razmerjih delavcev štaba SR Slovenije za splošni ljudski odpor
in conskih štabih odloča štab SR Slovenije za splošni ljudski odpor.
O delovnih razmerjih delavcev drugih teritorialnih enot in njihovih štabov
oziroma poveljstev odloča pristojni svet občinske skupščine za narodno obrambo. Ti delavci ne morejo biti v sestavu občinskih upravnih organov.
63. člen
V stalnem sestavu teritorialnih enot so lahko tudi aktivne vojaške osebe,
za katere je dal pristanek izvršni svet (15. alinea 12. člena) oziroma svet občinske skupščine za narodno obrambo (9. alinea 31. člena).
Aktivne vojaške osebe, ki so na dolžnostih v stalnem sestavu teritorialnih
enot, imajo vse pravice in dolžnosti, ki veljajo za pripadnike JLA.
64. člen
Vojaški obvezniki, ki so v stalnem sestavu ali so vpoklicani na vaje v teritorialne enote, imajo poleg pravice do brezplačnega prevoza in do nadomestila
osebnega dohodka v skladu s posebnimi predpisi tudi pravico do enkratne denarne pomoči v primeru telesne okvare najmanj za 20'% ali smrti, kakršno
imajo vojaške osebe po 193. členu zakona o jugoslovanski ljudski armadi (Uradni list SFRJ, št. 52-719/64 in 57-929/65).
Pripadnikom teritorialnih enot iz prejšnjega odstavka je zagotovljeno
zdravstveno varstvo po 29. in 30. členu zakona o zdravstvenem zavarovanju in
o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 26/70).
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5. poglavje
CIVILNA ZAŠČITA
a) Splošno
65. člen

Civilna zaščita organizira in vodi akcije za reševanje, pomoč in varstvo ob
naravnih in drugih hudih nesrečah in ob vojnih akcijah ter preprečuje in odpravlja nevarnosti, zaradi katerih bi lahko prišlo do naravnih in drugih hudih
nesreč.
66. člen
Naravne in druge hude nesreče po prejšnjem členu (v nadaljnjem besedilu: hude nesreče) so naravne katastrofe (potresi, povodnji, zemeljski in snežni
plazovi, neurja in pod.) in druge nesreče, pri katerih je ogroženo življenje in
zdravje velikega števila ljudi ali premoženje v velikem obsegu (epidemije,
veliki požari v naseljih, v velikih gospodarskih objektih in v gozdovih, hude
nesreče v rudnikih in drugih deloviščih, hude prometne nesreče, močne eksplozije gorljivih in eksplozivnih snovi, zastrupitev ozračja, zemljišča in podobno).
b) Enote civilne zaščite
67. člen
Za varstvo in reševanje prebivalstva in materialnih dobrin pred hudimi
nesrečami in vojnimi akcijami se ustanavljajo enote civilne zaščite.
Enote civilne zaščite so lahko splošne, specializirane in združene.
Splošne enote civilne zaščite so namenjene za najpogostejše naloge pri
reševanju ljudi in dobrin (prva pomoč, gašenje požarov ipd.); ustanovijo se
v naseljih, krajevnih skupnostih, delovnih in drugih organizacijah.
Specializirane enote so namenjene za posamezne zahtevnejše naloge reševanja ljudi in dobrin (zdravstvena pomoč, veterinarska pomoč, popravilo komunalnih naprav, radiacijska, kemična in biološka zaščita ipd.).
Združene enote so namenjene za vse naloge varstva in reševanja ljudi in
dobrin za najbolj prizadeta območja; ustanavljajo jih lahko občinske skupščine.
68. člen
Krajevna skupnost mora imeti najmanj splošno enoto civilne zaščite.
Občinska skupščina lahko določi v skladu z republiškim in občinskim načrtom civilne zaščite, katere delovne in druge organizacije morajo ustanoviti
enote civilne zaščite za lastne in katere za skupne potrebe ter njihov minimalni
sestav.
Občinska skupščina lahko določi, da morajo ustanoviti enote civilne zaščite
tudi naselja, stanovanjske hiše in druge stavbe.
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69. člen
Specializirane enote civilne zaščite so zlasti:
— enote za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
— tehnično-reševalne enote,
— zdravstvene enote,
— požarno-varstvene enote,
— enote za radiacijsko, kemično in biološko zaščito,
— veterinarske enote,
— enote za popravilo komunalnih naprav,
— enote za identifikacijo in oskrbo trupel.
Glede na krajevne razmere in potrebe se lahko organizirajo in aktivirajo
v skladu z občinskim načrtom ukrepov za civilno zaščito tudi druge enote za
civilno zaščito (enote za uničevanje neeksplodiranih teles, enote za evakuacijo
in nastanitev prebivalstva, za preskrbo, za transport in druge).
70. člen
Enote civilne zaščite sodelujejo pri zavarovanju, rušenju, dajanju pomoči
in pri drugem neposrednem delu ob hudih nesrečah in vojnih akcijah med
seboj in z drugimi enotami civilne zaščite v skladu z občinskim načrtom ukrepov za civilno zaščito.
71. člen
Prostovoljne in poklicne gasilske organizacije sodelujejo z enotami civilne
zaščite, ob hudih nesrečah in vojni pa se vključijo v enote civilne zaščite v
skladu z občinskim načrtom ukrepov za civilno zaščito in navodili občinskega
štaba za civilno zaščito.
72. člen
Predsednik občinske skupščine lahko izjemoma odredi v primeru potrebe
uporabo teritorialnih enot za sodelovanje s civilno zaščito pri reševanju ob
hudih nesrečah.
c) Štabi za civilno zaščito
73. člen
Za vodenje in neposredno opravljanje zadev civilne zaščite se organizirajo
štabi za civilno zaščito.
Štabi za civilno zaščito so: štab SR Slovenije za civilno zaščito, občinski
štabi za civilno zaščito ter štabi za civilno zaščito pri krajevnih skupnostih,
delovnih in drugih organizacijah, naseljih, stanovanjskih hišah in drugih
stavbah.
74. člen
Stab za civilno zaščito sestavljajo vodja in člani štaba ter njihovi namestniki.
Vodja in člani štaba ter njihovi namestniki se imenujejo izmed funkcionarjev, strokovnjakov in drugih predstavnikov organov, organizacij in služb, ki
glede na svojo dejavnost in strokovnost lahko uspešno sodelujejo pri civilni
zaščiti.
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75. člen

Vodjo in člane štaba SR Slovenije za civilno zaščito ter njihove namestnike
imenuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije, vodjo in člane občinskega štaba
imenuje občinska skupščina, vodjo in člane štaba enote krajevne skupnosti
imenuje svet krajevne skupnosti, pri delovni ali drugi organizaciji pa imenuje
vodjo in člane štaba delavski svet oziroma drug ustrezen organ; organ, ki izvrši
imenovanje, določi hkrati število članov štaba.
Stab je za svoje delo odgovoren organu, ki ga je imenoval.
Strokovne in administrativne zadeve za štab SR Slovenije za civilno zaščito opravlja republiški sekretariat za narodno obrambo, za občinski štab pa
ustrezen občinski upravni organ za narodno obrambo.
76. člen
Stab SR Slovenije za civilno zaščito opravlja zadeve civilne zaščite iz republiške pristojnosti, ki niso z zakonom dane v pristojnost drugih organov, pri
čemer izvršuje politiko, stališča in smernice Skupščine SR Slovenije, izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in sveta SR Slovenije za narodno obrambo.
77. člen
Stab SR Slovenije za civilno zaščito zlasti:
— proučuje vprašanje civilne zaščite in daje ustrezne predloge pristojnim
organom;
— izdela republiški načrt ukrepov civilne zaščite in ga predlaga v sprejem
izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije;
— ustanavlja republiške enote civilne zaščite za odkrivanje in odpravljanje nevarnosti in posledic zračnih in drugih napadov ter hudih nesreč, ki
ogrožajo življenje ljudi ali premoženje v velikem obsegu;
— usklajuje delo občinskih štabov za civilno zaščito ter drugih organov,
organizacij in služb, ki izvajajo ukrepe za varstvo ob hudih nesrečah in pred
vojnimi akcijami;
— po potrebi neposredno organizira in vodi akcije za reševanje in pomoč
prizadetim krajem v republiki;
— sodeluje z ustreznimi štabi drugih republik ter po potrebi skrbi za
pomoč in sodelovanje v civilni zaščiti zunaj SR Slovenije.
78. člen
Občinski štab za civilno zaščito zlasti:
— proučuje vprašanja civilne zaščite in daje ustrezne predloge občinski
skupščini;
— izdela občinski načrt ukrepov za civilno zaščito in ga predlaga v sprejem občinski skupščini;
— usklajuje delo organov in organizacij na območju občine, ki izvajajo
varstvo ob hudih nesrečah in pred vojnimi akcijami;
•— skrbi za izvajanje preventivnih in zaščitnih ukrepov, ki naj bi preprečili
ali ublažili hude nesreče ter posledice vojnih akcij in hudih nesreč;
— organizira in neposredno vodi akcije za reševanje in pomoč ob hudih
nesrečah ali vojnih akcijah;
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— skrbi za pouk in usposabljanje enot civilne zaščite in organizira praktične vaje;
— poroča štabu SR Slovenije za civilno zaščito o izvedenih ukrepih ob
hudih nesrečah in vojnih akcijah;
— obvešča prebivalstvo o obsegu hudih nesreč in vojnih akcij ter daje
tisku, radiu, televiziji in drugim sredstvom obveščanja uradna obvestila o tem.
79. člen
Štabi enot za civilno zaščito pri krajevnih skupnostih, delovnih in drugih
organizacijah, naseljih, stanovanjskih hišah in drugih stavbah vodijo svoje
enote ter opravljajo druge naloge, ki jih določi ustanovitelj.
Če v konkretni akciji civilne zaščite sodeluje več enot civilne zaščite, vodi
akcije štab tiste enote, ki prvi prispe na kraj takšne akcije, kolikor občinski
štab za civilno zaščito ne imenuje drug štab.
č) Posebne dolžnosti občanov in delovnih in drugih organizacij
80. člen
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost hude nesreče ali da je do
takšne nesreče prišlo, mora takoj obvestiti najbližjo postajo milice ali štab za
civilno zaščito. Pri tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s prevoznim
sredstvom ali s sredstvom za zveze.
81. člen
Lastniki in uporabniki premoženja morajo storiti potrebne ukrepe za zavarovanje premoženja pred hudimi nesrečami, v primeru hude nesreče pa skrbeti za reševanje.
82. člen
Občani se morajo ob hudih nesrečah in vojnih akcijah ravnati po navodilih
pristojnega štaba za civilno zaščito, ki jih ta izda za zavarovanje in reševanje
njihovega življenja in premoženja.
83. člen
Če je zaradi velikega obsega ali težkih posledic hude nesreče ali vojne
akcije potrebno, lahko odredi predsednik občinske skupščine, da morajo pri
delih za zavarovanje in reševanje sodelovati občani, ki so po posebnih predpisih zavezani služiti v civilni zaščiti z osebnim delom, z opremo in vozili, delovne in druge organizacije pa s svojimi reševalnimi ekipami, opremo in z drugimi potrebnimi sredstvi.
Če predsednik občine ni odredil ukrepov po prejšnjem odstavku ali če je
treba odrediti obvezno sodelovanje občanov, delovnih in drugih organizacij z
območja več občin, odredi potrebne ukrepe predsednik izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
84. člen
Lastniki in uporabniki tehničnih naprav in sredstev (motornih vozil, vpreg,
orodja, strojev, cistern, gradbenega materiala itd.), ki so potrebna pri zavarovanju in reševanju, morajo dati po nalogu pristojnega štaba za civilno zaščito
te naprave z ustreznim osebjem na razpolago za potrebe civilne zaščite.
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Lastniki in liporabniki nepremičnin morajo dopustiti, da se na njihovih nepremičninah izvršijo ukrepi, ki jih odredi pristojni štab za civilno zaščito za
zavarovanje in reševanje (npr. delno ali popolno porušenje stavb, sekanje dreves, odlaganje materiala in podobno).
86. člen
Lastniki in uporabniki javnih zgradb (šol, hotelov, zadružnih in drugih
domov), stanovanjskih in drugih prostorov, primernih za nastanitev, morajo
sprejeti na začasno nastanitev prebivalce z ogroženega ali prizadetega območja,
če tako odredi pristojni štab za civilno zaščito.
87. člen
Investitorji novih stanovanjskih in poslovnih zgradb plačajo prispevek za
gradnjo zaklonišč, ki ne sme biti večji kot 2'% od skupne cene gradbenega dela
stavbe.
Uporabniki in najemniki stanovanjskih hiš in poslovnih zgradb, glede katerih ni bil plačan prispevek za gradnjo zaklonišč iz prejšnjega odstavka, plačajo prispevek za gradnjo zaklonišč, ki ne sme biti večji kot 3'°/o od stanarine,
najemnine oziroma najemne vrednosti.
Višino prispevkov iz prejšnjih dveh odstavkov določi občinska skupščina
na svoji seji.
Prispevki za gradnjo zaklonišč se stekajo v občinski sklad za gradnjo zaklonišč. Organ upravljanja občinskega sklada lahko odloči, da se investitorju,
ki sam gradi zaklonišče v zgradbi, obračuna prispevek s stroški graditve zaklonišča, ki jih plača investitor.
88. člen
Za sodelovanje pri akcijah reševanja in pomoči ob hudih nesrečah (80.
člen) imajo delovne in druge organizacije ter občani pravico do povračila dejanskih stroškov in škode, če ne dobijo povračila iz drugih virov (zavarovanje).
Lastniki tehničnih naprav in sredstev ter lastniki nepremičnin imajo pravico do oškodnine po splošnih načelih odškodninskega prava za dejansko škodo,
ki jim je bila povzročena pri uporabi njihovih tehničnih naprav, sredstev in
nepremičnin iz 81. in 82. člena tega zakona.
89. člen
Ce z zakonom ni drugače določeno, gre povračilo oziroma odškodnina iz
prejšnjega člena v breme tiste občine, na katerem območju se je zgodila
nesreča.
Če se je reševanje po prvem odstavku prejšnjega člena izvajalo v korist
delovne ali druge organizacije, nosi stroške takšna organizacija sama.
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6. poglavje
KAZENSKE DOLOČBE
90. člen
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 500 dinarjev:
1. kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost hude nesreče ali da se je
taka nesreča že zgodila, pa tega ne prijavi pristojnemu organu, ali kdor ne da
na razpolago prevoznega sredstva ali sredstva za zvezo (80. člen);
2. lastnik ali uporabnik premoženja, če ne stori potrebnih ukrepov za zavarovanje in reševanje svojega premoženja (81. člen);
3. kdor se ne ravna po navodilih pristojnega štaba (82. člen);
4. kdor se brez upravičenega razloga ne odzove odredbi o obveznem sodelovanju pri zavarovalnih delih pred hudo nesrečo ali ne da na razpolago opreme, materiala, vozil ali drugih potrebnih sredstev (83. člen);
5. lastnik ali uporabnik, ki ne da na razpolago tehničnih naprav in sredstev
(84. člen);
6. lastnik ali uporabnik nepremičnine, ki na svoji nepremičnini prepreči ali
ovira izvrševanje ukrepov iz 85. člena tega zakona;
7. lastnik ali uporabnik javnih zgradb, stanovanjskih in drugih prostorov,
primernih za nastanitev, ki brez upravičenega razloga ne sprejme oziroma ne
da zatočišča prebivalcem z ogroženega ali prizadetega območja (86. člen).
Ce stori prekršek iz 2., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka pravna
oseba, se kaznuje z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev, njena odgovorna oseba
pa se kaznuje po prejšnjem odstavku.

7. poglavje
KONČNE DOLOČBE
91. člen
Občinske skupščine morajo uskladiti svoje statute in druge predpise s tem
zakonom v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
92. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o varstvu pred naravnimi
in drugimi hudimi nesrečami (Uradni list SRS, št. 42-220/66).
93. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«.
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OBRAZLOŽITEV
I.

S XVI. amandmajem k zvezni ustavi so dobile republike novo vlogo na
področju izključnih pravic in dolžnosti federacije in postale so tudi odgovorne
za zadeve državne obrambe. Zvezni zakon o narodni obrambi (Ur. 1. SFRJ, št.
8/69) V 8. členu pooblašča republike, da uredijo skladno z načeli tega zakona
vprašanje organizacije in priprav na področju narodne obrambe v republiki.
Sprejem republiškega zakona na tem področju je v skladu z XXII. amandmajem k ustavi SR Slovenije, s katerim republika tudi sama prevzema,
v skladu z zvezno ustavo, odgovornost na področju izključnih pravic in dolžnosti federacije in posebej na področju narodne obrambe. Skupščina SR .Slovenije je v tem smislu že s svojimi sklepi in priporočili na področju narodne
obrambe sprejela stališče, da bo izdala potrebne republiške predpise, ki morajo
uveljaviti enotno organizacijo obrambnih priprav. S tem stališčem je Skupščina
SR Slovenije že pred sprejemom zveznega zakona posredno sprejela predlog
za izdajo zakona.
Prvi republiški zakon s področja narodne obrambe uresničuje načela zveznega zakona in skuša opredeliti pristojnost posameznih organov ter vsa tista
vprašanja, ki so v praksi prisotna in ki so se utrdila pri dosedanjih pripravah
splošnega ljudskega odpora.
II.
Osnutek republiškega zakona o splošnem ljudskem odporu izhaja iz ocene
vojnopolitičnega položaja Jugoslavije in Slovenije in v uvodnih načelih opredeljuje splošni ljudski odpor ter osnovna načela, ki so konkretizirana v ustrez1
nih določbah zakona.
Vprašanje obrambne sposobnosti jugoslovanske skupnosti narodov in narodnosti je namreč še vedno aktualno, čeprav se morda varnost naše socialistične
družbe ocenjuje v navidezno drugačnih političnih in mednarodnih okoliščinah
kot pred časom. V ničemer se ne spreminja geopolitični in strateški položaj
Jugoslavije, lokalne vojne so svetovna stvarnost in določeni krogi v svetu se
niso odpovedali svojim težnjam ter je mnogim še vedno trn v peti naša neodvisna mednarodna politika, naša samoupravna družba in celotni razvoj našega
družbeno-političnega sistema. Zato morajo biti vse naše obrambne priprave
stalne, temeljite in celovite, ker s tem objektivno zmanjšujemo neposredno
vojno in drugo nevarnost.
Obrambne priprave terjajo vključevanje vseh družbenih dejavnikov pri
razvijanju elementov splošnega ljudskega odpora. Sele tako zasnovane priprave,
pri katerih sodeluje, jih dograjuje ter soustvarja občan, vas, naselje, krajevna
skupnost, delovne in druge organizacije ter družbenopolitične skupnosti, lahko
uresničijo ustavno načelo, da nima nihče pravice priznati ali podpisati kapitulacije dežele ali oboroženih sil, niti pravice sprejeti ali priznati okupacijo dežele
ali njenega dela. Takšne pravice pa že danes zagotavljajo varnost naše samoupravljalske družbe.
Osnutek zakona črpa svoja idejna izhodišča iz resolucije IX. kongresa ZKJ,
ki opredeljuje splošni ljudski odpor kot uresničevanje postavk znanstvenega
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socializma o oboroženem narodu v pogojih, ko samoupravljanje postaja prevladujoč odnos in ko ne obstojajo realne sile, ki bi ga lahko brez podpore od
zunaj ogrozile. Po brionskem plenumu, ko je bil namreč iniciran hitrejši proces
deetatizacije družbenopolitičnih struktur, zlasti pa po dogodkih avgusta 1968,
so bili ustvarjeni pogoji za progresivnejše razreševanje vsebine narodne
obrambe, pa tudi za ustreznejši vojni koncept naše socialistične družbe. Koncept
splošnega ljudskega odpora opredeljuje smotre in način obrambe naše družbe
v celoti in opredeljuje najpomembnejša politična, vojaška, obrambna in druga
vprašanja povezana s splošnim ljudskim odporom kot edine učinkovite možnosti
odpora predvsem malih narodov pred katerimkoli napadalcem. Koncept splošnega ljudskega odpora daje hkrati osnovo za strategijo splošnega ljudskega
odpora, ki obsega razen oboroženega boja tudi vse druge aspekte obrambe in
oblike odpora (politične, psihološke, ekonomske, ilegalne oblike odpora duha
itd.) in ki omogoča delovanje naše socialistične oblasti v različnih vojnih razmerah.
Vse priprave in razmišljanja ob razvijanju koncepta splošnega ljudskega
odpora v Sloveniji izhajajo iz osnovne usmeritve, ki jo je dal maršal Tito,
ko je dejal: »Nenehno moramo izpopolnjevati sistem naše splošne ljudske
obrambe na osnovi trajnih izkušenj naše narodnoosvobodilne vojne in tudi zato,
da bi nadalje okrepili in razširili samoupravne pravice naših delovnih ljudi.
Nemogoče si je namreč zamisliti uresničevanje samoupravnih pravic našega
delovnega človeka v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju sploh,
ne da bi take pravice uresničevali tudi na področju ljudske obrambe. V središču pozornosti mora biti naš delovni človek in samoupravna pravica in dolžnost, da aktivno sodeluje v organiziranju obrambe pridobitev naše socialistične
revolucije in razvoja samoupravne socialistične družbe.«
Izvršni svet meni, da je potrebno ustvarjalno krepiti vse tiste neposredne
samoupravne oblike, ki najbolj krepijo obrambno moč in duha odpora vseh
delovnih ljudi. Zelo pomembna naloga je razviti in afirmirati krajevno skupnost kot samoupravno družbeno bazo SLO, ki bo tesno povezana ne le z nalogami in pripravami SLO v miru, temveč tudi v morebitni vojni in še zlasti
v najtežjih razmerah, če bi sovražnik posamezna območja začasno zasedel.
Takšnim nalogam je kos le družbeno zasnovan organizem v krajevni skupnosti
in tudi v delovnih organizacijah (odbor za splošni ljudski odpor), ki bo na
družbenopolitičnih osnovah lahko pritegoval širok krog občanov k izvajanju
njihovih samoupravnih pravic in dolžnosti na področju obrambe. To je hkrati
pogoj, da bodo obrambne priprave resnično učinkovite in trajne, pa tudi originalne in bi bilo kakršnokoli določanje formul in shem za organiziranje odpora
iz enega centra v nasprotju s konceptom SLO. Tudi kakršnokoli spreminjanje
odborov za SLO oziroma krajevnih skupnosti v podaljšano roko občinske uprave
ali celo v upravne organe za narodno obrambo, bi pomenilo, da se ne moremo
posloviti od starega, da ne gledamo naprej ter da smo še vedno obremenjeni
s starimi gledanji na pomen in vlogo obrambnih priprav v samoupravni socialistični družbi. Tako bodo prišle do polnega izraza tudi samoupravne pravice
in dolžnosti na občinskih in drugih ravneh in presegli bomo pojmovanje koncepta splošnega ljudskega odpora le kot organiziranje oboroženih enot in služb,
ne pa kot celotno organiziranje vseh možnih oblik odpora vsega ljudstva.
Proti samoupravni zasnovi splošnega ljudskega odpora so sicer zaradi nazora
posameznikov pomisleki, ki največkrat izhajajo iz pogledov, kateri v končni
posledici ne priznavajo samega koncepta splošnega ljudskega odpora, zlasti pa
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ne, da je obramba ena od funkcij samouprave. Splošni ljudski odpor moramo
pripravljati in konkretizirati v vsakem naselju, krajevni skupnosti in delovni
organizaciji ter ga povezovati v celovit sistem na ravni občine, republike in
Jugoslavije.
Uresničevanje koncepta splošnega ljudskega odpora tudi zagotavlja, da bo
postal funkcionalna sestavina naše celotne politike, ki ne dovoljuje organiziranja naše družbe izven samoupravnega sistema ter zagotavlja varnost in specifični razvoj naše samoupravljalske družbe.
III.
Na predlog izvršnega sveta sta osnutek zakona obravnavala tudi komisija
CK ZKS za splošni ljudski odpor ter svet SR Slovenije za narodno obrambo.
Predvidene spremembe v političnem sistemu — ustanovitev predsedstva SFRJ
— bodo vplivale tudi na drugačno določitev pristojnosti posameznih republiških
organov na področju obrambnih priprav. Vendar je kljub temu svet SR Slovenije za narodno obrambo menil, da bo obravnava osnutka zakona prispevala
k nadaljnjemu utrjevanju načel splošnega ljudskega odpora ter da bo predlog
zakona lahko že upošteval spremembe v političnem sistemu, ne da bi bilo zaradi
tega potrebno odlašati s širšo obravnavo osnutka zakona.
IV.
Osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu izhaja predvsem iz naslednjih
načelnih izhodišč, 'ki so se Uveljavila že v času izdelave osnutka zakona:
1. Vsa razmišljanja o narodni obrambi, vključno s strateškimi niso več
samo stvar ozkega profesionalnega kroga ali upravne strukture in je potrebno
že s samim zakonom opredeliti posamezne pristojnosti tako, da bodo obrambne
priprave tudi dejansko postale domena delovnih ljudi.
2. Sveti za narodno obrambo morajo postati osnovni usmerjevalci in uresničevati splošno politiko družbenopolitičnih skupnosti na področju obrambnih
priprav in splošnega ljudskega odpora.
3. Odbori za splošni ljudski odpor so temelj splošnega ljudskega odpora in
neposredno ter stalno opravljajo vse priprave za splošni ljudski odpor in za
organizacijo tega odpora.
4. V mejah svojih pristojnosti so vsi upravni organi odgovorni za obrambne
priprave, za njihovo usklajevanje ter za opravljanje nalog v vseh vojnih
razmerah.
5. Enote teritorialne obrambe so jedro oboroženega odpora, ki omogoča
uveljavljanje vseh drugih oblik odpora. Vse teritorialne enote, ne glede ali se
formirajo po teritorialnem ali proizvodnem načelu, predstavljajo v občini celoto.
Vodi in usklajuje njihovo delovanje najvišji štab teritorialne enote v občini.
Ti štabi ne združujejo samo operativno dejavnost z družbeno bazo, ampak to
ustreza tudi taktično strateški zamisli razporeda teritorialnih enot in samoupravnemu sistemu. Ti štabi imajo družbenosamoupravni značaj in so neposredno
odgovorni svetu za narodno obrambo in prek njega občinski skupščini.
Omenjeni štabi nimajo profesionalne strukture, le nekateri poklicni delavci
opravljajo določene organizacijske, materialne in druge zadeve in uresničujejo
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sklepe štaba. Te poklicne delavce pa imenuje svet za narodno obrambo občinske skupščine in ne morejo biti v upravni strukturi občinskih upravnih organov.
6. Civilna zaščita in službe teritorialne obrambe (službe za obveščanje,
opazovanje in alarmiranje) niso v sestavi štabov teritorialnih enot, ampak
v strokovni pristojnosti upravnih organov za narodno obrambo.
2e pred leti je bil sprejet zakon o varstvu pred elementarnimi in drugimi
hudimi nesrečami in formirani so bili tudi ustrezni štabi, ki so že dosedaj opravljali nekatere funkcije civilne zaščite v miru. Vse razprave v Sloveniji so
potrdile, da ima civilna zaščita značaj samoobrambne funkcije in da opravlja
v najširšem pomenu besede funkcijo javnega, oziroma upravnega delovanja ter
da bi združevanje oboroženih teritorialnih enot glede na njihovo funkcijo oboroženega splošnega ljudskega odpora s funkcijami civilne zaščite, pomenilo
povezovanje dveh docela različnih elementov obrambe. Civilna zaščita mora
delovati- že v miru pri reševanju prebivalstva in dobrin ob elementarnih in
drugih hudih nesrečah in se pripravljati tudi za razmere v vojni, ki je v bistvu
elementarna nesreča najširšega obsega.
Civilna zaščita tudi ni sestavni del oboroženih sil Jugoslavije in ima tudi
po mednarodnem vojnem pravu in ženevskih konvencijah povsem drugačen
status kot oborožene sile. Zadeve civilne zaščite zato sodijo v pristojnost upravnega organa za narodno obrambo. S tem se bistveno spreminja pravna in druga
narava občinskih štabov za narodno obrambo, ki jih omenja zvezni zakon
o narodni obrambi, zlasti še, ker sodijo po osnutku zakona tudi službe teritorialne obrambe (službe za obveščanje, opazovanje in alarmiranje) v pristojnost
upravnega organa za narodno obrambo. S takšno organizacijsko rešitvijo niso
v ničemer kršena duh oziroma načela zakona o narodni obrambi, ampak takšna
rešitev prispeva k jasnejši opredelitvi nalog in odgovornosti posameznih dejavnikov na področju obrambnih priprav.
Funkcijo občinskega štaba na področju oboroženega odpora tako prevzame
najvišji štab teritorialne enote v občini, funkcijo občinskega štaba na področju
civilne zaščite prevzame občinski štab civilne zaščite, strokovne zadeve civilne
zaščite ter službe za opazovanje, obveščanje in alarmiranje pa upravni organi
za narodno obrambo. S tem so zagotovljena samoupravna izhodišča, ustrezneje
je določena odgovornost in pristojnost ter funkcije posameznih organov, podčrtuje se vloga, pomen in odgovornost svetov za narodno obrambo ter družbena
baza obrambnih priprav.
V.
1. Poleg splošnega pooblastila v 8. členu vsebuje zvezni zakon tudi vrsto
posebnih pooblastil republikam (14., 17., 23., 25., 27., 44., 46.—48., 51., 115/11,
119/1, 133/11, 162. in 169. člen zakona o narodni obrambi ter 8/III. člen zakona
o vojaški obveznosti), vendar prepušča republikam, da same določajo pristojnosti svojih organov. Po določbah osnutka so ti organi:
a) Skupščina SR Slovenije, ki določa splošna načela in politiko SR Slovenije ter njenih organov na področju splošnega ljudskega odpora in sredstva
za te potrebe.
b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skrbi, za izvajanje zakonov in politike, ki jo določa Skupščina SR Slovenije na področju narodne obrambe, nadzoruje delo upravnih organov in jim daje splošne smernice za delo na tem
področju.
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Pristojen je zlasti, da določa načrt za obrambo SR Slovenije (republiški
razvojni načrt) in načrt za delo SR Slovenije v vojnih razmerah (republiški
vojni načrt); da določa osnove načrtov in priprav za obrambo za republiške
organe in organizacije ter delovne organizacije s področja gospodarstva in
družbenih služb v vojni; da določa organizacijo in delo republiških organov
za vojne razmere ter sistem organizacije in način vodenja delovnih in drugih
organizacij s področja gospodarstva in družbenih služb itd.
c) Svet SR Slovenije za narodno obrambo je ustanovila Skupščina SR
Slovenije na podlagi 17. člena zakona o narodni obrambi (Uradni list SFRJ
št. 32/65). Svet kot specializiran politično izvršilni organ Skupščine SR Slovenije
zagotavlja najustreznejšo koordinacijo obrambnih priprav v republiki, povezuje
te priprave z JLA in konkretne rešitve na tem področju, usmerja izvajanje
konkretnih vojnih priprav; ustanavlja republiške teritorialne enote ter civilno
zaščito itd.
č) Štab SR Slovenije za splošni ljudski odpor je bil ustanovljen 21. 11. 1968
z odlokom izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS št. 36/68).
Po določbah osnutka zakona je štab organ republike, ki ima vsa pooblastila
najvišjega vojaškega poveljstva v republiki (izven JLA), v miru skrbi za priprave splošnega ljudskega odpora (izven JLA in civilnega sektorja); sodeluje
z občinami in delovnimi organizacijami pri organiziranju splošnega ljudskega
odpora in njihovih enot; skupno z njimi skrbi za urjenje in za bojno pripravljenost enot za ustrezno reševanje organizacijskih in kadrovskih vprašanj teh
enot ter usklajuje opremljanje teh enot in druga vprašanja, ki zagotavljajo
enotnost pri izvajanju načrtov, navodil in smernic za splošni ljudski odpor.
Stab SR Slovenije za splošni ljudski odpor proučuje, spremlja in uveljavlja
sodobne oblike, metode in sredstva splošnega ljudskega odpora in predlaga
pristojnim organom ustrezne ukrepe. Pri tem si zlasti prizadeva, da se načela
in vsebina splošnega ljudskega odpora vgrajujejo v celoten družbenopolitični
sistem.
Stab izdaja pristojnim občinskim organom obvezne instrukcije za organiziranje in pripravljanje teritorialnih enot ter jim v vojni in ob neposredni vojni
nevarnosti izdaja ukaze za uporabo teh enot in na ozemlju, ki ga je v vojni
sovražnik začasno zasedel, poveljuje vsem oboroženim silam.
d) Republiški sekretariat za narodno obrambo je pristojen za opravljanje
upravnih zadev iz pristojnosti republike na področju narodne obrambe, če
niso posamezne zadeve dane z zakonom v pristojnost drugih republiških upravnih organov.
e) Drugi republiški upravni organi izvajajo neposredno obrambne priprave
za svoj organ, v skladu z republiškim razvojnim in vojnim načrtom pa tudi
za vse dejavnosti iz njihovega delovnega področja (republiški upravni organ za
notranje zadeve tudi za milico v celoti; republiški upravni organ za pravosodje
tudi za vse organe pravosodja itd.). Pristojni so zlasti, da izdelajo razvojni
načrt; da usmerjajo in usklajujejo priprave občin in delovnih organizacij svojih
dejavnosti, posebno še za ustvarjanje potrebnih rezerv; da skrbijo za strokovno
usposabljanje kadrov za delo v vojni; da predlagajo sistem organizacije in delovanja ter način vodenja njihovih dejavnosti v vojni in v razmerah splošnega
ljudskega odpora.
2. Pravice in dolžnosti občin na področju narodne obrambe so z zveznim
zakonom dokaj podrobno predpisane. Po osnutku zakona pravice in dolžnosti
občin na področju obrambnih priprav neposredno uresničujejo in izvajajo zlasti
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svet za narodno obrambo in drugi sveti, krajevne skupnosti in odbori za splošni
ljudski odpor, štabi teritorialnih enot, štabi za civilno zaščito, delovne in druge
organizacije, upravni organi za narodno obrambo in drugi upravni organi, ki
v mejah svojega delovnega področja neposredno organizirajo, uresničujejo in
izvajajo priprave za SLO in za delo med vojno. Pri pripravljanju pogojev in
organiziranju splošnega ljudskega odpora sodelujejo družbenopolitične ter družbene organizacije ter društva. Občinska skupščina določa splošna načela, cilje
in politiko na področju SLO, daje splošne smernice za delo krajevnih skupnosti
delovnih in drugih organizacij ter z načrti razvoja občine določa splošne
potrebe in obveznosti v zvezi z obrambnimi pripravami ter te ugrajuje v celotni
sistem svojih predpisov in v razvojne načrte posameznih gospodarskih in drugih
panog. Te naloge konkretizira svet občinske skupščine za narodno obrambo kot
osrednji izvršilno-politični organizem in koordinator vseh priprav ter povezovalec z JLA.
Svet za narodno obrambo usmerja in usklajuje razvojne in vojne načrte,
izvaja priprave splošnega ljudskega odpora, spremlja priprave gospodarstva in
družbenih služb, ob upoštevanju smernic štaba SR Slovenije za splošni ljudski
odpor oblikuje posamezne teritorialne enote, jih oborožuje ter opremlja, določa
osnovne za organiziranje in delovanje civilne zaščite, obravnava delovno področje, odgovornost, organizacijo in delo občinskih organov za vojne razmere,
določa organizacijo in sestavo teritorialnih enot, imenuje komandanta in druge
člane štabov ter tudi poklicne delavce, ki skrbe za organizacijo, oborožitev in
opremljanje oboroženih teritorialnih enot.
Svet za narodno obrambo nadalje koordinira delo krajevnih skupnosti na
področju obrambnih priprav in predlaga zagotovitev materialnih in drugih sredstev za te priprave ter obravnava vse predloge predpisov, ki naj jih sprejme
občinska skupščina na področju obrambnih priprav ter daje svoje mnenje tudi
k predpisom, ki so s temi pripravami povezani.
3. Krajevne skupnosti izvajajo naloge na področju priprav občanov na
splošni ljudski odpor ter ustanavljajo odbore za splošni ljudski odpor, ki
ustvarja pogoje za krajevnim razmeram ustrezajoče oblike splošnega odpora
ter skrbi za organizacijo, politične, materialne in druge priprave za splošni
ljudski odpor ter za vzgojo in usposabljanje občanov.
4. Pravice in dolžnosti delovnih in drugih organizacij so natanko predpisane
z zveznim zakonom. Osnutek zakona predvsem opredeljuje naloge odbora za
splošni ljudski odpor v delovni organizaciji.
5. Teritorialnim enotam je posvečeno posebno poglavje, s katerim se določa
njihova organizacija, kdo jih ustanavlja, rešuje vprašanje conskih štabov, določajo naloge štabov teritorialnih enot v občini ter nekatere pravice pripadnikov
teritorialnih enot.
6. Določbe o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami so prevzete iz veljavnega republiškega zakona (zakon bi z uveljavitvijo predloženega
osnutka zakona prenehal veljati), razen služb in štabov za varstvo pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami, katerih delo bi prevzele enote civilne zaščite
in štabi za civilno zaščito.
7. Civilna zaščita je z zveznim zakonom podrobno urejena. Osnutek zakona
zato le podrobneje določa naloge štabov za civilno zaščito in daje občinam
možnost ustanovitve združenih odredov in specializiranih enot civilne zaščite.
V tem delu zakona so tudi določbe o obveznostih investitorjev novih stanovanjskih in poslovnih zgradb, da plačajo prispevek za gradnjo zaklonišč,
46
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oziroma določbe obveznosti uporabnikov in najemnikov stanovanjskih hiš in
poslovnih zgradb, da plačajo ta prispevek, kolikor ni že investitor plačal prispevek za gradnjo zaklonišč. Po zveznem zakonu namreč republike določajo, kolikšen je lahko največ odstotek od skupne cene gradbenega dela stavbe oziroma
odstotek od stanarine, najemnine oziroma najemne vrednosti. Na podlagi republiškega predpisa pa bodo občinske skupščine šele lahko določile s svojimi
odloki omenjene prispevke za gradnjo zaklonišč.
Podrobnejša vsebina načel in nekaterih določb zakona pa je razvidna iz
osnutka predloženega zakona.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Lendava, in delegat mesta Ljubljane so na svojem 11. zasedanju dne 3. 3. 1971
obravnavali osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu.
V razpravi so sodelovali delegati občin Gornja Radgona, Kamnik, Kranj,
Sežana, Tolmin in Trebnje, pismene pripombe pa so podali delegati občin
Celje, Mozirje in Velenje.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov
občin v Skupščini SR Slovenije pošilja delavna skupina, izvoljena na zasedanju,,
ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skupnosti Skupščine
SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot
pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
Načelne in splošne pripombe
V razpravi delegatov je bila poudarjena nujnost in pozdravljena pobuda,
da se čimprej zakonsko uredi organizacija splošnega ljudskega odpora. Izraženo
je bilo mnenje, da je predlagani osnutek zakona sprejemljiv, ker so v njem
sistematično obdelane naloge vseh tistih subjektov v republiki, v občini,
v delovni organizaciji in krajevni skupnosti, ki lahko prispevajo svoj delež pri
organiziranju in razvijanju splošnega ljudskega odpora. (Delegati občin Kranj,
Mozirje, Sežana, Tolmin.)
Hkrati pa je bilo izraženo tudi mnenje, da osnutek ponekod preveč konkretno ureja posamezna vprašanja, tako da drugim subjektom — občini, krajevni skupnosti, delovni organizaciji ostaja le malo ingerenc za ustrezno samostojno reševanje specifičnih potreb na syojem območju'. (Kamnik.)
V načelni razpravi je bilo opozorjeno tudi na problem obmejnih občin, ki
imajo glede obrambnih priprav večje obveznosti, njihove materialne možnosti
pa so pogosto zelo skromne. Izraženo je bilo mnenje, da osnutek zakona v bistvu
še naprej zadržuje to neustrezno stanje, kar se kaže zlasti v sistemu financiranja. Sedanji neurejen sistem financiranja splošne narodne obrambe je
namreč pripeljal do velikih razlik v opremi teritorialnih enot, ki se iz leta
v leto še povečujejo. Zato je bilo predlagano, da se v pripravi zakona razmisli
tudi o možnosti uvedbe republiškega izravnalnega sklada in o enotnih kriterijih
glede opreme teritorialnih enot (delegat občine Sežana, ki je zastopal tudi
mnenja obalnih občin). Po drugem mnenju pa bi moral zakon glede financiranja

Priloge

723

jasno določiti, da splošno ljudski odpor in teritorialne enote financirajo
družbeno-politične skupnosti, delovne organizacije in občani, pri čemer mora
ta ali drug zakon omogočiti in pooblastiti družbeno-politične skupnosti, da določijo obvezne načine financiranja splošno ljudskega odpora. Zakon bi moral tudi
jasno zadolžiti republiko, da skrbi za enak razvoj in opremljenost teritorialnih
enot na celotnem območju SR Slovenije (Mozirje).
Izraženo je bilo tudi mnenje, da je zakon ponekod, zlasti pa v poglavju
o civilni zaščiti, preveč pavšalen, pogosto se namreč uporabljajo izrazi, kot:
zlasti, ustrezen, lahko, s čimer pa je premalo jasno določena obveznost in odgovornost posameznih subjektov (Velenje).
V razpravi je prišla do izraza bojazen, da zaradi gospodarskega stanja,
zlasti pa velikega povečanja cen, ne bo mogoče v naslednjih letih v celoti
realizirati obveznosti na področju splošnega ljudskega odpora, za katere so
se v občinah že dogovorili in ki jih določa tudi osnutek zakona (Gornja
Radgona).
Temeljne določbe
6. člen: V 2. odstavku tega člena je določeno, da morajo družbeno-politične skupnosti, delovne in druge organizacije v skladu z razvojnimi in vojnimi
načrti zagotoviti materialna in druga sredstva za delovanje teritorialnih enot.
V zvezi s tem je bilo izraženo mnenje, da bi moral zakon določiti enoten vir
financiranja, da se na ta način zagotovi financiranje splošnega ljudskega odpora
podobno, kot je to urejeno za področje šolstva, zdravstva ipd. (Celje)
Pravice in dolžnosti družbeno-političnih skupnosti
V zvezi s tem poglavjem je bilo v razpravi izraženo mnenje, da se preveč
upravnih organov v republiki ukvarja z zadevami narodne obrambe. Posamezne
njihove naloge se namreč med seboj zelo prepletajo in dostikrat niso jasno
razmejene, kar posebej velja za sodelovanje z jugoslovansko ljudsko armado.
Narodna obramba je istovetna z ljudskim uporom, zato je ne bi smeli deliti na
več samostojnih organov, pač pa bi naj koncept obrambe izhajal iz enega
republiškega samostojnega organa, ki bo vodil in ukrepal tako v miru kot
v vojni. Osnutek tudi preveč podrobno ureja pravice in dolžnosti posameznih
organov, kar naj bi urejali podzakonski akti. (Kranj)
12. člen"? V osmi alinei naj se doda besedilo: »zlasti na področju gospodarstva in družbenih služb.« Urediti je namreč potrebno koordinirano pripravo
materialne baze splošnega ljudskega odpora (proizvodnja, storitve, zdravstvo,
šolstvo, trgovina in preskrba, odkup ipd.) v širših regijah.
Dodala naj bi se tudi nova alinea, ki bi se glasila:
»— izdaja predpise o evidenci pouka v enotah teritorialne obrambe in
predpise o načinu priznavanja udeležbe pri pouku enot teritorialne obrambe za
vojaške vaje.« (Celje)
18. člen : V razpravi je bilo omenjeno, da zakon ne določa, kdo imenuje
člane štaba SR Slovenije za splošni ljudski odpor (Gornja Radgona).
27. člen: Osnutek zakona večkrat omenja (začenši s 27. členom) kot
izvrševalce splošnega ljudskega odpora v občini štabe oziroma poveljstva teritorialnih enot. Predlagano je bilo, da bi zakon uporabljal izraz »poveljstvo«
izključno za teritorialne enote, za enote civilne zaščite v občini pa naj bi se
uporabljal izraz »štab«. (Mozirje)
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29. člen: Predlagano je bilo, naj bi financiranje priprav za splošni ljudski
odpor v zakonu bolj jasno opredelili. To je sicer nakazano v drugem in v tretjem odstavku tega člena, vendar pa ni določeno, iz katerih virov naj bi se
stekala potrebna sredstva v sklad. Delovne organizacije se lahko pogodbeno
vežejo na skupno financiranje, lahko pa tudi tako pogodbo odklonijo. Če bi bili
s tem zakonom določeni tudi viri financiranja, bi se lahko s podzakonskimi
predpisi obvezale delovne in druge organizacije za skupno financiranje obrambnih priprav. V zvezi s tem je bil dan predlog za novo formulacijo tretjega
odstavka: »Občinska skupščina lahko ustanovi sklad za financiranje potreb
splošnega ljudskega odpora. V tem skladu se združujejo sredstva občine iz
prejšnjega odstavka, sredstva delovnih organizacij in drugih organizacij na
osnovi družbenega dogovora in sredstva, ki jih za ustvarjanje pogojev in možnosti za zadovoljitev obrambnih potreb lahko s prispevno stopnjo določi občinska skupščina.« (Kamnik, Velenje)
31. člen : Tretja alinea naj bi se črtala, drugi alinei pa dodalo, da tudi
imenovanje poveljnikov in političnih komisarjev teritorialnih enot v delovnih
organizacijah izvrši svett za narodno obrambo občinske skupščine, s čimer je
podana večja enotnost pri kadrovanju komandnega kadra za teritorialne enote
občine (Mozirje).
V peti alinei naj bi se zaradi jasnosti izraz: »tega štaba« nadomestil
z besedilom: »štaba teritorialne enote« (Kamnik).
Predlagana je bila dopolnitev 10. alinee, ki naj se glasi: »— obravnava
in sprejema načrt vzgoje in urjenja občinskih teritorialnih enot ter enot civilne
zaščite.« (Kamnik)
Dodala naj bi se tudi nova alineja, ki bi se glasila:
»— določa izhodišča za razvrstitev občanov (vojakov obveznikov) v organe
in organizacije, ki skrbijo za materialno preskrbo splošnega ljudskega odpora
na območju občine.« (Celje)
35. č 1 e n : V prvi alinei prvega odstavka naj bi dodali še besedilo: »in
delovnih organizacij«.
Dodah naj bi še dve alinei, in sicer:
»— vodi nadzor nad izvajanjem nalog, ki izvirajo iz tega zakona, za tiste
enote in službe splošnega ljudskega odpora, ki jih po tem zakonu ustanovijo
občinska skupščina, krajevne skupnosti in delovne ter druge organizacije;
— skupno s štabom teritorialnih enot oziroma poveljstev lahko skrbi za
obrambo, vzdrževanje, evidentiranje in nadzor nad predmeti opreme in oborožitve enot in služb za splošni ljudski odpor in, po predhodnem soglasju sveta
za narodno obrambo in v skladu z vojnim načrtom, tudi za nabavo materialnih
tehničnih sredstev.«
V drugem odstavku pa naj bi zakon določil mnenje republiškega sekretariata, ne pa sekretarja za narodno obrambo (Kamnik).
36. člen: Po prvi alinei je glavna naloga drugih občinskih upravnih
organov, da dajejo strokovno pomoč delovnim in drugim organizacijam pri
izdelavi razvojnih in vojnih načrtov ter pripravah na obrambo. Ni pa nobenega
določila, da so ti organi zavezani in odgovorni tudi za izdelavo razvojnih in
vojnih načrtov po resorni liniji in da pripravljajo gradivo in predloge, ki bi
jih obravnaval svet za narodno obrambo in resorni sveti kot tudi gradivo iz
tega področja za seje skupščine. (Celje)
Predlagano je bilo, naj bi se 2. alinea glasila; »pripravljajo osnutke vojnih
načrtov za svoje delo v različnih vojnih razmerah« (Tolmin).
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Pravice in dolžnosti krajevnih skupnosti, delovnih in drugih organizacij ter
njihovih odborov za splošni ljudski odpor
40. člen: Izraženo je bilo mnenje, da je potrebno posebej določiti, da so
odbori za splošni ljudski "odpor v krajevnih skupnostih postavljeni kot stalni
odbori, brez določene mandatne dobe (Celje).
V drugem odstavku pa naj bi zakon posebej predvidel soglasje sveta za
obrambo občinske skupščine pri imenovanju članov odbora za splošni ljudski
odpor. S tem v zvezi naj bi se tudi v 31. členu dodala alinea: »—daje soglasje
k imenovanju članov odbora za splošni ljudski odpor v krajevni skupnosti.«
(Trebnje)
41. člen: V zvezi z nalogami delovnih organizacij je bilo v razpravi
posebej opozorjeno na dislocirane enote delovnih organizacij, ki zaradi raznolikosti financiranja splošnega ljudskega odpora po občinah ne sprejemajo obveznosti, za katere so se v občinah dogovorili (Gornja Radgona).
Teritorialne enote
50. člen: Razprava o ustanavljanju teritorialnih enot na območju krajevnih skupnosti je bila izredno široka in živa. Večino razprav, čeprav so bile
razlike med njimi, pa se da strniti v ugotovitev, da je sedanje določilo drugega
odstavka preveč togo in ne upošteva dovolj razlik v organizaciji, velikosti in
razvitosti krajevnih skupnosti v posameznih občinah.
Tako so bila izražena mnenja, da ne bi bilo smotrno ustanavljati teritorialnih enot v vsaki, tudi v zelo majhni krajevni skupnosti, zlasti tam, kjer je
organizirana krajevna skupnost za eno samo manjše naselje. Po drugi strani
pa se postavlja vprašanje, ali so vse krajevne skupnosti sposobne prevzeti vse
naloge, ki jim jih bo naložil ta zakon. V nekaterih krajevnih skupnostih prihajajo namreč do izraza interesi, ki so ozko lokalni. Razen tega pa vse skupnosti tudi nimajo niti najosnovnejših pogojev, od kadrovskih do materialnih za
take naloge. Opozorjeno je bilo tudi na to, da v nekaterih občinah teritorialna
razdelitev na krajevne skupnosti ni ustaljena; gre torej za proces, v katerem se
obstoječe krajevne skupnosti delijo, ustanavljajo nove, izločajo posamezna naselja iz enih in vključujejo v druge krajevne skupnosti ipd. (Gornja Radgona,
Kamnik, Sežana, Tolmin, Trebnje). Poudarjeno je bilo tudi, da je v izrazitih
kmečkih predelih zaradi znanih razlogov ostalo malo ali pa skoraj nič mlajših
občanov, ki naj bi bili jedro teritorialnih enot, zato praktično pride v poštev
le formiranje teritorialnih enot za območje dveh ali treh krajevnih skupnosti.
Zaradi teh razlogov so v razpravi predlagali naslednje možne formulacije, ki bi
v večji meri upoštevale realno stanje na tem področju:
— V občini se ustanovijo teritorialne enote na območju krajevnih skupnosti. Katere krajevne skupnosti bodo imele skupne teritorialne enote, določi
svet za narodno obrambo (Kamnik);
— v občini se praviloma ustanovijo teritorialne enote na območju vsake
krajevne skupnosti (Trebnje);
— v občini se morajo ustanoviti teritorialne enote v tistih krajevnih skupnostih in območjih, kjer to določi svet občinske skupščine za narodno obrambo
v skladu z vojnim načrtom (Celje).
Območja vseh krajevnih skupnosti v občini morajo biti pokrita z ustreznimi enotami teritorialne obrambe. Krajevne skupnosti, ki teh pogojev nimajo,
pa morajo formirati enote teritorialne obrambe in druge organizacije s pod-
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ročja narodne obrambe skupno s sosednjo krajevno skupnostjo, ki ima za to
ustrezne pogoje (Tolmin).
57. člen : V zvezi z drugo alineo je bilo predlagano, da bi se dopolnila
še s tem, da štab lahko skrbi tudi za nabavo, hrambo in vzdrževanje opreme
(smiselno kot v pripombi k 35. členu). (Kamnik).
60. člen: Predlagano je bilo, da se besedilo dopolni tako, da se glasi:
»Služba in poveljevanje v teritorialnih enotah se opravlja v slovenskem jeziku,
lahko pa se uporablja jezik, ki se uporablja v JLA.« Pri tem se računa, da bo
jezik v enotah JLA čez nekaj let tudi slovenski. Danes niti povelj še nimamo
v slovenščini (Kamnik).
62. člen: V razpravi je bil dan predlog za spremembo zadnjega stavka
tretjega odstavka, ki naj bi se glasil: »Ti delavci so lahko v sestavu občinskih
upravnih organov«. Ne bilo bi namreč racionalno zahtevati, da morajo delavci,
ki so zaposleni v teritorialnih enotah in njihovih štabih, delati povsem ločeno
od upravnega organa za narodno obrambo, da morajo imeti svoje administrativno osebje ipd. S tem bi nastali novi stroški, ki v sedanjih razmerah niso
nujno potrebni (Kamnik, Tolmin). Po drugem predlogu pa naj se ta določba
črta (Celje). Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi moral predlagatelj zakona ta
člen jasneje formulirati (Gornja Radgona).
Civilna zaščita
V razpravi je bilo poudarjeno, da osnutek zakona pomanjkljivo obravnava
vodstvo v civilni zaščiti. Tako je v 74. členu naznačen sestav štaba, ki se imenuje izmed funkcionarjev, strokovnjakov in drugih predstavnikov organov,
organizacij in služb. Nasproti temu pa lahko vidimo iz 61. člena tega zakona,
da pri teritorialnih enotah zakon določa stalno in rezervno sestavo ter določa
delovna mesta poklicne dolžnosti tudi v miru. S takim določanjem vodstva se
civilna zaščita vsekakor zanemarja oziroma postavlja v drugi plan, čeravno izhaja iz 69. člena, da so v tem členu določene enote, katere se morajo ustanoviti,
specializirane ter v strokovnem pogledu vodstva dokaj zahtevne. Razen tega pa
se te enote ne samo pripravljajo za primer vojne, temveč morajo biti ravno
tako pripravljene za delovanje v miru (Velenje).
V zakonu je tudi določeno, da spadajo preventiva in ukrepi za zavarovanje
prebivalstva v dolžnost občinskega štaba za civilno zaščito (78. člen). Iz samega
zakona pa ni razvidno, če pod to dolžnost spadajo tudi zaklonišča in celotna
dejavnost v zvezi zaklanjanja prebivalstva v primeru vojne. V tem primeru bi
bilo potrebno za to dejavnost v zakonu nekoliko točneje postaviti zahteve in
tudi zadolžitve (Velenje).
75. člen: V tretjem odstavku je sicer določeno, da strokovne in administrativne zadeve za občinski štab civilne zaščite opravlja ustrezen upravni
organ za narodno obrambo. Vendar ni razumljivo, kako si zakonodajalec zamišlja to nalogo brez ustrezne strokovnosti, ker osnutek kaže, da bi za to zadostovala administrativna oseba (Kamnik, Velenje).
83. člen: V drugem odstavku bi bilo treba uporabiti pravilen naziv:
»predsednik občinske skupščine« (Kamnik).
87. člen: V zvezi z drugim odstavkom je bilo izraženo mnenje, da ni
smotrno posebej predpisovati uporabnikom in najemnikom hiš oziroma stavb
prispevka za gradnjo zaklonišč poleg najemnin, ker bi imeli s tem stroške in
težave pri pobiranju tega prispevka. Zato je bolj umestno, da bi v tem členu
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predvideli, da pripada del stanarin oziroma najemnin za gradnjo zaklonišč, višino tega dela pa določi občinska skupščina.
Tako tudi predvideva uvedbo tega prispevka 115. člen zveznega zakona o
narodni obrambi (Tolmin).
O predlogu posebnega sklada za gradnjo zaklonišč (četrti odstavek) je bilo
■opozorjeno na škodljivost prakse ustanavljanja številnih skladov v občini, kateri imajo po večini malo sredstev. Bolj smotrno bi bilo, če bi se prispevek za
gradnjo zaklonišč stekal v občinski sklad za narodno obrambo, kjer bi ga obvezno ločeno prikazovali (Kamnik, Tolmin).
V razpravi je bil dan tudi predlog za spremembo celotnega besedila tega
•člena, ki naj se glasi:
»Investitorji novih stanovanjskih in poslovnih zgradb morajo v teh zgraditi
ustrezna zaklonišča (pravilnik o tehničnih normativih za graditev zaklonišč za
osnovno zaščito prebivalstva — Uradni list SFRJ, št. 15/70).
Za zgradbe, v katerih so zgrajena in opremljena zaklonišča, investitorji,
uporabniki in najemniki ne plačajo prispevka za gradnjo zaklonišč.
Ce zaklonišč zaradi geoloških, hidroloških in drugih vzrokov ni možno
izgraditi, plačajo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja v sklad za gradnjo zaklonišč 2 io/o od skupne cene gradbenega dela stavbe« (Celje).
88. člen: V zvezi s tem členom je bilo omenjeno, da imajo po zveznem
zakonu o narodni obrambi občani dolžnost služiti v enotah civilne zaščite enako
kot vojaški obvezniki in da glede tega med njimi ni pravzaprav nobenih razlik,
precejšnje pa so razlike glede pravic, ki izhajajo iz tega. Tako imajo po
64. členu osnutka vojaški obvezniki, ki so v stalnem sestavu ali so poklicani na
vaje, pravico do brezplačnega prevoza, pravico do nadomestila osebnega dohodka, pravico do enkratne pomoči, invalidi pa do zdravstvenega varstva. Pripadnikom civilne zaščite pa teh pravic zakon ne določa, čeprav tudi oni sami
sodelujejo pri splošnem ljudskem odporu, kar posebej še velja za specialne
■enote civilne zaščite kot jih našteva 69. člen. To so enote za opazovanje, obveščanje, alarmiranje, reševanje in podobno. Zato bi bilo prav, da bi tudi enote
■civilne zaščite imele pravice, vsaj v določenih mejah, ki so določene za vojaške
obveznike iz člena 64. predlaganega zakona (Kranj).
Kazenske določbe
90. člen: Izraženo je bilo mnenje, da so kazenske sankcije, predvsem
pa tiste, ki zadevajo fizične osebe, absolutno prenizke, in dejansko ne predstavljajo nobene resnejše kazni. Verjetno je 50 000 S din takšna vsota, ki bi jo
marsikdo raje sprejel, kot bi se udeležil v nekaterih akcijah, ki bi bile nujne
na področju civilne zaščite (Sežana).
St.: 8-4/71
ijubljana, 11. 3. 1971
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Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na svoji 22. seji dne 4. marca 1971 obravnaval osnutek zakona o splošnem
ljudskem odporu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je odbor poudaril, da ureja zakonski osnutek zelo pomembno področje in je zato prav, da je deležen čim širše razprave, ker bo le
na ta način mogoče upoštevati vsa tista mnenja in stališča, ki morda v fazi
priprave zakonskega osnutka niso prišla dovolj do izraza. Zakon bo dejansko
urejal vrsto vprašanj s področja splošnega ljudskega odpora, ki se v praksi že
rešujejo, a niso imela doslej zakonske podlage. V načelni razpravi je bilo opozorjeno tudi na nekatera vprašanja, ki zadevajo konkretno vsebino zakona.
Tako na primer gre za razkorak med deklariranim načelom vloge splošnega
ljudskega odpora v krajevni skupnosti in med zakonsko ureditvijo tega vprašanja, kjer je premalo poudarjena prav krajevna skupnost. S tem v zvezi se
nedvomno odpira problem finančne narave in profesionalizacije kadrov, kajti
tako široko zasnovana akcija na področju splošnega ljudskega odpora bo nedvomno zahtevala tudi v krajevnih skupnostih vsaj do neke mere organiziran
aparat s stalno zaposlenimi ljudmi.
Dalje je bilo načeto vprašanje vključevanja JLA kot elementa, ki spada
v pristojnost federacije, v okvir splošnega ljudskega odpora, ki pa predstavlja
tipičen odraz suverenosti republike kot države.
Posebej je bilo opozorjeno tudi na to, naj bo celotna organizacija zagotovljena tako, da ne bi tekle priprave na splošni ljudski odpor po več tirih.
Zaradi tega je potrebno doseči maksimalno stopnjo koordinacije. Ob zakonski
ureditvi bi bilo, po mnenju članov odbora, treba zagotoviti tudi materialne in
kadrovske pogoje za uspešno realizacijo zakonskih določil. Končno pa bi bilo
treba precizneje izdelati vsa tista določila, ki govore o delitvi pristojnosti med
posamezna telesa, ker je le-teh zelo veliko in bi bilo lahko neproučeno delo in
medsebojna koordinacija velika ovira pri uspešnem organiziranju splošnega
ljudskega odpora.
Ze na podlagi načelne obravnave je odbor sklenil, da bi bilo prav, če bi
zakonski osnutek obravnavali v širši javni razpravi, posebno še, ker sovpada
razprava o splošnem ljudskem odporu v razpravo o ustavnih amandmajih, v
katerih je poseben amandma namenjen prav novi vlogi republike na področju narodne obrambe. Nosilec javne razprave naj bi bil koordinacijski odbor
republiške konference SZDL, kjer bi se tudi zbirale vse pripombe in mnenja,
upoštevana za formuliranje besedila zakonskega predloga.
Pri obravnavanju osnutka o podrobnostih pa je imel odbor tele pripombe:
K V.: Konec te točke bi bil stilistično lepši, če bi se glasil: ». .. in se
skupno z vsemi silami slovenskega naroda borijo za osvoboditev.-«
K VII.: Odbor je bil mnenja, da bi bilo treba v tej točki podrobneje opredeliti tudi vlogo drugih organizacij, kot so na primer Zveza mladine, sindikati,
Zveza borcev itd.
K uvodnim načelom so člani odbora še pripomnili, da bi kazalo mednje
vnesti tudi ustrezno formulacijo, ki bi služila kot neposredna povezava z ustavnim načelom oziroma določbo, da nihče ne sme podpisati kapitulacije. Prav
tako pa bi kazalo vključiti med temeljna načela tudi vlogo JLA v konceptu
splošnega ljudskega odpora.
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K 2. členu: Proučiti je treba ali ne bi v prvi vrsti kazalo nacionalne sile
zamenjati z družbenimi silami, ker je ta pojem širši.
K 4. členu: Formulacija tega člena pojmovno ne ustreza, ker temelj
splošnega ljudskega odpora niso krajevne skupnosti in njihovi odbori, temveč
je to občina.
K 7. členu: V prvem odstavku bi bilo bolje zamenjati vrstni red tako,
da bi bilo najprej varstvo v vojni in nato pred naravnimi in drugimi hudimi
nesrečami, čeprav je sedanje besedilo v skladu z zakonom pred naravnimi in
drugimi hudimi nesrečami.
Drugi odstavek tega člena ni potreben, ker je to še pozneje določeno.
K 12. členu: Glede na vsebino četrte alinee je vprašljivo ali je potrebna
osma alinea, ker gre v bistvu za isto vprašanje.
K 13. členu : Druga alinea naj se dopolni tako, da se glasi:
»—- ustanavlja teritorialne enote in službe teritorialne obrambe iz svoje
pristojnosti;«.
Glede osme alinee je bil odbor mnenja, da bi jo bilo treba črtati, ker bi
obravnavanje konceptov izgradnje zaklonišč preobremenjevalo svet za narodno
obrambo.
Predzadnja alinea bi se dopolnjena glasila:
»— določa organizacijo vojnih zvez in strokovne izvajalce priprav;«.'
K 31. členu: K temu členu bi bilo treba dodati novo alineo, s katero
bi bila naložena svetu občinske skupščine za narodno obrambo tudi skrb za
razpored službe za preskrbo in za druge civilne dolžnosti.
K 32. členu : V prvem odstavku bi bilo treba med člane sveta,.ki so to
po svojem položaju, uvrstiti tudi predsednika koordinacijskega odbora občinske
konference SZDL.
K 44. členu: Prvo alineo bi bilo treba na koncu dopolniti tako, da bi
se konec alinee glasil:
».. . in organizira ustrezen strokovni pouk v skladu z občinskim programom;«.
K 49. členu: V tem členu bi bilo po mnenju odbora treba podrobneje
določiti za kakšne enote gre.
K 50. členu : Po mnenju odbora bi v drugem odstavku zadostovalo, če
bi bilo določeno, da se morajo utanoviti teritorialne enote za območje praviloma
vsake krajevne skupnosti v občini.
K 87. členu : V drugem odstavku je treba besedo »plačajo« nadomestiti
z besedo »plačujejo«, ker gre za stalno obveznost.
V tretjem odstavku pa bi bilo treba določiti, da določa občinska skupščina
višino prispevkov z odlokom.
Odbor je tudi menil, da bi bilo prav, če bi bila tudi v tem zakonu omenjena vloga Rdečega križa v okviru splošnega ljudskega odpora.
Odbor je obravnaval zakonski osnutek skupaj s poročilom zakonodajnopravne komisije k temu zakonu in soglašal s pripombami zakonodajno-pravne
komisije, razen kolikor ni imel do posameznih vprašanj svojega drugačnega
stališča.
Kot poročevalec na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora Martin Košir.
Št.: 8-4/71
Ljubljana, 24. 3. 1971

730

Priloge

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za družbeno-politične
odnose je na seji dne 16. marca 1971 obravnavala osnutek zakona o splošnem
ljudskem odporu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je komisija ugotovila, da gre za prvi republiški predpis
s področja obrambe in da prihaja zakon v pravem času, kajti nujno je zakonsko sankcioniranje priprav za splošni ljudski odpor, ki se v praksi že izvajajo.
V vseh dosedanjih razpravah je bil osnutek pozitivno sprejet in pomeni še nadaljno spodbudo za pripravo splošnega ljudskega odpora.
Komisija ima na seji pred seboj že pripombe zakonodajno-pravne komisije,
mnenja, stališča in predloge delegatov občin z 11. zasedanja ter mnenje odbora
za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora.
Komisija se pridružuje predlogu zakonodajno-pravne komisije, da bi bilo
treba k 3. točki uvodnih načel vnesti tudi krajevne skupnosti. Prav tako se
strinja z redakcijskim popravkom v VII. točki uvodnih načel, da se navede
formulacija ►>... delovnega ljudstva ...«, v tretjem odstavku te točke pa naj bo
formulacija, da je Zveza komunistov vodilna idejno-politična usmerjevalna in
gonilna sila pri organiziranju in vodenju splošnega ljudskega odpora.
V obravnavi osnutka zakona po podrobnostih se je komisija strinjala z redakcijskimi pripombami k 2., 25., 31., 48., 51. in 88. členu osnutka zakona, kakor
jih je podala zakonodajno-pravna komisija:
— v 2. členu naj se med besedi »odpor« in »sodelujejo« vstavi beseda
»medsebojno«;
— v 25. členu naj se beseda »izdelujejo« v tretji alinei prvega odstavka
spremeni v »izdajajo«;
— v 31. členu naj se v prvi alinei zadnja beseda »predpisom« nadomesti
z besedo »predlogom«;
— v 48. členu naj se v drugi vrsti prvega odstavka beseda »proizvajalnem«
nadomesti z besedo »proizvodnem«;
— v 51. členu naj se drugi stavek, ki se glasi: »teritorialno enoto delavski
svet mora ustanoviti« popravi v obliko »delavski svet mora ustanoviti teritorialno enoto«;
— v 88. členu naj se označbi členov na koncu drugega odstavka glasita:
». . . iz 84. in 85. člena tega zakona«.
Komisija je nato obravnavala besedilo osnutka od člena do člena in je pri
tem upoštevala pripombe zakonodajno-pravne komisije in zasedanja delegatov
občin.
K 1. členu : Komisija se je strinjala, da se v prvi vrsti med besedama
»položajem in« doda besedilo »na podlagi' zveznih predpisov.« Drugi odstavek
tega člena se črta.
K 3. členu: Drugi odstavek tega člena se črta.
K 4. členu: Komisija meni, da formulacija tega člena ustreza konceptu
splošnega ljudskega odpora in bi bilo umestno tudi z amandmaji k republiški
ustavi opredeliti funkcijo krajevne skupnosti na področju SLO.
K 6. členu: Določbe tega člena naj se urede v zvezi z 29. členom osnutka zakona. Treba je upoštevati dejstvo, da postajajo obrambne priprave pravica in dolžnost celotne družbe in njenih organizmov in pri tem ne gre za
zadolžitev posameznih organov, ampak za konkretnejšo določitev nalog in pristojnosti, ki izvirajo iz zveznega zakona o narodni obrambi; na drugi strani gre
pa za družbeni proces, po katerem se pasivni odnos občanov, uprave in drugih
organov spreminja v aktivni odnos in v njihovo dolžnost in odgovornost, da so
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priprave splošnega ljudskega odpora prisotne tudi v dejavnostih z njihovega
področja. Ze dosedanja praksa je pokazala, da koncept splošnega ljudskega odpora ne more izvajati samo en republiški organ.
K 7. členu: Iz obrazložitve osnutka zakona je razvidna opredelitev nalog civilne zaščite, ker se vprašanje drugače postavlja samo v organizacijskem
smislu, ne vsebinsko. V ustavnih amandmajih so točno opisane dolžnosti in pravice republik in občin (prim. amandma XXXIX 2. točka). Zato je ta člen v
skladu z ustavnimi amandmaji.
K 12. členu: Predlog zasedanja delegatov občin naj se upošteva na
ustrezen način. Dodatna alinea vsebuje predlog, ki se v praksi že izvaja.
K 13. členu : Komisija se strinja s predlogom zakonodajno-pravne komisije, da se v osmi alinei beseda »koncept« spremeni z »programe«.
K 14. členu : Komisija se strinja s predlogom zakonodajno-pravne komisije, naj se v tretjem odstavku črta »republiški sekretar za narodno obrambo«, ker je že upoštevan v drugem odstavku tega člena.
K 18. členu : O tem govori že točka III obrazložitve osnutka zakona.
V predlogu zakona naj bo določeno, kdo imenuje štab in kakšen je njegov
sestav.
K 19. členu : Drugi odstavek tega člena se črta.
K 27. členu : Ali naj se pri enotah civilne zaščite uporablja izraz »štab«,
pri teritorialnih enotah pa izraz »poveljstvo« bi bilo treba obravnavati pri izdelavi predloga zakona.
K 29. členu: V drugem odstavku naj se med besedi »občine sredstva«
doda pristavek »v proračunu«.
Besedilo tretjega odstavka naj se preuredi na podlagi pripomb, ki jih je
dala zakonodajno-pravna komisija in zasedanje delegatov občin.
K 31. členu: V prvi alinei naj se beseda »predpisom« nadomesti z besedo »predlogom«. V deseti alinei naj se v začetku doda »določa smernice in ...«.
Za 10. alineo naj se doda nova alinea: »— obravnava in sprejema načrt vzgoje
in urejanja teritorialnih enot ter enot civilne zaščite;«. V 5. alinei naj se namesto besed »tega štaba« glasi besedilo »štaba teritorialnih enot«.
Upošteva naj se dostavek, kakor ga je predlagal na zasedanju delegatov
občin predstavnik občin Celje.
K 32. členu: V tretji vrsti prvega odstavka naj se besedilo »najvišje
teritorialne enote« nadomesti z besedilom »najvišjega štaba teritorialne enote«.
K 35. členu: V prvi alinei naj se v drugi vrsti med besedama »organom
in« doda besedilo »delovnim in drugim organizacijam«.
Na koncu odstavka naj se doda osma alinea:
»— vodi nadzor nad izvajanjem nalog, ki izvirajo iz tega zakona za tiste
enote in službe splošnega ljudskega odpora, ki jih po tem zakonu ustanovijo
občinska skupščina, krajevne skupnosti in delovne ter druge organizacije.«
Doda se še nova 9. alinea:
»— skupaj s štabom teritorialnih enot oziroma poveljstev skrbi za hrambo,
vzdrževanje, evidentiranje in nadzor nad predmeti, opremo in oborožitvijo enot
in služb splošnega ljudskega odpora. Po prehodnem soglasju sveta za narodno
obrambo in v skladu z razvojnim načrtom skrbi za nabavo materialno-tehničnih
sredstev«. Oba dostavka je predlagala zakonodajno-pravna komisija in zasedanje delegatov občin. Komisija meni, naj se ta dopolnitev upošteva pri izdelavi
predloga zakona, zlasti pa prouči, kateri organ naj vodi nadzor nad izvajanjem
nalog.
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K 36. členu : Komisija se strinja s pripombo predstavnika občine Celje
na zasedanju delegatov občin,
Druga alinea prvega odstavka naj bi se glasila, kakor predlaga to spremembo predstavnik občine Tolmin:
»— pripravlja osnutke vojnih načrtov za svoje delo v različnih vojnih
razmerah«.
K 44. členu : Osma alinea naj se v začetku dopolni z besedilom: »— v
soglasju s pristojnim občinskim upravnim organom«.
K 49. členu : Začetek besedila tega člena naj se začne z besedami: »Teritorialne enote iz pristojnosti SR Slovenije . ..«.
V 1. odstavku naj se za besedo »enote« doda »iz pristojnosti občine«.
K 50. členu : Komisija je mnenja, da je mogoče v vsaki krajevni skupnosti imeti teritorialno enoto, pa čeprav gre samo za oboroženo manjšo grupo.
Zato ni treba besedila člena formulirati tako, da bi bilo treba ustanoviti teritorialne enote Praviloma za območje vsake krajevne skupnosti v občini.
K 57. členu: V prvi alinei naj se doda med besedama »pripravljenost
za« besedilo: »za idejno-politično vzgojo«.
K 60. členu: Glede na pripombo predstavnika občine Kamnik na zasedanju delegatov občin meni komisija, da je tekst osnutka zakona v tem členu
v redu. V XXXIX. amandmaju k zvezni ustavi je izrecno povedano, da se v
oboroženih silah v skladu z ustavo uveljavlja enakopravnost jezikov narodov
in narodnosti Jugoslavije. Teritorialne enote so sestavni del oboroženih sil. Poveljevanje v teritorialnih enotah ne more biti osnova za kakšno spreminjanje
ustavnega načela o enakopravnosti jezikov in ni osnove, da se ne bi tudi poveljevanje opravljalo v slovenskem jeziku.
K 62. - čl e n u : Zadnji stavek tretjega odstavka se črta.
K 65. členu: V drugi vrsti se med besedama »varstvo ob« doda besedilo: »prebivalstva in materialnih dobrin«.
K 80. členu : V drugi vrsti se med besedama »obvestiti najbližjo« doda
besedilo: »Krajevni urad ali«.
K 87. členu: Komisija meni, da bi bilo treba proučiti celotno besedilo
tega člena in upoštevati že dosedanje pripombe.
K 88. členu: Komisija se strinja z opozorili zasedanja delegatov občin
k temu členu glede pravic enot civilne zaščite.
K 90. členu: V prvi vrsti se beseda »osmi« nadomesti z besedo »trideseti«.
Št.: 8-4/71
Ljubljana, 22. 3. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 42. seji
dne 25. februarja 1971 obravnavala osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je komisija ugotovila, da je tak zakon potreben, ker se
s tem uresničuje pooblastilo 8. člena zveznega zakona o narodni obrambi (Uradni list SFRJ, št. 8-83/69), da republike urejajo skladno z načeli zveznega zakona
o narodni obrambi vprašanja organizacije in priprav na področju narodne
obrambe v republiki.
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Komisija je v načelni razpravi tudi ugotovila, da osnutek tega zakona na
nekaterih mestih nekoliko odstopa od koncepta zveznega zakona o narodni
obrambi. To velja predvsem za določbe, s katerimi se poudarja, da so krajevne
skupnosti in njihovi odbori za splošni ljudski odpor temelj splošnega ljudskega
odpora ter za določbe, ki urejajo področje'civilne zaščite. Seveda pa je tako
delno odstopanje od zveznega zakona o narodni obrambi vprašanje nadaljnje
politične ocene v naši republiki z ozirom na koncept ter smer razvoja splošnega
ljudskega odpora, kar ima podlago tudi v pričakujočih ustavnih spremembah
na področju narodne obrambe.
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje pripombe, stališča
in "mnenja:
K III. točki uvodnih načel: V besedilo te točke bi bilo treba
vnesti tudi krajevne skupnosti v normativnem delu osnutka tega zakona opredeljene skupaj z njihovimi odbori za splošni ljudski odpor kot temelj splošnega
ljudskega odpora oziroma kot mesto, kjer se neposredno ter stalno opravljajo
vse priprave na splošni ljudski odpor in za organizacijo tega odpora.
K VII. točki uvodnih načel: Začetno besedilo prvega in drugega
odstavka bi bilo treba redakcijsko popraviti v: »Socialistična zveza delovnega
ljudstva«.
Komisija je smatrala, da je primerneje začetno besedilo tretjega odstavka
te točke opredeliti tako, da je Zveza komunistov vodilna (in ne glavna) idejnopolitična usmerjevalna in gonilna sila pri organiziranju in vodenju splošnega
ljudskega odpora. Ta opredelitev je tudi v skladu z načelom, ki je izraženo v
drugem odstavku V. točke Uvodnih načel zveznega zakona o narodni obrambi.
K 1. členu: Komisija je menila, da bi bilo potrebno začetno besedilo
prvega odstavka postaviti tako, da SR Slovenija v skladu s svojim ustavnim
položajem, na podlagi zveznih predpisov in na podlagi tega zakona organizira
splošni ljudski odpor, ker je potrebno v temeljni določbi opredeliti tudi sklicevanje na zvezne predpise (zakon o narodni obrambi, zakon o vojaški obveznosti, zakon o JLA itd.) in ne samo na ustavni položaj republike in določbe
tega zakona.
Komisija je smatrala, da naj bi se drugi odstavek tega člena črtal, ker
dejansko le povzema besedilo prvega odstavka tega člena, ki kot tak povsem
zadostuje.
K 2. členu: V drugi vrsti naj bi se med besedi »odpor« in »sodelujejo« vstavila beseda »medsebojno«.
Ta dopolnitev je le redakcijskega značaja.
K 3. členu: Po mnenju komisije naj bi se drugi odstavek tega člena
črtal, ker dejansko le povzema besedilo prvega odstavka tega člena, ki kot tak
povsem zadostuje.
K 4. členu: Komisija je sicer smatrala, da je besedilo tega člena v
skladu s temeljnim konceptom splošnega ljudskega odpora, kot ga nakazujejo
uvodna načela tako zveznega zakona o narodni obrambi kot tudi tega osnutka.
V skladu s svojo funkcijo pa komisija opozarja predlagatelja, da takšen položaj
krajevne skupnosti kot temelja splošnega ljudskega odpora, kot je opredeljen
v tem členu, ni usklajen z ustavno opredelitvijo vloge, položaja in statusa krajevne skupnosti v 104. členu zvezne ustave ter v 113. členu ustave SR Slovenije.
V teh določbah je namreč krajevna skupnost opredeljena kot samoupravna
skupnost občanov vaških in mestnih naselij, v kateri občani neposredno uresničujejo samoupravljanje na področju dejavnosti, s katerimi se neposredno
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zadovoljujejo potrebe delovnih ljudi in njihovih družin (to so: komunalne,
zdravstvene, kulturne, prosvetne, vzgojne in druge dejavnosti za neposredno
zadovoljevanje potreb občanov ter potreb njihovih družin in gospodinjstev,
kakor tudi za razvoj posameznih naselij). Zaradi tega bi bilo treba, po mnenju
komisije, pri izoblikovanju predloga zakona oceniti to neskladnost ter prilagoditi položaj krajevne skupnosti na področju splošnega ljudskega odpora njenemu vsakokratnemu ustavnemu položaju.
K 7. členu : Komisija je ugotovila, da opredelitev položaja in funkcij
civilne zaščite v tem členu nekoliko odstopa od koncepta civilne zaščite, kot
je podan v zveznem zakonu o narodni obrambi v 101. členu. Komisija na to
neskladnost opozarja predlagatelja, ki naj pri izoblikovanju predloga zakona to
neskladnost oceni ter prilagodi določbe republiškega zakona o splošnem ljudskem odporu načelom v zveznih predpisih o narodni obrambi, ki se bodo po
vsej verjetnosti zaradi prihodnih ustavnih sprememb ustrezno spremenili.
K 13. členu: V 8. alinei drugega odstavka naj se besedilo spremeni
tako, da bi se pravilno glasilo:
»—- obravnava programe izgradnje zaklonišč;«.
K 14. členu: Besedilo drugega in tretjega odstavka tega člena medsebojno ni usklajeno glede na to, da drugi odstavek določa, da je predsednik
izvršnega sveta po položaju predsednik sveta za narodno obrambo in, da je
republiški sekretar za narodno obrambo po položaju tajnik sveta za narodno
obrambo, medtem ko predsednik izvršnega sveta v tretjem odstavku med člani
sveta za narodno obrambo po položaju ni omenjen, republiški sekretar za narodno obrambo pa je na tem mestu postavljen za člana sveta za narodno
obrambo po svojem položaju, čeprav že ima funkcijo tajnika tega sveta.
K 18. členu : Glede na ostale organe, ki delujejo na področju narodne
obrambe v republiki, pri štabu SR Slovenije za splošni ljudski odpor manjka
navedba števila članov sveta oziroma sestave štaba, kot tudi navedba, kateri
funkcionar bo njegov predsednik. Na to nedoslednost komisija le opozarja predlagatelja, ker smatra, da je stvar politične ocene, ali se ta dva elementa vključita v besedilo zakona ali se ne vključita.
K 19. členu: V komisiji je bilo postavljeno vprašanje ali določba drugega odstavka tega člena, da štab SR Slovenije za splošni ljudski odpor odreja
pripravno stanje teritorialnih enot, terminološko ustreza. Pri tem je komisija
menila, da je to stvar politične ocene, ki se bo izoblikovala v času do sestave
zakonskega predloga tega zakona.
K 25. členu : Beseda »izdelujejo« v tretji alinei prvega odstavka naj se
redakcijsko popravi v besedo »izdajajo«.
K 29. členu: Začetno besedilo drugega odstavka naj bi se dopolnilo
tako, da bi se glasilo:
»Občinska skupščina določa v skladu z načrtom razvoja občine v proračunu
sredstva,...«
Ta dopolnitev je potrebna, da se izrecno pove, da občinska skupščina sredstva, ki se morajo zagotoviti za učinkovito pripravo splošnega ljudskega odpora
na območju občine, določa v proračunu, ne pa morda v kakšnem drugem viru
sredstev.
Besedilo tretjega odstavka naj bi se nadomestilo z novim besedilom, ki naj
se glasi:
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»Občinska skupščina lahko ustanovi sklad za financiranje potreb splošnega
ljudskega odpora. V tem skladu se združujejo sredstva občine iz prejšnjega odstavka, sredstva družbenega dogovora in sredstva, ki jih za ustvarjanje pogojev
in možnosti za zadovoljitev obrambnih potreb s prispevno stopnjo določi občinska skupščina s svojim predpisom.«
Sedanja oblika in način financiranja potreb narodne obrambe in splošnega
ljudskega odpora pomeni le začasno rešitev, ker delovne in druge organizacije
v zvezi s to obliko niso dolžne dajati svojih sredstev za te namene, pač pa je
to odvisno od njihove prostovoljne odločitve. Tiste delovne in druge organizacije, ki se čutijo zavezane, redno izpolnjujejo svoje obveznosti za te namene,
nekatere pa se kljub družbenemu dogovoru tem obveznostim izogibajo. Izhajajoč iz tega, da že sam zvezni zakon o narodni obrambi pa tudi osnutek tega
zakona nalaga družbeno-političnim skupnostim, da so one prvenstveno odgovorne za organizacijo in izvajanje splošnega ljudskega odpora v občini, je
komisija smatrala, da naj bi se občinskim skupščinam v zakonu dala pravica,
kako in na kakšen način naj se financirajo potrebe splošnega ljudskega odpora
v občini. Zaradi tega komisija smatra, da je predlagana sprememba tega
odstavka v navedenem smislu potrebna.
K 31. členu : Zadnji del besedila prve alinee »k takim predpisom« naj
se redakcijsko popravi v »k takim predlogom«.
10. alinea naj bi se dopolnila tako, da bi se glasila:
»— določa smernice in obravnava izvajanje pouka prebivalstva za
obrambo in zaščito;«.
Ker je občina po 53. členu zveznega zakona o narodni obrambi dolžna
organizirati in izvajati pouk prebivalstva za obrambo in zaščito, je komisija
smatrala, da, bi naj bil svet občinske skupščine za narodno obrambo kot politično-izvršilni organ dolžan predhodno obravnavati načrte za izvajanje pouka
o obrambi in zaščiti prebivalstva ter obravnavati analize in poročila o tem
pouku, ki jih mora zanj pripravljati strokovna služba pristojnega organa.
Zaradi navedenega je komisija smatrala, da je potrebno to alineo v omenjenem
smislu dopolniti.
Za 10. alineo naj bi se v besedilo tega člena vstavila nova 11. alinea, ki
naj bi se glasila:
»— obravnava in sprejema načrt vzgoje in urjenja teritorialnih enot ter
enot civilne zaščite;«.
Zaradi pomembnosti vzgoje in urjenja teritorialnih enot ter enot civilne
zaščite je bila komisija mnenja, da se ta vzgoja in urjenje vsako leto ne bi
smeli pričeti izvajati, dokler pristojni svet za narodno obrambo ne bi dal
soglasja k programom vzgoje, ki jih morajo zanj pripraviti strokovne službe.
Svet za narodno obrambo naj bi sicer imel pravico iniciative za spreminjanje
in dopolnjevanje načrtov za vzgojo in urjenje teh enot, s tem pa naj bi
hkrati prevzel tudi del odgovornosti, zlasti glede vprašanj na tem področju, ki
doslej niso bila urejena s predpisom. Zaradi tega je, po mnenju komisije, ta
dopolnitev tega člena z novo alineo potrebna.
K 32. členu: Besedilo v tretji vrsti prvega odstavka »poveljnik najvišje
teritorialne enote« naj bi se redakcijsko dopolnilo tako, da naj bi se glasilo
»poveljnik najvišjega štaba teritorialne enote« glede na to, da prvi odstavek
55. člena tega osnutka govori o »najvišjem štabu teritorialne enote« in ne
o »najvišji teritorialni enoti«.
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K 35. členu: Prva alinea prvega odstavka naj bi se dopolnila tako, da
bi se glasila:
»— daje strokovno pomoč pri izdelavi razvojnih in vojnih načrtov drugim
občinskim organom, delovnim in drugim organizacijam in krajevnim skupnostim ;«.
Dodala naj bi se nova osma alinea prvega odstavka, ki naj bi se glasila:
»— vodi nadzor nad izvajanjem nalog, ki izvirajo iz tega zakona za tiste
enote in službe splošnega ljudskega odpora, ki jih po tem zakonu ustanovijo
občinska skupščina, krajevne skupnosti in delovne ter druge organizacije;«.
V osnutku tega zakona namreč ni zaslediti določbe o tem, kdo oziroma,
kateri organ je dolžan in ima pravico opravljati nadzor, nad izvajanjem nalog
za tiste enote in službe splošnega ljudskega odpora, ki jih ustanovi občinska
skupščina. Prav tako ni določeno, kdo naj opravlja tak nadzor za tiste enote
in službe, ki jih ustanovijo krajevne skupnosti in delovne ter druge organizacije. To funkcijo naj bi po mnenju komisije v vseh teh navedenih primerih
opravljale pristojne strokovne službe občinskega upravnega organa, kjer je le-ta
prvenstveno odgovoren za izvajanje predpisov s področja narodne obrambe,
sklepov sveta za narodno obrambo in usklajevanje vseh načrtov obrambnih
priprav na območju občine.
V prvem odstavku tega člena naj hi se za novo osmo alineo dodala še nova
9. alinea, ki naj bi se glasila:
»— skupno s štabom teritorialnih enot oziroma poveljstev skrbi za hrambo,
vzdrževanje, evidentiranje in nadzor nad predmeti, opremo in oborožitvijo enot
in služb splošnega ljudskega odpora. Po prehodnem soglasju sveta za narodno
obrambo in v skladu z razvojnim načrtom skrbi za nabavo materialnih — tehničnih sredstev.«
Ker je dosedanja praksa pokazala, da so navedena opravila tesho povezana
z delom občinskega upravnega organa za narodno obrambo, ki naj bi se kot
taka pokazala uspešna, je komisija predlagala dopolnitev tega odstavka z omenjeno alineo, ker je smatrala, da se bo na ta način zagotovila kontinuiteta
dela navedenega občinskega upravnega organa, po drugi strani pa bo s tem
omogočeno tudi uspešno usklajevanje dela med tem organom in svetom za
narodno obrambo.
K oddelku 1. Krajevne skupnosti v 3. poglavju (členi
37, 38, 39 in 40): V zvezi s položajem, vlogo in delovanjem krajevnih skupnosti
na področju splošnega ljudskega odpora, kot jih opredeljujejo določbe teh
členov, je komisija ponovila pripombe iz načelne razprave oziroma pripombe,
kot so navedene v obrazložitvi k 4. členu osnutka tega zakona.
K 44. členu : 8. alinea naj bi se dopolnila tako, da naj bi se glasila:
»— v soglasju s pristojnim občinskim upravnim organom določa delavce,
ki bodo opravljali zaupna dela pri pripravah za splošni ljudski odpor;«.
Ker je dosedanja praksa pokazala, da so v nekaterih primerih delovne
organizacije za zaupna dela pri pripravah za splošni ljudski odpor predlagale
osebe, ki niso imele najustreznejših moralno-političnih lastnosti, tako da bi
v nekaterih primerih lahko te osebe škodovale interesom splošnega ljudskega
odpora, je po mnenju komisije predlagana dopolnitev te alinee potrebna.
K 48. členu : Besedi »proizvajalnem načelu« na koncu prvega odstavka
naj bi se redakcijsko popravili v besedi »proizvodnem načelu«.
K 49. členu: Komisija je menila, da bi bilo potrebno v tem ičlenu
konkretno navesti, katere enote se štejejo za republiške teritorialne enote.
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K 50. členu: V prvem odstavku tega člena bi bilo potrebno jasno opredeliti zaradi razmejitve z 49. členom tega osnutka, da gre za druge oziroma
ostale teritorialne enote, ki jih ustanavlja občinska skupščina.
Besedilo drugega odstavka tega člena bi bilo potrebno jasneje postaviti tako,
da bi se glasil:
»V občini se morajo ustanoviti teritorialne enote praviloma za območje
vsake krajevne skupnosti v občini. Območja, kjer ni krajevne skupnosti, imajo
skupno teritorialno enoto s sosednjimi krajevnimi skupnostmi.-«
Predlagana sprememba prvega stavka tega odstavka je potrebn zaradi tega,
ker v nekaterih občinah ne izpolnjujejo vsa območja vseh krajevnih skupnosti
v občini pogojev za ustanovitev teritorialne enote, pač pa samo nekatera.
Sprememba drugega stavka tega odstavka pa je potrebna zaradi večje
jasnosti besedila.
K 51. členu: Zadnji del besedila tega člena naj bi.se redakcijsko popravil tako, da bi se pravilno glasil:
..; delavski svet mora ustanoviti teritorialno enoto. ...«
K 62. č l e n u : Komisija je smatrala, da je besedilo zadnjega stavka
v tretjem odstavku, da delavci drugih teritorialnih enot in njihovih štabov oziroma poveljstev ne morejo biti v sestavu občinskih upravnih organov,
v nasprotju s prakso v občinah. Zato naj predlagatelj pri sestavljanju zakonskega predloga prouči to določbo oziroma ugotovi, ali je primerno, da se vjo
normira v tem zakonu.
K 65. členu: Začetno besedilo tega člena naj bi se še dopolnilo
z navedbo objekta akcij civilne zaščite za reševanje, pomoč in varstvo ob naravnih in drugih hudih nesrečah in ob vojnih akcijah tako, da bi se glasilo:
»Civilna zaščita organizira in vodi akcije za reševanje, pomoč in varstvo
prebivalstva in materialnih dobrin. ..«
K 69. členu: Komisija je opozorila predlagatelja, da naj ugotovi ali je
opredelitev specializirane enote civilne zaščite za identifikacijo in oskrbo
trupel v strokovno-terminološkem pogledu primerna.
K 80. členu: Komisija je smatrala, da bi bilo potrebno prvi stavek
tega člena dopolniti še z besedilom: »ali krajevni urad«, ker to v primerih
grožnje neposredne nevarnosti hude nesreče ali ob sami nesreči narekujejo
razlogi prakse.
K 87. členu : Komisija je smatrala, da bi bilo potrebno določbe prvega
in drugega odstavka v razmerju do plačevanja prispevka za gradnjo zaklonišč
uskladiti, da bi se pri tem plačevanju izenačili investitorji novih stanovanjskih
in poslovnih zgradb z uporabniki in najemniki stanovanjskih hiš in poslovnih
stavb, glede katerih ni bil plačan prispevek za gradnjo zakloniišč oziroma, da
naj bi se razlikovanje med tema dvema kategorijama obveznikov prispevka za
gradnjo zaklonišč, kot ga nakazujeta ta dva odstavka, v celoti odpravilo.
K 88. členu: Označbo členov na koncu besedila drugega odstavka tega
člena bi bilo treba redakcijsko popraviti tako, da bi se to besedilo glasilo:
».... iz 84. in 85. člena tega zakona.«
K 93. členu : Zaradi pomembnosti in obsežnosti tega zakona komisija
predlaga, naj bi ta zakon začel veljati šele 30. dan po objavi oziroma, da naj
bi se vakacijski rok osmih dni podaljšal na trideset dni.
Št.: 8-4/71
Ljubljana, 26. 2. 1971
47
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POROČILA
k informaciji o problematiki zaposlovanja delavcev
z območja SR Slovenije v tujini

Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov in odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose
sta na seji dne 29. marca 1971 obravnavala informacijo o problematiki zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini. Navedeno informacijo, ki jo
je Skupščini SR Slovenije predložila komisija za vprašanja zaposlovanja v tujini,
sta komisija in odbor obravnavala skupaj s stališči izvršnega sveta. Kot gradivo
za razpravo so služila še naslednja gradiva:
— poročilo komisije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo o nezakonitem posredovanju delavcev v tujini;
— informacija republiškega sekretariata za delo o zaposlovanju delavcev
na podlagi poslovno-tehničnega sodelovanja in izvajanja investicijskih del;
— informacija istega sekretariata o zaposlovanju delavcev na podlagi
poslovno-tehničnega sodelovanja in izvajanja investicijskih del v tujini;
— informacija službe družbenega knjigovodstva, centrala za SR Slovenijo
o zaposlovanju delavcev v tujini v zvezi z izvajanjem investicijskih del.
Na seji je predsednik komisije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo obrazložil njena stališča k III. poglavju informacije: zunanjetrgovinski
posli in zaposlovanje v tujini.
Komisija in odbor sta v razpravi ugotovila, da predložena informacija
zajema zaposlovanje delavcev v tujini v celoti tako s stališča vzrokov odhajanja
na delo v tujino kot tudi njihovega dela in življenja v tujini ter ustvarjanja
pogojev njihovega vračanja na delo v domovino. Informacija vsekakor pomeni
šele začetek razprave in urejanja problematike, ki se pojavlja na tem področju.
Zato se morajo v to razpravo vključiti vsi dejavniki, od delovnih organizacij
do republiških organov, da bi se lahko izvajala migracijska politika, ki je
začrtana v informaciji in v stališčih izvršnega sveta.
Razprava je bila usmerjena predvsem na tri skupine problemov in sicer:
1. odhod in zaposlovanje delavcev v tujini,
2. delo in življenje delavcev v tujini,
3. vračanje delavcev na delo v domovini.
1. Odhod in zaposlovanje delavcev v tujini
Pri obravnavanju odhoda in zaposlovanju naših delavcev v tujini sta komisija in odbor menila, da so vzroki, ki vplivajo na zaposlovanje delavcev različni
in izvirajo iz stopnje šolske in strokovne izobrazbe, poklicne usmerjenosti ter
iz različnih življenjskih in delovnih pogojev, v katerih delavec živi. Zato
nastajajo tudi velike razlike v obsegu zaposlovanja v tujini že med različno
razvitimi območji v naši republiki.
Poleg zaposlovanja naših delavcev v tujini prek službe za zaposlovanje, ki
je edina pristojna za te posle oziroma zadeve, se s to dejavnostjo v zadnjem
času ukvarjajo tudi nekatere delovne organizacije in celo privatniki, ki snubijo
kvalificirane delavce in strokovnjake, da se mimo službe za zaposlovanje zaposlujejo pri tujih podjetjih.
Glede na to, da je Slovenija edina republika, kjer delovni kontingent upada
v skupnem številu prebivalstva, je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba z vsemi
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možnimi ukrepi, tako ekonomskimi in socialnimi kot tudi z zakonskimi zajeziti
odhod kvalificiranih kadrov in strokovnjakov v tujino. Uresničevanje reformskih načel je namreč v veliki meri odvisno od kvalifikacijske strukture zaposlenih. Zato mora biti predvsem skrb delovnih organizacij, da bodo prilagodile
tako pogoje in tudi notranjo zakonodajo, ki bo opravljala vzroke odhajanja
delavcev v tujino in ustvarjala ekonomske pogoje za njihovo vračanje na delo
v domovino.
Glede na sum komisije za družbeno nadzorstvo, da nekatere naše delovne
organizacije že več let posredujejo tujim partnerjem brezposelne in pri sebi ali
pri drugi delovni organizaciji zaposlene delavce, so bila v razpravi izražena
različna mnenja:
— predsednik komisije za družbeno nadzorstvo je menil, da bi bilo treba
pri obravnavanju tega vprašanja upoštevati naslednje:
a) ali je poslovanje teh delovnih organizacij v skladu z obstoječo zakonodajo;
b) ali tako poslovanje koristi družbeni skupnosti.
Predstavnik komisije za družbeno nadzorstvo je seznanil prisotne, da je
komisija soglasno ugotovila, da posredovanje določenega števila delavcev
z ustrezno usposobljenostjo tujemu partnerju oziroma tuji firmi, ki delajo kot
tovarniški delavci v proizvodnih obratih, s strani nekaterih naših delovnih
organizacij, ni v skladu z obstoječimi ustavnimi in ostalimi zakonskimi določili,
predvsem pa ne z določili zakona o prometu blaga in storitev s tujino, z določili
temeljnega zakona o delovnih razmerjih ter z določili temeljnega zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja.
Zato komisija meni, da so bile s strani nekaterih naših delovnih organizacij
sklenjene fiktivne pogodbe o investicijskih delih in pošlovno-tehničnem sodelovanju. Ker je zakon o prometu blaga in storitev s tujino v svojih določbah
dovolj jasen, ga po mnenju komisije ni potrebno spreminjati, zlasti ne tako,
da bi noveliranje povzročilo legalizacijo sedanje protizakonite prakse.
— Predstavnik republiškega sekretariata za delo je menil — isto je tudi
stališče izvršnega sveta — da veljavni predpisi niso dovolj točni in da dopuščajo
različna tolmačenja glede teh vprašanj. Zaradi tega je treba predlagati take
spremembe in dopolnitve, ki bodo onemogočale vsako izigravanje predpisov.
Glede na to, da je Slovenija edina republika, ki ji primanjkujejo strokovni
kadri, se predlaga novelizacija zakona o prometu blaga in storitev s tujino
v tem smislu, da zvezni zakon prepove, da bi naše organizacije tujim firmam
preskrbovale samo delavce. Republikam pa naj bi se dalo možnost, da predpišejo izjeme od načelne prepovedi, kolikor jim specifične razmere to narekujejo.
Tako komisija za družbeno nadzorstvo kot tudi republiški sekretariat za
delo sta si edina v tem, da tako posredovanje delavcev škoduje tako našemu
gospodarstvu (posredovanje kvalifikacijskih struktur, ki jih pri nas primanjkuje); delavcem (iz naslova pravic socialnega zavarovanja — pokojnine); družbeni skupnosti (glede nižje pavšalne osnove, na katero se plačujejo prispevki,
gre del zdravstvenega varstva teh delavcev v breme ostalih delavcev).
Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov in odbor republiškega zbora
za družbenoekonomske odnose sta menila, da se tudi Slovenija vključuje v svetovni migracijski proces, ki se mu ne more izogniti, posebno še, če delavcem
določenih kategorij ne moremo nuditi ustrezne zaposlitve.
Ugotovila sta, da so v prvih letih reforme nastali problemi v nekaterih
delovnih organizacij glede odvečne delovne sile, ki so jih reševale s posredo47*
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vanjem brezposelnim tujim firmam. S to prakso šo na osnovi zakona o prometu
blaga in storitev s tujino nadaljevali še v naslednjem obdobju, čeprav dejavnost
teh organizacij nima značaja izvajanja investicijskih del. Ker so o dejavnosti
teh delovnih organizacij različna mnenja, je predlagal republiški sekretariat za
delo z namenom, da bi preprečil zaposlovanje delavcem v tujini mimo službe
zaposlovanja, javnemu tožilstvu, da ugotovi, če je dejavnost teh organizacij
v skladu z obstoječimi zakonskimi predpisi.
Odbor in komisija sta menila, da ne moreta odločati o zakonitosti ali nezakonitosti poslovanja teh delovnih organizacij, ker naj to ugotovijo za to pristojni
organi in javno tožilstvo. Zavzela pa sta stališče, da se tudi to področje zaposlovanja, čeprav predstavlja po obsegu le manjši del zaposlenih v tujini, zakonsko uredi.
Ne glede na postopek in "mnenje javnega tožilstva pa je prav, da delovne
organizacije, ki na ta način zaposlujejo delavce v tujini, takoj pristopijo
k ocenjevanju sedanjih razmer predvsem s stališča statusa teh delavcev, njihovih dolžnosti in pravic ter njihovega vključevanja v sistem samoupravljanja,
ki velja za doma zaposlene delavce.
2. Delo in življenje delavcev v tujini
Komisija in odbor sta menila, da bi bilo treba več pozornosti posvetiti delu
in življenju delavcev v tujini.
Čeprav so bili na področju zakonodaje in meddržavnih sporazumov o zaposlovanju in socialnem zavarovanju doseženi v zadnjih letih pomembni uspehi
pa sta komisija in odbor menila, da organi federacije niso odigrali ustrezne
vloge. Ugotovila sta, da so sklenjene konvencije zastarele in da niso doživele
bistvenih sprememb. Ker zvezni svet za delo in zvezni zavod za socialno zavarovanje nista dovolj usposobljena, da bi spremljala in analizirala izvajanje
konvencij, sta menila, da bi se to delo preneslo na republiške in komunalne
zavode za socialno zavarovanje v skladu z intencijo ustavnih amandmajev.
V nadaljevanju razprave sta komisija in odbor menila, da bi bilo treba
z okrepitvijo diplomatsko-konzularnih predstavništev, ustanavljanju informacijskih centrov, s še večjim stikom raznih institucij (sindikatov, slovenske
izseljenske matice ipd.) z našimi delavci, zaposlenimi v tujini, doseči njihovo
čim večjo navezanost na domovino in jih s tem odtegniti raznim vplivom tujih
propagandnih služb.
Čeprav naj bi republike samostojno vodile politiko zaposlovanja delavcev
v tujini pa bi morali organi federacije voditi skrb o enotni politiki njihove
osebne in socialne zaščite, kakor tudi koordinirati delo vseh institucij, ki delujejo med izseljenci.
3. Vračanje delavcev na delo v dpmovini
Komisija in odbor sta menila, da bi bilo treba s tekočo evidenco vseh vrst
in oblik migracijskih gibanj ugotoviti število in kvalifikacijske strukture delavcev zaposlenih v tujini. Glede na pomanjkanje strokovnih kadrov v Sloveniji
bi morale biti delovne organizacije prve, ki bi se zavzemale za njihovo vračanje.
Piri tem pa je nujno, da vsi dejavniki, ki So jim poznani vzroki odhajanja
delavcev v tujino, te vzroke odpravljajo. Komisija in odbor sta menila, da se
bodo rezultati vračanja pokazali tedaj, če bomo uspeli znižati obremenitev
gospodarstva, povečati njegovo reproduktivno sposobnost in povečati celotno
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družbeno produktivnost dela. To bo omogočilo odpiranje novih delovnih mest,
zvišanje poprečnih osebnih dohodkov in stimulativnejšo politiko nagrajevanja.
Glede primerjave višine osebnih dohodkov delavcev istih kvalifikacijskih
struktur, ki so zaposleni v tujini z višino osebnih dohodkov v domovini, sta
komisija in odbor menila, da ne bi bilo večjih odstopanj, kolikor bi z večjo
produktivnostjo dela dosegli večji poprečni osebni dohodek, posebno še, če
upoštevamo dejansko časovno trajanje delovnega tedna pri nas in v tujini.
Vračanje delavcev na delo v domovino ne sme biti enkratna akcija, temveč
celovit proces, ki mora ustrezati realnim možnostim zaposlitve določenih profilov kadrov.
Tudi s spremembo obstoječih carinskih, deviznih, kreditnih in davčnih
predpisov bi bilo treba ustvariti pogoje, da bi delavci vlagali svoje prihranke
v domače gospodarstvo, oziroma jim omogočiti, da bi z vrnitvijo v domovino
ustanovili obrate na osnovi osebnega dela z zasebnimi sredstvi za delo.
Večje težave bodo nastale predvsem z vračanjem nekvalificiranih in priučenih delavcev, ki so po vrnitvi iz tujine vezani na svoje bližnje območje, ki
jim ne more nuditi ustrezne zaposlitve. Zato je pomemben element vračanja
naših delavcev ustrezen razvoj manj razvitih območij v Sloveniji, saj jih je
večina prav s teh Območij.
Komisija in odbor sta menila, da morajo vprašanja o odhajanju in vračanju delavcev iz tujine zavzeti ustrezno mesto tudi v dokumentu o kadrovski
politiki in dogovorih o družbenem usmerjanju in delitvi dohodka.
Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov Skupščine SR Slovenije in
odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora sta se strinjala z ugotovitvami in ocenami, ki izhajajo iz predloženega gradiva in predlagata, da
zbora sprejmeta stališča izvršnega sveta, ki dajejo realno osnovo za ukrepe na
tem področju.
Komisija in odbor sta za svojega poročevalca določila poslanca Jožeta
Florjančiča.
Št.: 10-3/71
Ljubljana, 1. 4. 1971

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega
zbora je na seji dne 30. marca 1971 obravnaval informacijo o problematiki
zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini. Informacijo je pripravila komisija za vprašanja zaposlovanja v tujini pri republiškem sekretariatu
za delo in jo predložila Skupščini SR Slovenije v obravnavo.
Razen omenjene informacije je odbor pri obravnavi problematike zaposlovanja delavcev v tujini upošteval tudi:
— poročilo o nezakonitem posredovanju delavcev v tujini, ki ga je predložila komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije;
— informacijo o zaposlovanju delavcev v tujini v zvezi z izvajanjem investicijskih del, ki jo je pripravila služba družbenega knjigovodstva — centrala
za SR Slovenijo v Ljubljani;
— informacijo o zaposlovanju delavcev na podlagi poslovno-tehničnega
sodelovanja in izvajanja investicijskih del v tujini, ki jo je sestavil republiški
sekretariat za delo dne 8. 6. 1970 in
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— informacijo o zaposlovanju delavcev na podlagi poslovno tehničnega
sodelovanja iz izvajanja investicijskih del, ki jo je sestavil republiški sekretariat za delo z dne 24. 9. 1970.
Razen omenjenih gradiv so bila odboru na sami seji predložena tudi stališča izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 26. 3. 1971 k informaciji
o problematiki zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini, ki jo
je pripravila komisija za vprašanja zaposlovanja v tujini pri republiškem
sekretariatu za delo.
Poslanci so uvodoma menili, da je predložena informacija republiškega
sekretariata za delo in drugo gradivo v zvezi z zaposlovanjem delavcev
z območja naše republike v tujini, dobro pripravljena in da lahko služi kot
osnova za razpravo o tej zelo občutljivi in aktualni problematiki.
Ko so poslanci obravnavali vprašanje nezakonitega posredovanja naših
delavcev za delo v tujini in s tem v zvezi obravnavali tudi poročilo komisije
za družbeno nadzorstvo in službe družbenega knjigovodstva ter stališča republiškega sekretariata za delo v zvezi s tem vprašanjem, so omenili, da je v končni
fazi to vprašanje pravilno rešeno in da je s tem, ko je republiški sekretar
za delo predložil javnemu tožilstvu 29 delovnih organizacij iz naše republike,
ki so se ukvarjale s posredovanjem delavcev na delo v tujini, to v nadalje
stvar pravosodnih organov, da ugotovijo, ali so te delovne organizacije posredovale delavce na zakoniti ali nezakoniti način. S tem bo verjetno tudi prekinjena dosedanja praksa, kljub temu, da so dosedanji predpisi po mnenja
republiškega sekretariata tako prakso dopuščali. Predstavnik komisije za
družbeno nadzorstvo je tudi na seji odbora ponovno zastopal stališče, da tudi
dosedanji predpisi niso dopuščali tak način posredovanja in zaposlovanja delavcev v tujini, kot so ga prakticirale nekatere delovne organizacije, navedene
v poročilu službe družbenega knjigovodstva. Po mnenju komisije so na ta način
neupravičeno pridobivale dohodek, prikazovale svoja dela v tujini kot izvajanje
investicijskih del, čeprav niso bila take narave, za delavce odvajale neupravičeno nizke prispevke za invalidsko-pokojninsko zavarovanje in boleznine.
Na ta način so po mnenju komisije za družbeno nadzorstvo kršile cel niz
zakonov, ki so dovolj jasni in ki bi se jih morale te delovne organizacije držati.
Nekateri poslanci so glede nezakonitega posredovanja delavcev v tujini bili
sicer mnenja, da je glede tega posredovanja bilo znano vsem odgovornim
dejavnikom, da se taka posredovanja opravljajo. Glede na to, da je bilo pred
nekaj leti, ko se je to posredovanje začelo, znatno več težav z zaposlovanjem
doma, kot je to primer danes, tedaj taka praksa ni bila kritizirana in se je zato
nadaljevala vse do lanskega leta. Poslanci so menili, da je pri obravnavi eventualnih prekrškov delovnih organizacij glede posredovanja delavcev na delo
v tujini nujno upoštevati tudi ta moment.
Po mnenju večine članov odbora pa je znatno bolj važno vprašanje zaposlovanja in dela v tujini ostalih naših delavcev, ki predstavljajo večino zaposlenih v tujini, še bolj aktualno pa postaja vprašanje njihovega vračanja na delo
v domovino.
Poslanc'i so menili, da je dejansko v zadnjem času precej storjeno za
izboljšanje zvez ožje domovine z zdomci, vendar je to še zdaleč premalo in
je potrebno storiti mnogo več, še posebej pa glede vprašanj, ki se nanašajo na:
— boljšo kontrolo izvajanja sklenjenih konvencij o socialni varnosti še
posebej z ZR Nemčijo in Avstrijo;
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— izboljšanje dela socialnih delavcev v tujini, kakor tudi izboljšanje dela
diplomatskih konzularnih predstavništev po vprašanju zaščite pravic naših
delavcev;
— izboljšanje informativne in prosvetno-kulturne dejavnosti.
Odbor je soglasno pozdravil stališče izvršnega sveta, da je temeljni cilj naše
migracijske politike: čim manj delavcev na začasnem delu v tujini. Po mnenju
poslancev je to doslej prvo jasno stališče republiških organov in republiškega
političnega vodstva, ki se glede tega vprašanja doslej ni dosti opredeljevalo.
Lahko se po mnenju poslancev tudi ugotovi, da na področju oblikovanja in
izvajanja migracijske politike ni bilo jasnih in znanih političnih sklepov in
rešitev, kar je tudi eden od glavnih vzrokov, da je prišlo do nezaželenega odliva
visoko kvalificiranih in strokovnih kadrov v tujini in to v obdobju, ko jih je
pričelo doma že precej primanjkovati.
Po mnenju poslancev pa seveda temu jasnemu stališču izvršnega sveta
manjkajo predlogi ukrepov, kar pa je bistvenega pomena. Poslanci so zlasti
poudarili, da je nerealno pričakovati vračanje delavcev iz tujine v situaciji,
ko jim na primer ne moremo zagotoviti stanovanj in v marsikateri delovni
organizaciji tudi ne kolikor toliko primerne osebne dohodke. Ravno tako je bilo
pripomb na dolgotrajne in nepotrebne postopke pri sprejemu delavcev na delo
doma. Poslanci so se sicer strinjali, da je za dosego osnovnega cilja, to je čim
manj delavcev na delu v tujini, važno tudi vprašanje mobilnosti delovne sile
v naši republiki, ki je na zelo nizkem nivoju. Temu vprašanju bo v prihodnje
potrebno posvetiti večjo pozornost kot doslej.
Poslanci so menili, da moramo pri ustvarjanju pogojev za vrnitev delavcev,
ki so sedaj na začasnem delu v tujini, vedno upoštevati tudi dejstva, da se pri
nas delavci vzgajajo na temeljih sistema samoupravnega socializma ter se
z vračanjem delavcev iz tujine zmanjšuje število tistih delavcev, ki so izpostavljeni v tujini raznim procesom denacionalizacije in tujim ideološko-političnim vplivom.
Poslanci so podprli stališče, da je nujno v prihodnje odgovornost za oblikovanje in izvajanje migracijske politike prenesti s službe za zaposlovanje, ki
je bila doslej edina odgovorna za to področje, tudi na ostale dejavnike, to je
na zvezne, republiške in občinske organe družbeno-političnih skupnosti in
družbeno-političnih organizacij.
Odbor se je strinjal s predloženim zaključkom v informaciji o problematiki
zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini, kakor tudi s stališči,
ki jih je k tej informaciji sprejel izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Odbor
predlaga zboru, da se navedeni zaključki in stališča izvršnega sveta kot tudi
razprava na odboru in na zboru, vzamejo kot osnova za delo posebne medzborovske skupine poslancev, ki naj bi pripravila — oblikovala stališče Skupščine
SR Slovenije k problematiki zaposlovanja delavcev v tujini. Tako oblikovana
stališča naj bi omenjena skupina predložila pristojnima zboroma v sprejem na
naslednjih sejah zborov.
Odbor je za svojega poročevalca na gospodarskem zboru imenoval poslanca
Janeza Kučana.
St.: 10-3/71
Ljubljana, 31. 3. 1971
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Komisija Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo je na seji 25. 3. 1971 obravnavala tisti del informacije republiškega
sekretariata za delo o problematiki zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini, ki zadeva zunanjetrgovinske posle (III. poglavje).
Komisija se zaveda, da problem, ki ga je ona obravnavala, ni najbolj pereč
v celotnem kompleksu vprašanj zaposlovanja v tujini, niti ga ni predvsem kot
takšnega začela obravnavati. Problem izstopa po nekaterih konkretnih značilnostih, ki pa ne sodijo v okvir splošne problematike zaposlovanja v tujini.
Komisija je ocenila, da je informacija sekretariata v tem delu nepopolna,
ker nakazuje, da so vzroki za nepravilnosti predvsem v pomanjkljivi zakonski
ureditvi. Po svoji vsebini pomeni korak nazaj od ugotovitev in predlogov, ki
jih je predložil sekretariat Skupščini SR Slovenije v svojih informacijah
6. 7. 1970 in 24. 9. 1970. Ti dve informaciji, čeprav komisija tudi z njima ni
mogla v celoti biti zadovoljna in je zato angažirala še SDK, pa sta bili ob
sodelovanju vseh kompetentnih organov republike pomembna podlaga za
zaključke komisije.
Osnovni smoter dela komisije je bil, da se uredi opravljanje zunanjetrgovinskih poslov v skladu s 53. in 82. členom zakona o prometu blaga in storitev
s tujino, kateri pa nimajo nič skupnega z vprašanji zaposlovanja v tujini. Da
bi se izognili posplošenemu očitku vsem delovnim organizacijam, ki nastopajo
v tujini, da pod videzom izvajanja investicijskih del posredujejo delovno silo
tujim poslovnim partnerjem zaradi pridobivanja premoženjskih koristi in da
ne bi več govorili samo o abstraktnih pojavih nezakonitosti na tem področju,
je komisija apelirala na vse pristojne organe, naj v okviru svojih pooblastil
nastopijo konkretno zoper vse kršilce zadevnih predpisov.
Komisija je na seji ponovno preverila svoja stališča in je po proučitvi
informacije sekretariata ugotovila, da ni nastala nobena nova okoliščina, ki bi
narekovala spremembo prvotnih stališč.
Komisija meni, da iz informacije razvidne spremembe predpisov ne rešujejo
bistva problema. 2e doslej namreč ni bilo dopustno posredovanje delavcev
v tujino za denar. Dalje naj bi predstavljalo oviro pri tolmačenju in uporabi
obstoječih predpisov o izvajanju investicijskih del v tujini to, da v njih ni
določeno, katera dela se štejejo za investicijska, montažna, vzdrževalna in
remontna dela. Komisija opozarja, da na to dozdevno oviro predvidene spremembe predpisov ne dajejo odgovora. Zato se bodo vsi tisti, ki vidijo rešitev
problema v spremembi predpisov, jutri znašli pred istim vprašanjem — kaj je
to izvajanje investicijskih del v tujini?
St.: 10-3/71
Ljubljana, 30. 3. 1971

Poročilo komisije za družbeno nadzorstvo o nezakonitem posredovanju delavcev v tujini. Splošno je znano, da
nekatere naše delovne organizacije že več let posredujejo tujim partnerjem
brezposelne in pri sebi ali pri drugi delovni organizaciji zaposlene delavce ter
na ta način pridobivajo dohodek.
To zadevo je komisija za družbeno nadzorstvo začela obravnavati v začetku
letošnjega leta, ko je na podlagi predhodnih obvestil in poizvedb o obsegu in
smotrih te vrste zaposlovanja delavcev ocenila, da gre za utemeljen sum neza-
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konitega posredovanja delovne sile v tujino za denar in da ta pojav ni omejen
samo na posamične občasne primere, marveč, da se s tem redno ukvarja več
slovenskih gospodarskih organizacij. Nekatere pa so te vrste dejavnosti tako
močno razvile, da so dobile značaj organizacije za posredovanje delovne sile,
in to z namenom pridobivanja premoženjskih koristi.
O tej zadevi je poslanec Franc Svetel j v republiškem zboru dvakrat postavil poslansko vprašanje in sicer 20. 11. 1969 in 2. 4. 1970.
Komisija je raziskovala ta pojav na ta način, da je zaprosila republiški sekretariat za delo, naj ugotovi, kako delovne organizacije sodelujejo s tujimi
partnerji v okviru poslovno-tehničnega sodelovanja in izvajanja investicijskih
del v tujini. Republiški sekretariat je s tem v zvezi posredoval komisiji posebno
informacijo z dne 8. 6. 1970. Komisija je to informacijo in še nekatere druge
dokumente v zvezi s to problematiko obravnavala prvič na seji dne 6. 7. 1970.
Komisija je ocenila, da ta informacija ni zadovoljivo odgovorila na postavljeno
vprašanje, ker je bila. premalo konkretna in ni dovolj osvetlila razsežnosti tega
pojava. Informacija tudi ni vsebovala, po mnenju komisije, zadovoljivih predlogov za odpravo teh pojavov kršenja zakona, dasi je republiški sekretariat že
takrat ugotovil nezakonitost. Komisija se ni mogla zadovoljiti samo s konstatacijo nezakonitosti. Pogrešala je med sklepnimi ugotovitvami še predloge, kateri organ, kako in kdaj naj bi ukrepal zoper nepravilnosti in kaj je treba
storiti, da se ne bodo več ponovile. Zato je komisija predlagala sekretariatu, da
dopolni to informacijo tudi s pojasnili o konkretnih primerih, hkrati pa je predlagala službi družbenega knjigovodstva — centrali za SR Slovenijo, da v skladu
s svojimi- zakonskimi pooblastili ugotovi dejansko stanje v nekaterih gospodarskih organizacijah, za katere je bilo znano., da se ukvarjajo s to vrsto protizakonite dejavnosti.
Komisija je nadaljevala z razpravo 3. 11. 1970 na osnovi dodatne informacije republiškega sekretariata in informacije službe družbenega knjigovodstva.
I.
Komisija se je v skladu s svojimi nalogami, ki jih ji nalaga 136. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije, zadržala najprej pri vprašanju zakonitosti.
Da bi bilo dokončno jasno in nedvoumno (razčiščeno, ali so po naši ustavni in
pravni ureditvi takšni posli dopustni, je komisija zaprosila za sodelovanje višje
gospodarsko sodišče, javno tožilstvo SR Slovenije, službo družbenega knjigovodstva, devizno inšpekcijo in republiški sekretariat za delo.
Po zakonu o prometu blaga in storitev s tujino (Uradni list FLRJ, št. 27/62
in Uradni list SFRJ, št. 14/65, 28/66, 54/67 in 2/68) lahko delovne organizacije pošiljajo svoje delavce v tujino samo v okviru poslovno-tehničnega sodelovanja
s tujino oziroma v okviru izvajanja investicijskih del v tujini, da tam opravljajo dogovorjene storitve oziroma dela.
Citirani zakon določa v svojem 53. členu, kaj se šteje za poslovno-tehnično
sodelovanje s tujino.
S pogodbami o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujino so mišljene zlasti
pogodbe:
— o skupnem programiranju proizvodnje ter delitve tekoče proizvodnje in
njenem dopolnjevanju;
— o skupnem projektiranju naprav in opreme;
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— o skupnem pripravljanju in uvajanju novih industrijskih izdelkov;
— o skupnem izdelovanju delov, sklopov in podsklopov za kompletiranje
istih končnih izdelkov ali kompletnih naprav ter o medsebojni dobavi takih izdelkov ali naprav;
— o skupnem nastopanju na drugih trgih;
— o ustanavljanju servisov ter o usposabljanju in izpopolnjevanju kadrov.
V 82. členu pa citirani zakon daje definicijo, kaj se šteje za izvajanje investicijskih del v tujini in to:
— izdelovanje investicijskega programa in investicijske tehnične dokumentacije za gradbene in druge objekte v tujini;
—• izvajanje gradbenih del v tujini;
—- nadzorstvo nad izvajanjem gradbenih in drugih investicijskih del v
tujini;
— napeljevanje vsakovrstnih instalacij, postavljanje, montiranje in vpeljevanje delov naprav ali kompletnih naprav oziroma opreme na objektih v tujini
v pogon, vzdrževanje obratov in strokovni pouk za obratovanje industrijskih in
energetskih objektov v tujini;
—• izvajanje geoloških, rudarskih, konsolidacijskih, agromelioracijskih, hidromelioracijskih in drugih podobnih del v tujini.
V kratkem orisu povedano pa predmet večine pogodb, ki jih sklepajo v
priloženih informacijah naštete gospodarske organizacije, ni določeno delo, ki
bi se ga zavezale opraviti v tujini, marveč posredovanje določenega števila
delavcev z določeno ustrezno usposobljenostjo tujemu partnerju, ter prodajna
cena izdelavne ure teh delavcev. Prodajna cena izdelavne ure, ki jo plača tuji
partner, pa se potem dalje deli na neto osebni dohodek, prispevke od osebnih
dohodkov, posredne osebne dohodke, režijo gradbišča, režijo matičnega podjetja in vkalkulirani dohodek. Takšnih pogodb pa gospodarske organizacije ne
sklepajo neposredno s tujimi investitorji, marveč v večjem delu le z izvajalci
investicij; še bolj ilustrativen primer pa so pogodbe, ki jih je sklepala gospodarska organizacija IBT. Posredovala je inozemskim firmam delavce, ki delajo
kot tovarniški delavci v proizvodnih obratih.
Vsi drugi detajli takšnih poslovnih odnosov, finančni rezultati, ki iz njih
izhajajo, devizno poslovanje, uveljavljanje retencijske kvote in drugo je razvidno iz priloženih informacij.
Enotno mnenje komisije in pristojnih državnih organov je, da takšne pogodbe z investicijskimi deli v tujini in s poslovno-tehničnim sodelovanjem -s
tujino nimajo nič skupnega. To pomeni, da so bile sklenjene s strani nekaterih
naših gospodarskih organizacij s tujimi partnerji fiktivne pogodbe o investicijskih delih in poslovno-tehničnem sodelovanju. Zakon o prometu blaga in
storitev s tujino je v citiranih določbah dovolj jasen in zato ne more biti nobenega dvoma glede njegove uporabe. Zato ga po našem mnenju ni potrebno
spreminjati, zlasti ne tako, da bi noveliranje povzročilo legalizacijo sedanje
protizakonite prakse. Do predloga za spremembo tega zakona v smislu nove
določbe o izrecni prepovedi te vrste zaposlovanja je prišlo očividno samo zaradi
dosedanje tolerantnosti do posameznih primerov nezakonitosti, ki so se opravičevali kasneje z nejasnostjo pozitivnih predpisov in ki so dobivali vse širši
razmah in tako postali družbeni problem. To ne more biti utemeljen razlog za
spremembo predpisa.
Obsežno gradivo o tej problematiki nedvomno dokazuje nezakonitost takšnega poslovanja, ki so ga nekatere gospodarske organizacije spretno prikrivale
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s samovoljnim tolmačenjem člena 53 zakona o prometu blaga in storitev s
tujino, ki govori o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujino in zlasti člena 82
istega zakona, ki govori o-izvajanju investicijskih del v tujini.
Po določbah temeljnega zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja
je samo služba za zaposlovanje pristojna baviti se s posredovanjem pri zaposlovanju. Posredovanje delavcev ne more imeti lastnosti gospodarskih poslov
oziroma z njim ni mogoče pridobivati premoženjskih koristi. To je v nasprotju
tudi s 14. členom republiške ustave, ki določa, da si nihče ne more niti neposredno niti posredno pridobivati materialne ali drugačne koristi z izkoriščanjem
tujega dela. Vprašanja delovnih razmerij in zaposlovanja so posebnega družbenega pomena in morajo biti zato deležna posebnega varstva družbene skupnosti.
Zaradi tega so bile za udeležbo delovnih in drugih organizacij pri organiziranju
zadev zaposlovanja in uveljavljanju vpliva na politiko zaposlovanja, uporabi
družbenih sredstev za zaposlovanje in delo organizacij pri zaposlovanju ustanovljene skupnosti za zaposlovanje in sicer za območje občin in republike.
Iz razpoložljivih podatkov je nadalje razvidno, da so bile kršene tudi samoupravne pravice na ta način v tujino na delo posredovanih delavcev ter pravice iz delovnega razmerja in socialnega zavarovanja.
V komisiji se v zvezi s temi kršitvami večjega števila predpisov zastavlja
vprašanje, zakaj ne posredujejo oziroma niso posredovali za varstvo zakonitosti
pristojni organi. V zvezi z navedenimi nezakonitostmi bi morali, po mnenju
komisije, posredovati:
— republiški sekretariat za delo, ki mu je po zakonu o organizaciji republiške ustave SR Slovenije poverjena tudi skrb za zaposlovanje delavcev;
— skupnosti za zaposlovanje in občinski ter republiški zavodi za zaposlovanje, ki so po temeljnem zakonu o organizaciji in financiranju zaposlovanja
med drugim izrecno zadolženi, da opravljajo zadeve v zvezi z zaposlovanjem
jugoslovanskih delavcev v tujini.
Ti organi so bili prvenstveno zadolženi in odgovorni za to, da se zadeve
zaposlovanja, kot zadeve posebnega družbenega pomena, uredijo v smislu veljavnih predpisov in da se ne glede na morebitne kratkotrajne koristi kogarkoli
prepreči trgovanje z delovno silo z namenom pridobivanja premoženjskih
koristi.
V zvezi s kršitvami zakona o prometu blaga in storitev s tujino bi morali,
po mnenju komisije, posredovati:
— bančni kontrolni organi,
— devizni inšpektorat.
Ti organi pri ocenjevanju prijavljenih poslov niso bili dovolj kritični in se
niso spuščali v globjo materialno presojo in analizo sklenjenih pogodb, niti tam,
kjer so bile te bolj ali manj uspešno prirejene, pa tudi tam ne, ko je bilo iz
nekaterih pogodb jasno razvidno, da so v nasprotju z obstoječimi predpisi.
V zvezi z oškodovanjem delavcev in skladov socialnega zavarovanja, do katerega je prišlo zaradi plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje od nerealnih osnov (celo samo 300 dinarjev), bi morali posredovati zavodi za socialno
zavarovanje. Izigrani so bili tudi ti predpisi.
Ob ugotavljanju, zakaj so ti organi tolerirali nezakonitosti, zakaj se ni
začel pregon teh organizacij zaradi gospodarskih prestopkov (kršitev deviznih
in zunanjetrgovinskih predpisov), za kar so predvideni ustrezni upravni ukrepi,
kot na primer odvzem dobička in neupravičeno pridobljenih deviznih sredstev,
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je komisija zaznala pojmovanja, ki dajejo v odnosu na zakonitost prednost neke
vrste »posebnim družbenim interesom«.
Komisija meni, da ima takšen odnos do socialistične zakonitosti za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov zelo nevarne in usodne posledice.
Zato bi morali ustrezno ukrepati tudi organi pregona.
H.
Komisija se je seznanila tudi z okoliščinami, ki naj bi vplivale na gospodarske organizacije, da so se odločile za takšen način zaposlovanja in takšen
način pridobivanja dohodka. Navajale so se predvsem naslednje okoliščine:
— težak položaj gradbenih podjetij po reformi in njihova premajhna konkurenčnost na tujih tržiščih za prevzem del zaradi tehnične nesposobnosti. Konkurenčna so bila samo s ponudbo delovne sile v državah, v katerih je veliko
povpraševanje;
— specifičen gospodarski položaj določenih območij Slovenije, kjer naj bi
bila brezposelnost še posebno grozeč problem;
— organiziranost takšnega zaposlovanja;
— povečanje akumulacije, zlasti pa priliv dragocenih deviz;
— družbena skupnost je imela korist, ker ji ni bilo potrebno plačevati
nadomestila osebnih dohodkov za brezposelne in bila razbremenjena za dajatve
delovnim organizacijam, ki so zašle v finančne težave, pa so se s takšnim zaposlovanjem izvlekle iz teh težav.
Komisija daje k temu naslednjo oceno. V prvih letih po gospodarski reformi so skoraj za vse gospodarske organizacije nastali problemi v zvezi z njihovo akumulacijo in odvečno delovno silo, vendar so se le nekatere poslužile
takšne poti za omilitev nastalih problemov. Palje komisija ugotavlja, da se je
takšno zaposlovanje v nekaterih gospodarskih organizacijah kasneje izrodilo v
trgovino z delovno silo. To na primer dokazujejo naslednje ugotovitve službe
družbenega knjigovodstva.
Služba je ugotovila v gospodarski organizaciji IBT, da je bilo v letu 1969
poprečno zaposlenih v tujini 1216 delavcev, in sicer:
— 590 delavcev zaposlenih pred odhodom v tujino v drugih delovnih organizacijah,
— 520 delavcev, ki so bili pred odhodom na delo v tujino prijavljeni na
zavodih za zaposlovanje kot nezaposleni in
—• 106 delavcev, ki so bili pred odhodom na delo v tujino člani delovne
skupnosti IBT.
Od 1260 delavcev, ki jih je delovna organizacija posredovala tujim pogodbenim partnerjem, je 313 delavcev občanov zasavskih občin, le 66 delavcev od
teh pa je kvalificiranih.
Glede na specifične probleme zaposlovanja v zasavskih občinah in glede na
trditev IBT, da gre za poslovno-tehnično sodelovanje, ki bo v perspektivi omogočilo odpiranje novih delovnih mest na tem območju, se zastavlja vprašanje,
ali bo moč na tem območju zaposliti tudi 1000 delavcev, ki pred odhodom v
tujino niso bili občani zasavskih občin.
Komisija je obravnavala celotno problematiko tudi z gledišča širših družbenih interesov. V Sloveniji so potrebe zlasti po kvalificiranih in polkvalifici-
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ranih delavcih tolikšne, da je za mnoge delovne organizacije problem, kako
dobiti za razpisana delovna mesta zadostno število ustrezno usposobljenih
delavcev. Ob vsem tem pa po raznih kanalih odhaja delovna sila v tujino. Možnosti za zaposlitev so v Sloveniji bistveno večje, kot v drugih republikah. Tudi
s tega gledišča se v Sloveniji ne kaže potreba, da bi probleme nezaposlenosti
poleg službe za zaposlovanje reševale tudi gospodarske organizacije. Pokazalo
se je, da nekatere delovne organizacije zaposlujejo delavce v tujini izključno
z namenom pridobivanja dohodka. Čim večje je v tujini povpraševanje po
določenih kategorijah delavcev, toliko bolj se delovnim organizacijam, ki tako
pojmujejo poslovnost, odpira možnost za pridobivanje dohodka. Če ni dovolj
ustrezno kvalificiranih brezposelnih delavcev, ki jih potrebuje tuji partner, snubijo za delo v tujini tudi zaposlene delavce. To jim tudi uspeva. Kot primer,
kakšna škoda lahko nastane za druge delovne organizacije in za družbeno skupnost s takšnim zaposlovanjem v tujini, je bilo opozorjeno na namero gospodarske organizacije »Pečarstvo«, ki je hotela skleniti pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujim partnerjem z izvozom 50 kvalificiranih strojnih
ključavničarjev. Organizacija sama ni imela zaposlenega nobenega strojnega
ključavničarja.
Delovne organizacije, ki jim že itak primanjkuje kvalificirane delovne sile,
imajo zaradi odhoda te vrste delovne sile v tujino vrsto težav. Prevelika fluktuacija zmanjšuje produktivnost, nastanejo še večji stanovanjski problemi, potrebni pa so tudi novi izdatki za prekvalifikacijo delavcev. Na drugi strani pa
delovne organizacije, ki se ukvarjajo z izvozom delovne sile, pridobivajo nekajkrat večji dohodek kot druge delovne organizacije, ne da bi pri tem delu imele
poslovni riziko.
Ob vsem tem pa komisija meni, da ne bi smeli zanemariti odmevov v tujini
na takšno zaposlovanje. Povsem razumljivo je, da so tuje firme s takšnim
zaposlovanjem zadovoljne, saj pridejo na najlažji način do ustreznih delavcev.
Naša podjetja se na primer s pogodbami o priskrbi strokovnih delavcev celo
zavežejo, da bodo odposlale le šolano in izkušeno strokovno osebje in da bodo
zaradi kakršnihkoli okoliščin nadomestile oziroma dopolnile izpadajoče osebe.
Povsem drugačna pa je reakcija tujih sindikatov, ki so proti takšnemu zaposlovanju. Tudi s strani službe za zaposlovanje v Zvezni republiki Nemčiji je
bilo večkrat postavljeno vprašanje položaja delavcev, ki so zaposleni na ta
način. Dala je vedeti, da je vrsta zaključenih poslov o delu sumljive narave in
da služijo samo kot sredstvo za najemanje delavcev nemškim firmam. Obravnavanje in zavzemanje stališč do teh vprašanj ne sodi v pristojnost komisije,
opozarja pa nanje republiški zbor in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije
ter pristojne državne in samoupravne organe.
St.: 10-3/70
Ljubljana, 21. 12. 1970
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POROČILO
k informaciji o organizacijskih, kadrovskih in materialnih problemih
davčne službe v SR Sloveniji

Odbor za d r u ž b e n o - p o 1 i t i č n i sistem in notranjo politiko republiškega zbora je na seji dne 17. februarja 1971 razpravljal o organizacijskih, kadrovskih in materialnih problemih davčne službe v
SR Sloveniji. Kot temelj je odboru služila za razpravo informacija o organizacijskih, kadrovskih in materialnih problemih davčne službe v SR Sloveniji, ki
jo je pripravil republiški sekretariat za finance.
Odbor je ob razpravi o navedenih vprašanjih ugotovil, da je bil s sprejemom zakona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji v juliju 1968 storjen
pomemben korak v smeri organiziranja učinkovite davčne službe v republiki.
Še pred sprejemom zakona pa tudi po njem je bila že v vrsti političnih dokumentov večkrat postavljena zahteva, da je potrebno davčno službo okrepiti in
osposobiti, da bo lahko v današnjih družbenih pogojih uresničevala svojo družbeno funkcijo. Tako je v dokumentih IX. kongresa ZKJ poudarjena nujnost,
da se s skupno akcijo vseh družbeno-političnih skupnosti ukrepa v smeri organizacijske in kadrovske krepitve davčnih in inšpekcijskih služb in drugih služb
neposredne družbene kontrole. Enako stališče je zavzel tudi izvršni komite CK
ZKS v maju 1968, ko je poudaril, da je treba davčno službo posodobiti in kadrovsko okrepiti. Tudi Skupščina SR Slovenije je večkrat opozarjala na potrebo po doslednejšem izvajanju davčne politike, vzporedno s tem pa na organizacijsko in kadrovsko okrepitev davčne službe kot pogoj za doseganje večje
učinkovitosti. Podpora Skupščine SR Slovenije tem prizadevanjem je izražena
posebej v sklepih in priporočilih o nalogah s področja družbene samozaščite,
ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela v maju 1970, pa tudi v resoluciji
o smernicah ekonomske politike in politiki zbiranja in uporabe sredstev za
splošno potrošnjo v letu 1970, v kateri je poudarjeno, da je potrebno zagotoviti,
da se bo sprejeta davčna politika dosledno izvajala, kar nalaga posebno skrb
•za razvoj davčne službe.
Kljub takim pozitivnim težnjam in naporom, da se davčno službo osposobi
za kar najučinkovitejše in kvalitetnejše delovanje, pa ostajajo nekatera vprašanja vendarle še nerešena, posebno še zaradi dejstva, da je večletno zanemarjanje skrbi za davčno službo nenehno poglabljalo razkorak med želenimi in
dejanskimi zmožnostmi te službe. Ustvarjene so bile vrzeli, ki jih je moč odpravljati le s premišljeno in načrtno aktivnostjo, zasnovano na podlagi dolgoročnejšega programa. Uspešno uresničitev naloge, izoblikovati kvalitetno davčno službo, lahko zagotove le strnjena prizadevanja vseh dejavnikov, ki lahko
na kakršenkoli način vplivajo na proces preobrazbe davčne službe. Le iz takih
skupnih naporov bo lahko postopoma izoblikovana davčna služba, ki bo v današnjih pogojih sposobna učinkovito izvajati svojo družbeno funkcijo. Pri tem
je zlasti pomembna skrb in odgovornost pristojnih občinskih organov, ki s svojimi odločitvami prvenstveno opredeljujejo položaj davčne službe in njen
razvoj.
Odbor je bil mnenja, da bi bilo treba za zagotovitev učinkovitega delovanja
davčne službe v SR Sloveniji podvzeti vrsto konkretnih ukrepov tako organizacijskega kot tudi kadrovskega in materialnega značaja. Predvsem bi bilo
treba proučiti sistemizacijo delovnih mest tako v republiški davčni upravi kot
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tudi v občinskih davčnih upravah ter jo uskladiti s sedanjimi in bodočimi potrebami. Poskrbeti bi bilo treba za dosledno izvedbo določil uredbe o minimalni
strokovni izobrazbi delavcev v upravnih organih davčne službe. Proučiti bi bilo
treba možnost ustanovitve posebne šole ali vsaj posebnih oddelkov za šolanje
kadrov za potrebe davčne službe in formirati posebno službo programerjev za
to področje v okviru republike, ki bi delali pri določenih opravilih te službe na
elektronskem računalniku. Posebej bi bilo treba podrobneje opredeliti tiste zakonske določbe, ki govore o organizaciji občinskih davčnih organov kot samostojnih občinskih upravnih organov. Po mnenju odbora bi bilo namreč treba
že v zakonu jasno določiti, da je treba davčno službo v občini izločiti v organizacijsko, finančno in samoupravno samostojen občinski upravni organ, ki naj
bi bil čim tesneje vertikalno povezan. Taka organizacija davčne službe v občini
ne bi v ničemer oddaljevala to službo od občinske skupščine in občinske problematike, temveč bi ji nasprotno zagotovila zahtevano samostojnost, strokovnost in učinkovitost pri njenem delu. Davčne službe bi se morale tudi tesneje
povezovati z inšpekcijskimi službami pa tudi z organi odkrivanja in pregona
teh kaznivih dejanj.
Občinske skupščine bi se morale še posebej zavzemati za uspešno delovanje davčne službe in bi morale načrtno spremljati in izpopolnjevati tehniko
poslovanja občinskih davčnih služb, delitev dela, notranjo komunikacijo ter
skrbeti za uveljavljanje načrtnosti in kontrole izvajanja nalog. Občinske skupščine bi morale poskrbeti tudi za stimulativen sistem nagrajevanja v odvisnosti od odpravljenega dela, pri čemer bi bilo zagotoviti objektivne kriterije
nagrajevanja v davčni službi.
Davčno službo bi bilo treba razvijati v skupno strokovno službo družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti za ugotavljanje, kontrolo in izterjavo Vseh
denarnih obveznosti občanov do teh skupnosti. Posebno skrb bi bilo treba posvetiti kadrovski politiki v davčni službi, saj podmladka v tej službi praktično ni.
Končno je bil odbor mnenja, da bi bilo treba v kar največji meri integrirati posamezne občinske davčne službe v močne in dobro organizirane medobčinske davčne službe, ker bo le tako lahko mogoče to službo modernizirati,
kadrovsko okrepiti, uvesti specializacijo, kar vse bi prispevalo k njeni učinkovitosti.
Proučiti bi bilo treba sedanjo zakonsko ureditev te službe in po potrebi
veljavne predpise tudi revidirati, če bi se pokazalo, da ne ustrezajo zahtevam
za vzpostavitev sodobne davčne službe.
Št.: 422-16/71
Ljubljana, 3. 3. 1971

Odbor za finance in proračun republiškega zbora
je na 37. seji 29. marca 1971 obravnaval gradivo republiškega sekretariata za
finance »aktualna problematika izvajanja davčne politike« in del poročila javnega tožilstva SR Slovenije o kriminaliteti v gospodarstvu in drugih družbeno
negativnih pojavih, ki ju je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo
izvršni svet.
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Odbor je uvodoma ugotovil, da obe gradivi realno in zelo nazorno prikazujeta stanje in problematiko na tem področju v naši družbi. Konkretne navedbe jasno kažejo na nujnost čim hitrejšega in učinkovitejšega reševanja te
problematike. Nedosledno in nezadostno izvajanje davčne politike, neučinkovito kaznovanje, pomanjkljiva zakonodaja in prešibka inšpekcija dopuščajo
vrsto pojavov, ki so v nasprotju z načeli ureditve naše socialistične družbe.
V razpravi na seji odbora je bila soglasno sprejeta ugotovitev, da problemov ne bo mogoče rešiti samo z akcijami na ravni republike, ampak da je
potrebno aktivno sodelovanje predvsem občin, poleg njih pa bi morali v to
akcijo vključiti tudi družbeno-politične organizacije. Problematika tega področja je zavzela že tak obseg, da je k reševanju teh vprašanj treba vključiti
tudi politične akterje.
Problemi niso samo v sferi osebnega dela, ampak tudi v gospodarskih organizacijah, kjer posamezniki vse bolj izkoriščajo razne možnosti za osebno okoriščenje ob nepopolni zakonodaji, kršenju zakonov in neizpolnjevanju predpisov, ali pa kršijo predpise v korist delovne organizacije in na škodo celotne
družbe.
Odbor vidi izboljšanje sedanjega stanja predvsem v naslednjem:
— v utrjevanju in stabilizaciji davčne službe;
— v odpravljanju vzrokov, ki povzročajo tako stanje pri izvajanju davčne
politike;
— v formiranju medobčinskih davčnih služb in inšpekcij, s čimer naj se
omeji vpliv in pritiski lokalnih organov na davčne službe in davčno inšpekcijo;
— v tesnejšem vertikalnem povezovanju občinskih, medobčinskih in republiške davčne službe;
— v medrepubliškem koordiniranju davčnih in inšpekcijskih organov;
— v izpopolnjevanju strokovnosti in specializaciji delavcev davčnih uprav;
— v večji samostojnosti davčnih in inšpekcijskih organov;'
— v učinkovitih kazenskih sankcijah, ki morajo postati izrazito prohibitivne za vsako nespoštovanje zakonov in predpisov;
— v hitrem in učinkovitem ukrepanju pri vseh nepravilnostih itd.
Osebno okoriščenje na osnovi nespoštovanja in izigravanja zakonov in
predpisov postaja po ugotovitvah odbora vse večji politični problem. Zaostruje se socialna diferenciacija, občani ugotavljajo, da je do imetja, ki ga
imajo nekateri nemogoče priti na pošten način in izražena misel o novi nacionalizaciji ima svojo osnovo prav v teh nenormalnih diferenciacijah. Zahteve
po ureditvi davčne službe v efikasno službo so ostre in upravičene.
V razpravi na seji odbora je prišla do izraza zahteva ne samo po razpravljanju o tej problematiki, ampak predvsem po učinkovitem in hitrem ukrepanju.
Zato odbor predlaga, da je potrebno čimprej zagotoviti tako davčno politiko in organizacijo davčne službe, ki bosta omogočili davčnim in inšpekcijskim
organom učinkovito kontrolo, samostojno ukrepanje in intenzivnejše poslovanje.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Vrviščarja.
Št.: 422-16/71
Ljubljana, 30. 3. 1971
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Odbor za finance gospodarskega zbora. Skupščine SR
Slovenije je na svoji seji dne 31. marca 1971 obravnaval gradivo: »Aktualna
problematika izvajanja davčne politike«, ki ga je pripravil republiški sekretariat
za finance. Hkrati je odbor obravnaval tudi poročilo o kriminaliteti v gospodarstvu in drugih družbeno negativnih pojavih, ki ga je pripravilo javno tožilstvo SR Slovenije. Obe gradivi je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo
izvršni svet.
Odbor je ugotovil, da predstavlja gradivo skrbno in kvalitetno izdelano
analizo vseh najvažnejših problemov v delu davčne službe in pri izvajanju
davčne politike. Zaradi tega je lahko podlaga za sprejem ustreznih ukrepov,
da bi se nakazani problemi pri izvajanju davčne politike lahko pravočasno in
dosledno rešili. Odbor je menil, da je sprejem teh ukrepov povezan s predhodnim sprejemom sistemskih ukrepov, od katerih je tudi odvisna revizija
zakonov s področja davkov in prispevkov.
Odbor je bil enoten v stališču, da dosedanja akcija, ki ima za cilj, da se
onemogoči nadaljnje izigravanje davčnih predpisov in drugih ukrepov, ki so
eden od vzrokov za pojave neupravičenega bogatenja, ni in ne sme ostati
enkratna, ampak mora postati stalna akcija vseh dejavnikov na nivoju republike, občin. Ta akcija nikakor ne sme ostati le na ramenih davčnih uprav
občin in republike. S tem v zvezi je bilo tudi poudarjeno, da akcija ne predstavlja napad na osebno delo z zasebnimi sredstvi, pač pa je to borba s kriminalitetnimi pojavi, ki so nastali tudi v družbenem sektorju proizvodnje.
Poslanci so izrazili mnenje, da so v zadnjih dveh letih izvajanja zakona
o davčni službi doseženi sicer dobri rezultati, še posebej glede izboljšanja kvalitete dela davčne službe in njene doslednosti pri izvajanju davčne politike, pri
ugotavljanju in odmeri prispevka od skupnega dohodka občanov, vendar pa je
glede enotnosti v davčni politiki še precej pomanjkljivosti. Neenotnost v izvajanju davčne politike med občinami negativno deluje zlasti pri obdavčitvi obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti. Poslanci so menili, da bi morali v večji
meri uporabljati inštitut medsebojnega dogovarjanja občin in tudi storiti prve
korake glede združevanja — integriranja davčnih uprav občin na nivoju regije
na primer z združevanjem davčnih inšpekcijskih služb. To bi prispevalo tako
k še kvalitetnejšemu delu davčnih uprav, kakor tudi k enotnejši davčni politiki,
kot tudi k izboljšanju strokovne ravni in k specializaciji delavcev davčnih
uprav.
Odbor je menil, da kljub temu, da je bilo na področju davčne politike in
izboljšanja dela davčne službe v zadnjih dveh letih mnogo storjenega, le ni bilo
zadostnih učinkov, to je, ni bilo takih kot bi jih lahko pričakovali. Učinki niso
zadostni predvsem zaradi tega, ker so se doslej uporabljali v odnosu do davčne
službe zelo ekstremni postopki od popuščanja pa do ponovne zaostritve pri izvajanju davčne politike in spet do ponovnega popuščanja in nedoslednosti.
Odbor je menil, da so nujno potrebni večji efekti, ki naj bi jih dosegla davčna
služba skupaj z ostalimi dejavniki na področju ugotavljanja neupravičenih
bogatitev v zvezi z izigravanjem zakonov in predpisov.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da se na podlagi predlogov odbora
in obravnave aktualne problematike izvajanja davčne politike v gospodarskem
zboru sprejmejo predlogi za učinkovite in hitre ukrepe pri izvajanju davčne
politike in za nadaljnje izboljšanje organizacije davčne službe, ki bi prispevali,
da odgovorne službe lahko samostojno in bolj intenzivno ukrepajo.
48
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Odbor je za svojega poročevalca na seji zbora določil poslanca Albina
Kureta.
Št.: 422-16/71
Ljubljana, 31. 3. 1971
OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku
za uporabo mestnega zemljišča
1. člen
V 1. a členu zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni
list SRS, št. 42-217/66 in št. 40-808/67) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Katera zemljišča zunaj ožjih gradbenih okolišev, ki ležijo v mejah
območja, zajetega z urbanističnim ali zazidalnim načrtom, se štejejo za komunalno opremljena, določi glede na krajevne razmere občinska skupščina
z odlokom.«
2. člen
V 2. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»— za nezazidana stavbna zemljišča, ki so določena z urbanističnim dokumentom za perspektivni razvoj delovne organizacije (rezervat), če jih delovna
organizacija ne uporablja pri izvrševanju svoje dejavnosti oziroma ne oddaja
v najem;«.
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»— za nezazidana stavbna zemljišča, ki jih pooblaščena organizacija za
urejanje in oddajanje mestnega zemljišča pripravlja in opremlja za oddajo«.
3. člen
V 3. členu se dodasta nova tretja in četrti odstavek, ki se glasita:
»Za uporabno tlorisno površino stanovanja po prvem odstavku tega člena
se šteje čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje,
kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja.
Za uporabno tlorisno površino poslovnega prostora se šteje čista tlorisna
površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto
s poslovnim prostorom.«
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je pod toč. 1/2 sklepov in priporočil o ukrepih in
nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji (Uradni
list SRS, št. 15-82/70) naložila republiškemu sekretariatu za urbanizem med
drugim, da pripravi predlog za spremembe in dopolnitve republiškega zakona
o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Predlog za spremembe in dopolnitve zakona naj opredeli, kdaj se štejejo zemljišča zunaj ožjega gradbenega
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okoliša za komunalno opremljena; naj omeji oprostitve plačila prispevka za
uporabo mestnega zemljišča za delovne organizacije, ki nezazidana stavbna
zemljišča ne uporabljajo pri izvrševanju svoje dejavnosti oziroma jih ne oddajajo v najem ter naj natančneje opredeli pojem uporabne tlorisne površine
stanovanjskih in poslovnih prostorov.
V skladu z navedenimi sklepi je republiški sekretariat za urbanizem pripravil osnutek zakona, ki v okviru danih smernic rešuje problematiko prispevka
za uporabo mestnega zemljišča takole:
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo
mestnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 40-308/67) je omogočil občinskim skupščinam, da za mestna zemljišča razglašajo tudi komunalno opremljena zemljišča
zunaj ožjega gradbenega okoliša, ob pogojih: 1. da taka zemljišča težijo
v mejah območja, ki ga zajema urbanistični ali zazidalni načrt; 2. da so na njih
že zgrajeni takšni komunalni objekti in naprave, ki omogočajo etapno uresničevanje urbanističnega ali zazidalnega načrta oziroma programa za komunalno urejanje zemljišč, oziroma da tako razglasitev lahko izvršijo, ko bodo
takšni komunalni objekti in naprave zgrajeni. V praksi — tako pri sprejemanju
občinskih odlokov kot v upravnem postopku — je nejasno besedilo zakona,
v prvi vrsti, kdaj se šteje zemljišče za komunalno opremljeno, povzročilo različno pravno uporabo in številne spore, zaradi česar je treba to določbo zakona
ustrezno dopolniti.
Zaradi velikih razlik v dejanski strukturi komunalne opremljenosti mest
in naselij mestnega značaja, kakor tudi ob upoštevanju samostojnosti občin
pri izvajanju komunalne politike, meni predlagatelj, d« je potrebno prepustiti
odločanje o tem, kdaj se šteje mestno zemljišče zunaj ožjih gradbenih okolišev
za komunalno opremljeno, občinskim skupščinam samim. V tem smislu je dano
tudi ustrezno pooblastilo v 1. členu osnutka zakona.
2. Sedanji zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča oprošča
delovne organizacije plačila prispevka za uporabo mestnega zemljišča, če ne
uporabljajo nezazidana stavbna zemljišča pri izvrševanju svoje dejavnosti oziroma jih ne oddajajo v najem. Takšna oprostitev prispevka za uporabo mestnega
zemljišča je preširoka in je delovala nasprotno načelu sproščanja že tako deficitarnega sklada stavbnih zemljišč, saj delovne organizacije za takšna zemljišča
ekonomsko niso bile obremenjene. Osnutek zakona ohranja načelo, da so delovne
organizacije za nezazidana zemljišča, ki jih same ne uporabljajo, še vnaprej
oproščene prispevka za uporabo mestnega zemljišča, vendar le ob pogoju, da
so nezazidana stavbna zemljišča oblastveno deklarirana za razvojne potrebe
delovne organizacije, in to z ustreznim urbanističnim aktom (urbanističnim ali
zazidalnim načrtom, lokacijskim dovoljenjem itd.). S tako rešitvijo bodo potrebe
delovnih organizacij po stavbnem prostoru za njihov perspektiven razvoj
zagotovljene, ne da bi delovne organizacije to tudi finančno obremenjevalo.
Druge delovne organizacije, ki imajo v upravljanju nezazidana stavbna zemljišča, ki jih za izvrševanje svoje dejavnosti ne uporabljajo niti jih ne bodo
potrebovala za svoj perspektivni razvoj, bodo morale plačevati za taka zemljišča prispevek ali pa se odloči, da zemljišča prepustijo drugim gradbenim
interesentom. Predlagana rešitev torej rešuje hkrati zelo pomemben del naše
zemljiške politike.
3. V zvezi z oprostitvami plačevanja prispevka za uporabo mestnega zemljišča je predlagatelj proučil predloge gospodarske zbornice SR Slovenije, naj
bi bile oproščene prispevka tudi delovne organizacije, ki so pooblaščene za
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urejanje in oddajanje mestnega zemljišča, katerega pripravljajo in opremljajo
2a oddajo. Predlagatelj meni, da je ta predlog umesten, zato ga je ustrezno
vnesel v osnutek zakona (nova četrta alinea po 2. členu osnutka zakona).
4. V veljavnem zakonu pojem »uporabne tlorisne površine stanovanjskih in
poslovnih prostorov« ni bil natančneje opredeljen, zaradi česar je prihajalo pri
odmeri višine prispevka do nesporazumov in nepotrebnih drugostopenjskih
postopkov. V 3. členu osnutka zakona se ta pomanjkljivost odpravlja. Poudarjamo, da je uporabna tlorisna površina stanovanjskih prostorov enaka tisti
površini, ki je podlaga za izračun stanarine. Iz tega izhaja, da kleti in drugi
pomožni prostori zunaj samega stanovanja ne spadajo v uporabno tlorisno
površino stanovanja.
Predloženi osnutek ima namen začasno urediti nekatera pereča vprašanja
s tega področja, dokler ne bo v celoti prešla pristojnost na republike, kot je to
predvideno v materialih zveznih organov o prenosu pristojnosti od federacije
na republike.
Predlagatelj bo pripravil še letos osnutek ustreznega zakona, ki bo na novih
osnovah urejal financiranje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in tako
odpravil nekatere anomalije, ki izhajajo iz sedanjega sistema.

MNEN J A, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Logatec in Novo mesto, in delegat mesta Ljubljane
so na svojem 12. zasedanju dne 30. 3. 1971 obravnavali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča.
V razpravi je sodeloval delegat občine Ljubljana-Siška, ki je govoril tudi
v imenu drugih ljubljanskih občin in mesta Ljubljane.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov
občin v Skupščini SR Slovenije pošilja delovna skupina, izvoljena na zasedanju,
ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da
jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da predloženi osnutek zakona ne
rešuje ugovora, da se po temeljnem zakonu o prispevku sme za tako imenovane
atraktivne lokacije določiti višji prispevek, če te ne ležijo na področju ožjega
gradbenega okolišča. V praksi se namreč ugotavlja, da so nekatere lokacije
na periferiji mesta mnogo donosnejše, kot pa mnoge tovrstne lokacije v centru
mesta, spričo obstoječih predpisov pa ni mogoče za atraktivne lokacije zunaj
ožjega gradbenega okoliša predpisati višjega prispevka. Zato je bilo predlagano, da se pojem ožji gradbeni okoliš povsem izloči iz predpisov o prispevku
za uporabo mestnega zemljišča, ker nima pojmovno z njim nič skupnega. Prav
tako je bilo predlagano, da se pojem »mestno zemljišče« zamenja s pojmom
»stavbno zemljišče«.
Izraženo je bilo mnenje, naj se prispevek za uporabo mestnega (stavbnega)
zemljišča dopusti v vseh tistih krajih, ki so urbanistično urejeni, oziroma je
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zanje sprejet urbanistični načrt. Omejevanje tega prispevka samo na kraje,
kjer je bila leta 1958 izvedena nacionalizacija, nima racionalnega opravičila.
Prispevek za uporabo mestnega zernljišča je sedaj vezan na dolgotrajen
postopek: odločba, pritožba itd. Tudi izterjava prispevka utegne biti dokaj
zamudna, zato bi kazalo prispevek obravnavati kot davek, s čimer bi se ves
postopek zelo poenostavil, pa tudi pocenil. Tudi po svoji vsebini bi bil na ta
način prispevek adekvatneje obravnavan.
Nizka naseljenost povzroča relativno večje stroške komunalnega opremljanja. stavbnega zemljišča kot pa gosta naseljenost, zato je bilo predlagano, da bi
kazalo dopustiti določeno diferenciacijo v višini prispevka tudi v posamezni
coni glede na to, kako racionalno je neko stavbno zemljišče uporabljeno. Tako
diferenciacijo naj bi dopuščali že temeljni in republiški predpisi o prispevku.
Prispevek za uporabo mestnega zemljišča je po sedanjih predpisih o financiranju družbeno-političnih skupnosti štet kot proračunski vir, ki ga spričo
tega zadene tudi restrikcija proračuna. Ker pa gre pri tem prispevku v bistvu
za namenska sredstva, bi bilo primerno, da bi se zbiral izven proračunov občin
oziroma mesta ter da zanj ne veljajo proračunske omejitve.
Glede na to, da omenjene-pripombe zadevajo tudi temeljne predpise o prispevkih in davkih, je bila predlagana tudi ustrezna sprememba temeljnih predpisov na tem področju. Urejanje prispevka za uporabo stavbnega zemljišča
pa naj pride v republiško pristojnost.
Pripombe k posameznim členom:
2. člen: Izraženo je bilo mnenje, da pomeni oprostitev prispevka za uporabo mestnega zemljišča le izjemo, ki je v splošnem interesu (obveza iz mednarodnih pogodb ipd.). Rezervati, s katerimi razpolagajo posamezne delovne organizacije — ne glede na to, ali jih uporabljajo ali ne — naj praviloma ne bodo
oproščeni tega prispevka, razen če jo na temeljen predlog začasno tako določi
skupščina občine. Za rezervate naj se plačuje vsaj prispevek kot za nezazidana
zemljišča. Ce pa delovna organizacija daje mestno zemljišče v najem ali v zakup,
pa bi se zadevni dohodki morali stekati v isti sklad kot prispevek za uporabo
mestnega zemljišča.
V zvezi s pooblaščenimi organizacijami za urejanje in oddajanje mestnega
zemljišča je bilo izraženo mnenje, naj bodo oproščene prispevka za uporabo
mestnega zemljišča glede tistih zemljišč, ki jih urejajo v okviru od občine
sprejeta programa (drugi odstavek).
3. člen : Nov tretji in četrti odstavek naj bi se glasila:
■ »Za uporabno tlorisno površino stanovanja po prvem odstavku se šteje čista
tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice,
shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter garaže, ne glede na lastništvo.
,
Za uporabno tlorisno površino poslovnega prostora se šteje čista tlorisna
površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto
s poslovnim prostorom. Z uporabno tlorisno površino poslovnega prostora se
štejejo tudi garaže, ki se uporabljajo za poslovni namen.«
Št: 420-12/71
Ljubljana, 2. 4. 1971
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POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 36. seji 10. 3. 1971
obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku
za uporabo mestnega zemljišča, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
v obravnavo izvršni svet. Glede na različno razlago in uporabo zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča po nekaterih občinah v Sloveniji je dopolnitev omenjenega
zakona potrebna. S tem bo zagotovljena večja enotost pri uporabi zakona v Sloveniji.
Odbor niti v načelni niti v podrobni razpravi o osnutku zakona nima
pripomb.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka.
5t.: 420-12/71
Ljubljana, 15. 3. 1971

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 16. 3. 1971,
št. 420-12/71.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
19. 3. 1971, št. 420-12/71.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju
stavbnega zemljišča
1. člen
V 4. členu zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, št. 42-218/66) se na koncu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»•Kateri komunalni objekti in naprave morajo biti zgrajene, da se šteje
stavbno zemljišče v celoti ali deloma urejeno, določi glede na krajevne razmere
občinska skupščina z odlokom.«
2. člen
•
V 10. členu se tretji odstavek črta.
V sedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek se črta besedilo:
»in v drugih primerih, ki jih s svojim predpisom določi občinska skupščina«.
Na koncu 10. člena se dodajo trije novi odstavki (četrti, peti in šesti odstavek), ki se glasijo:
»Občinska skupščina lahko določi z odlokom, da se odda brez javnega
natečaja v uporabo urejeno stavbno zemljišče:
— ki je potrebno za graditev nadomestnih stanovanj zaradi rušenja obstoječih stanovanjskih hiš v zvezi z izvajanjem urbanističnega načrta;
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— ki je potrebno za smotrno zaokrožitev stavbnega zemljišča (poprava mej
in podobno);
— če se oddaja delovni organizaciji za graditev objektov na zemljišču,
katero je z urbanističnimi dokumenti določeno kot rezervat za graditev objektov te delovne organizacije;
— ki je potrebno za graditev javnih cest zunaj ureditvenega območja.
Brez javnega natečaja se odda za graditev stanovanjskih hiš stavbno zemljišče tudi posameznim kategorijam občanom, ki so pod posebno družbeno skrbjo
(invalidi, udeleženci NOV in podobno).
Občinska skupščina lahko predpiše natančnejše pogoje za oddajo stavbnega
zemljišča brez javnega natečaja.«
3. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje za najugodnejšega ponudnika
družbeno-pravna oseba, ki upošteva načelo koordinacije dela med dejavniki
pri predvideni graditvi in katere ponudba je na tej podlagi glede dejanskih
stroškov za ureditev zemljišča in gradbenih stroškov za zgraditev investicijskih
objektov optimalna (varianta: najnižja).«
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je pod toč. 1/2 sklepov in priporočil o ukrepih in
nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji (Uradni
list SRS, št, 15-82/70) naložila republiškemu sekretariatu za urbanizem med
drugim, da pripravi predlog za spremembo in dopolnitev republiškega zakona
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. Predlog zakona naj natančneje
opredeli pojem stavbnega zemljišča ter naj opredeli, v katerih primerih občinska skupščina, poleg tistih, ki so v zakonu že navedeni, še lahko odda urejeno
stavbno zemljišče brez natečaja.
V skladu z navedenimi sklepi je republiški sekretariat za urbanizem pripravil osnutek zakona, ki v okviru danih smernic rešuje omenjena vprašanja
takole:
1. Pojem stavbnega zemljišča vsebuje 1. člen zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42-218/66) in v praksi ta pojem
ni sporen. Sporno in nedoločeno pa je vprašanje, kdaj je stavbno zemljišče
(komunalno) urejeno in kdaj le deloma (komunalno) urejeno. V zvezi s tem
vprašanjem nastajajo razni spori pri oddajanju stavbnega zemljišča v uporabo
interesentom, predvsem občanom. Po omenjenem zakonu se lahko namreč oddaja v uporabo tudi le deloma urejeno zemljišče, vendar mora najboljši ponudnik v takem primeru opraviti manjkajoča dela na svoje stroške v določenem
roku (14. člen). Da bi se lahko nedvomno določilo, katera manjkajoč dela
je treba še opraviti, da bi bilo zemljišče v celoti urejeno, je treba predpisati,
kdaj se šteje stavbno zemljišče v celoti za urejeno'.
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Osnutek zakona se je glede tega vprašanja omejil na pooblastilo občinskim
skupščinam, da s svojim odlokom same določijo, kateri komunalni objekti in
naprave morajo biti zgrajene, da se šteje zemljišče v celoti ali deloma urejeno.
Različne krajevne razmere, predvsem zasnova urbanističnega in komunalnega
urejanja, kažejo na to, da bi enotna opredelitev opremljenosti stavbnega zemljišča v praksi onemogočila občinam samostojno vodenje ustrezne komunalne
politike. Zaradi tega štejemo predlagano ureditev za primerno, saj obvezuje
občine, da s svojim odlokom rešijo vprašanje, s tem pa bodo odpadli vsi spori.
2. Na podlagi sedanjega zakonskega pooblastila so občinske skupščine zelo
na široko določale primere, ko se lahko odda urejeno stavbno zemljišče brez
natečaja. Na ta način je oddaja z javnim natečajem postala izjema za urejena
stavbna zemljišča, namesto da bi bila pravilo, kakor to izhaja iz navedenega
zakona. V bodoče naj bi občinske skupščine oddajo urejenega stavbnega zemljišča brez natečaja (poleg že v zakonu navedenih primerov) omejile le na
primere, ko sama namenska raba stavbnega zemljišča praviloma izključuje
smoter javnega natečaja, in sicer: če gre za oddajo stavbnega zemljišča z gradnjo nadomestnih stanovanj; če gre za oddajo stavbnega zemljišča, ki predstavlja
rezervat za delovno organizacijo; če gre za popravo meja in zaokrožitev stavbnega zemljišča; če gre za gradnjo javne ceste zunaj območja urbanističnega
načrta, in končno, če se zemljišče oddaja v uporabo za gradnjo stanovanjskih
hiš kategorijam občanom, ki so pod posebno družbeno skrbjo (udeleženci NOV,
invalidi). Tem kategorijam občanom ne bi bila zagotovljena družbena skrb,
če bi bile prepuščene zakonitostim javnega natečaja, zaradi česar menimo, da
je zakonski predlog utemeljen.
3. V letu 1968 je zvezna skupščina sprejela zakon o določanju stavbnega
zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja (Uradni list SFRJ, št. 5/68) in
zakon o razlastitvi (Uradni list SFRJ, št. 11/68): na podlagi teh zakonov je
republiška skupščina sprejela zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo (Uradni list SRS,
št. 7/70). Ker je oddaja stavbnega zemljišča v zvezi s prednostno pravico urejena s temi novimi predpisi, je utemeljeno, da se sedanje besedilo tretjega
odstavka 10. člena zakona črta in s tem režim oddaje uskladi.
4. Upoštevajoč, da v veliki meri že gradimo na neurejenih stavbnih zemljiščih in da bodo za gradnjo (predvsem novih stanovanjskih sosesk) v bodoče
na razpolago predvsem še neurejena stavbna zemljišča, predlagatelj meni, da
je potrebno 16. člen zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča
ustrezno dopolniti. Zato je v 3. členu predlaganega osnutka dodal sedanjemu
16, členu nov drugi odstavek, ki ureja vprašanje najugodnejšega ponudnika,
kateremu naj se neurejeno stavbno zemljišče odda. Poudarjeno je načelo koordinacije med dejavniki investicije. Predlagatelj namreč meni, da je koordinacija
med dejavniki uspešen način organiziranega dela, ki neposredno omogoča
dejansko znižanje stroškov za ureditev zemljišča in za vse ostale faze dela pri
izvajanju investicije.
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MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Logatec in Novo mesto, ter delegat mesta Ljubljane,
so na svojem 12. zasedanju dne 30. 3. 1971 obravnavali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča.
V razpravi sta sodelovala delegata občin Piran in občine Ljubljana-Šiška,
ki je govoril tudi v imenu drugih ljubljanskih občin in mesta Ljubljane.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v Skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine
SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
Načelne in splošne pripombe
V razpravi je bilo poudarjeno, da predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne rešujejo vprašanja etapnega urejanja stavbnih zemljišč. To kompleksno področje ima še vrsto neurejenih vprašanj kot so: razvojni programi
komunalnih delovnih organizacij, perspektivni programi stanovanjske graditve,
sistem kreditiranja urejanja stavbnega zemljišča, perspektivno in sistematično
zasnovana komunalna zemljiška politika, pravična odškodnina itd. Za reševanje
teh problemov bi kazalo dati osnovno načelno ureditev že v zakonu o urejanju
in oddajanju stavbnih zemljišč in pa vsaj v zvezi z njim pristopiti k ustrezni
kompleksni rešitvi navedene problematike.
V sklop vprašanj, ki jih obravnava ta osnutek zakona, bi bilo treba vključiti tudi zadevno problematiko zakona o določanju kriterijev za pravično odškodnino, katerega sprejem je ravno tako ali pa 'še bolj nujen. Z navedeno problematiko in zemljiško politiko je povezano namreč učinkovitejše in pravočasno pridobivanje stavbnih zemljišč na podlagi zakona o določanju stavbnega
zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja, katerega republika Slovenija
še ni sprejela, čeprav tako možnost daje ustrezni zvezni zakon. To možnost so
izkoristile vse druge republike.
Ugotovljeno je tudi bilo, da pomeni postopek odkupa stavbnih zemljišč po
obstoječi zakonodaji dolgotrajen proces in zahteva zlasti za kompleksno razvrstitev izredno velika začetna obratna sredstva, ki pa na žalost ostajajo zamrznjena v obliki namenskih depozitov za več let. Republiška zakonodaja o
etapah urejanja stavbnih zemljišč je zelo splošna in za današnje materialne
pogoje občin in sistem financiranja neustrezna ter bi bilo nujno to določbo zakona postaviti na realnejšo osnovo, ki bi omogočila prehodni sistem do sprejetja
idealnega sistema. V tej zvezi je bilo opozorjeno na vprašanja v zvezi s financiranjem komunalnih delovnih organizacij, ekonomsko ceno, krediti za razširjeno reprodukcijo, zadolžitvijo občine za kolektivne komunalne storitve, prispevkom za uporabo mestnega zemljišča, vprašanje investitorja in priprave
zemljišča. Vse to naj se posebej odraža pri obremenitvah investitorja oziroma
v sinhronizaciji vseh virov financiranja urejanja stavbnih zemljišč.
Ugotovljeno je bilo, da upravni organi republike in vrhovno sodišče Slovenije ne upoštevajo niti obstoječe zakonodaje in pa, da odločbe in sodbe sekre-
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tariata za gospodarstvo in vrhovnega sodišča Slovenije ne nalagajo nikakršnih
obremenitev investitorju, pač pa s kazensko odgovornostjo silijo upravne organe občinskih skupščin na izdajo gradbenih dovoljenj. Ta režim je mogoč glede
na dejstvo, da občina oziroma v imenu nje pooblaščena organizacija za urejanje prometa s stavbnimi zemljišči nima na razpolago zemljišč in je vsled tega
oddaja na natečaju nemogoča. Praktično danes investitorji v prostem prometu
odkupujejo gradbena zemljišča po izredno visokih cenah, od 50 do 20 dinarjev
za kvadratni meter, nakar se pred upravnimi organi občinskih skupščin izkažejo z razpolagalno pravico ter lokacijsko dokumentacijo, katera ne obvezuje
po tolmačenjih že omenjenih republiških ustanov na sklepanje pogodbe in na
obveznosti plačila za urejanje stavbnih zemljišč. Pri tem bi bila edina ustrezna
rešitev, da z vsemi zemljišči razpolaga občina, kar pa ni mogoče, ker za tako
politiko občina nima niti materialne osnove, poleg tega je tudi upravni postopek izredno dolgotrajen.
Predlagano je bilo, da se pri določanju etap urejanja in prometa s stavbnimi zemljišči upošteva realnost pri financiranju, uredi zakonodaja, prepreči
prodaja, preprodaja in špekulacija s stavbnimi zemljišči ter precizira metodologija z etapnostjo urejanja stavbnih zemljišč. Glede na vse nakazane pripombe je bilo predlagano, da se pripravi kompleksna sprememba zakonodaje
s področja zemljiške politike, pri kateri naj bo sestavni del tudi sprememba in
dopolnitev zakonov o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. Zaradi tega
naj se s temi spremembami ne hiti, pri tem pa naj se pospešeno obdela kompleksna zemljiščna politika (Ljubljana).
2. člen
V novem četrtem odstavku naj bi sfe za sedanjo četrto alineo dodala nova
alinea, ki se glasi: »— ki je potrebno za zgraditev osnovnih prostorov in objektov.« Pri oddaji v uporabo urejenega stavbnega zemljišča za , gradnjo novih
poslovnih objektov je potrebno upoštevati kompleksnost izgradnje določenega
območja oziroma gradbenega okoliša, smotrnost izkoriščanja prostora in funkcionalno povezanost predvidenih objektov z obstoječimi objekti (skupna kuhinja, centralna kurjava, bazen, trafo postaja, generator za napajanje z električno energijo ipd.). Poleg tega je treba pri oddaji zemljišča upoštevati tudi
določene pravice, ki jih imajo obstoječe delovne organizacije do primarnih komunalnih naprav, ki so se iz njihovih sredstev zgradile za poslovne objekte, ki
jih imajo v upravljanju in ki bodo v bodoče koristile tudi novo zgrajeniim
poslovnim objektom. Zato bi morali v zakonu pustiti možnost, da občinska
skupščina določi z odlokom tudi primere, kadar se odda stavbno zemljišče tudi
brez javnega natečaja za izgradnjo poslovnih objektov, kar bi s tem omogočili,
da lahko občinska skupščina pri oddaji upošteva tudi ta dejstva in okoliščine (Piran).
Predlagano je tudi bilo, naj se besedilo tega člena črta, oziroma da se ne
spremeni sedanji 10. člen zakona, ker bi predlagana rešitev predstavljala zožitev pravic občin. Ce se skuša inštitut javnega natečaja utrditi, ker zagotavlja večjo javnost dela, manjšo možnost špekulacije in podobno, s čimer je
bilo izraženo soglasje, pa je vprašanje, ali predlagana sprememba navedenega
člena to v celoti zagotavlja. Poleg tega je bilo izraženo mnenje, da so natečajne
oblike oddajanja stavbnih zemljišč nesmiselne, če občine ne razpolagajo z zemljišči (Ljubljana).

Priloge

763

3. člen
Varianta (najnižja) naj se črta (Ljubljana, Piran).
Doda naj se nov odstavek, v katerem bi zakon zagotovil možnost razveljavitve pogodbe, predvsem pa sankcije, če ponudnik pozneje ne izvaja postavk svoje ponudbe, na podlagi katere je bil štet za najboljšega ponudnika
(Ljubljana).
Št.: 420-11/71
Ljubljana, 2. 4. 1971

POROČILA
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je na
18. seji dne 16. marca 1971 razpravljal o osnutku zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi o predloženem zakonu, ki pomeni realizacijo naloge
iz sklepov in priporočil o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega
gospodarstva v SR Sloveniji, odbor ni imel pripomb. V razpravi po členih pa
se je strinjal s pripombami, ki jih je posredoval odbor za finance in proračun
republiškega zbora in ki so naslednje:
k 2. členu: V prvi vrsti predzadnjega odstavka naj se za besedico »se«
doda beseda »lahko«.
Po predloženi dikciji, torej brez besede »lahko«, bi občina avtomatsko morala oddajati stavbna zemljišča nekaterim kategorijam občanov. Prav gotovo
predlagatelj zakona ni mislil tako.
V tretji in četrti vrsti predzadnjega odstavka naj se črta besedilo: »(invalidi, udeleženci NOV in podobno)«.
Odboru je bilo obrazloženo, da je pojem kategorije občanov, ki so pod posebno družbeno skrbjo, jasen in da se zato lahko to besedilo črta. Poudarjeno
je bilo, da se pojem posebne družbene skrbi ne nanaša na vse invalide in na
vse borce NOV, ampak le na nekatere, to je na tiste, za katere je potrebna
posebna družbena skrb zaradi specifičnih razmer in pogojev, v katerih ti ljudje
živijo.
k 3. členu : V drugem odstavku se črta besedilo: »(varianta: najnižja).«
Odbor meni, da izraz »najnižja« ne zagotavlja uveljavitve optimalne rešitve, ker bi bil edini kriterij cena oziroma strošek.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Stroški urejanja stavbnega zemljišča se ugotavljajo in določajo za posamezno stavbno zemljišče oziroma največ
za območje, ki ga predvideva posamezen zazidalni načrt.«
Odbor meni, da je potrebno opredeliti stavbno zemljišče predvsem s stališča stroškov urejanja ter na ta način doseči pravično razdelitev teh stroškov
glede na način zazida ve. Ob pospeševanju zasebne gradnje se namreč stroške
urejanja stavbnega zemljišča pogosto prenese na visoke objekte, kar povečuje
ceno stanovanja v takih objektih, na drugi strani pa previdno znižuje ceno
nizki zasebni zazidavi.
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Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga
republiškemu zboru, da predloži osnutek zakona z upoštevanjem navedenih
pripomb, sprejme.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Jereta.
Št.: 420-11/71
Ljubljana, 23. 3. 1971

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne
17. marca 1971 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je predloženi zakonski osnutek v skladu
s skupščinskimi sklepi in priporočili o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj
komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji, sprejetimi aprila 1970, po katerih je
republiški sekretariat za urbanizem bil zadolžen, da natančneje opredeli pojem
stavbnega zemljišča ter dodatne pogoje, v katerih lahko občinske skupščine
oddajo urejeno stavbno zemljišče brez natečaja, poleg tistih, ki so že navedeni
v zakonu.
V obravnavi zakonskega osnutka v načelu je odbor soglašal s predlaganimi
rešitvami, k posameznim členom pa je imel, upoštevajoč mnenje odbora za
finance gospodarskega zbora, naslednje dopolnilne in spreminjevalne predloge:
k 2. členu: — v predzadnjem odstavku naj se prva vrsta dopolni tako,
da se pred besedo »odda« doda beseda »lahko«.
Odbor meni, da ne kaže občinske skupščine zavezovati, da morajo v vseh
primerih brez natečaja oddajati stavbno zemljišče posameznim kategorijam občanov, ki so pod posebno družbeno skrbjo, to je tudi takrat, ko to ne bi bilo
smotrno iz drugih razlogov. Pri tem je bilo poudarjeno, da bi zaradi različnih
krajevnih razmer, končno odločitev morali prepustiti občinam še zlasti zato,
ker bi bilo potrebno tudi znotraj kategorije občanov pod posebno družbeno
skrbjo, ločiti posameznike glede na njihove socialne in materialne razmere.
—• v tretji in četrti vrsti predzadnjega odstavka naj se črta besedilo v oklepaju »(invalidi, udeleženci NOV in podobno)«.
Odbor meni, da je pojem »kategorija občanov, ki so pod posebno družbeno
skrbjo« dovolj jasen in natančen ter da ga zato ne kaže še posebej pojasnjevati. Sedanje pojasnilo tudi ni popolno, saj bi bilo potrebno navesti tudi druge
kategorije, ki niso omenjene.
k 3. členu: — doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Stroški urejanja stavbnega zemljišča se ugotavljajo in določajo za posamezno stavbno zemljišče oziroma največ za območje, ki ga predvideva posamezni zazidalni načrt.«
— v zadnji vrsti prvega odstavka se črta besedilo v oklepaju (varianta:
najnižja).
Variantni predlog bi po mnenju odbora s stališča najnižjih stroškov lahko
pripeljal tudi do nekakovostne ureditve zemljišča, zato je boljša rešitev, da
morajo biti ponudbe glede dejanskih stroškov za ureditev zemljišča in gradbenih stroškov investicijskih objektov »optimalne«.
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Odbor predlaga gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju
stavbnega zemljišča skupaj s predloženimi spremembami in dopolnitvami.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Janeza Vidmarja.
Št.: 420-11/71
Ljubljana, 18. 3. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
18. marca 1971 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
V podrobni obravnavi besedila osnutka zakona je komisija sprejela naslednje pripombe:
K 1. členu: V drugem odstavku naj se besedilo »se šteje stavbno zemljišče v celoti ali deloma za urejeno« nadomesti z besedilom »se šteje stavbno
zemljišče v celoti ali deloma za komunalno opremljeno«.
Po prvem odstavku 4. člena zakona o urejanju in oddajanju stavbnega
zemljišča obsega urejanje stavbnega zemljišča pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča. Zakon jasno določa, kaj obsega priprava stavbnega zemljišča, ni
pa razčiščeno vprašanje, kdaj se šteje stavbno zemljišče v celoti ali deloma za
komunalno opremljeno. To vprašanje je treba rešiti z osnutkom tega zakona.
K 2. členu: V tretji alinei tretjega odstavka naj se beseda »če« nadomesti z besedo »ki«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
Komisija se je strinjala s pripombo odbora za urbanizem ter stanovanjsko
in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, da se v prvi vrsti med besedama »se« in »odda« doda beseda »lahko« ter da se v tretji vrsti za besedo
»skrbijo« postavi pika in črta preostalo besedilo.
Št.: 420-11/71
Ljubljana, 19. 3. 1971
OSNUTEK ZAKONA
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
1. člen
Da se zagotovi enakopraven položaj občanov pri nakupu stanovanjskih hiš
in stanovanj, morajo delovne organizacije in družbenopolitične skupnosti upoštevati pri prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj občanom in civilnim pravnim
osebam poleg splošnih pogojev, ki jih za prodajo stavb določajo drugi predpisi,
tudi določbe tega zakona.
2. člen
Osnova za določitev izklicne cene za javno dražbo oziroma za pismene ponudbe za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini je vrednost stanovanjske hiše oziroma stanovanja valorizirana na dan prodaje.
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Revalorizirana vrednost iz prejšnjega odstavka se določi tako, da se upoštevajo predvsem gradbeni stroški na dan prodaje, odškodnina za zemljišče,
stroški za komunalno urejanje zemljišča in izrabljenost hiše oziroma stanovanja.
Občinska skupščina določi za svoje območje vrednost posameznih elementov za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja,
upoštevajoč krajevne razmere in enotno metodologijo, ki jo izdela republiški
sekretar za urbanizem.
3. člen
Pogoje za javno dražbo oziroma pismene ponudbe za nakup stanovanjskih
hiš ali stanovanj določa splošni akt delovne organizacije oziroma družbenopolitične skupnosti.
Pri teh pogojih mora delovna organizacija oziroma družbeno-politična
skupnost upoštevati:
— da mora kupec obvezno položiti kavcijo v višini 5 Vo izklicne cene;
— da ne sme osebni polog kupca pri prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja na kredit biti nižji od 25 fl/o izklicane cene ter da mora biti ta plačan
najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pismene pogodbe. Za osebni polog po določbah tega zakona se štejejo lastna sredstva občana in posojila iz nenamenskih
prostih bančnih sredstev;
— da pri prodaji stanovanjske hiše in stanovanja na kredit ne more biti
začetek odplačevanja kredita odložen in da ne sme biti odplačilna doba daljša
od 30 let, obrestna mera pa nižja od 2 %>.
Delovna organizacija določi v splošnem aktu merila, po katerih je mogoče prodati posamično hišo ali stanovanje tudi ob drugačnih pogojih o osebnem pologu, če tako narekuje racionalno gospodarjenje s stanovanjskim skladom ali drugi utemeljeni razlogi.
K splošnemu aktu, ki določa izjeme po prejšnjem odstavku, da soglasje
občinska skupščina oziroma pristojen svet občinske skupščine, ki ga za to
pooblasti.
4. člen
Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeni lastnini in splošni akt delovne organizacije, ki določa pogoje za javno dražbo oziroma pismene ponudbe za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni
lastnini, mora prodajalec predložiti občinskemu javnemu pravobranilcu, pristojnem po kraju, v katerem je nepremičnina, v dveh izvodih. Občinsko javno
pravobranilstvo potrdi na izvirniku pogodbe, da mu je vročena, nato pa izvirnik pogodbe vrne predlagatelju. Drugi izvod pogodbe pravobranilstvo zadrži.
Brez potrditve občinskega javnega pravobranilstva po prejšnjem odstavku,
sodišče ne sme izvesti pogodbe v zemljiški knjigi.
5. člen
Če javno pravobranilstvo naknadno ugotovi, da so bile kršene določbe tega
zakona ali splošnega akta delovne organizacije, vloži tožbo za razveljavitev pogodbe po tem zakonu in na vrnitev stanovanjske hiše oziroma stanovanja v
družbeno lastnino. Razveljavitev pogodbe se lahko zahteva v roku enega leta
od sklenitve pogodbe.
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Vrnitev stanovanjske hiše oziroma stanovanja se lahko zahteva od kupca
ali tudi od drugega, če ta ob pridobitvi stanovanjske hiše oziroma stanovanja
ni bil v dobri veri.
Ce občinsko javno pravobranilstvo tožbe po prvem odstavku tega člena ne
vloži, jo lahko vloži republiško javno pravobranilstvo.
6. člen
Določbe tega zakona ne veljajo za prvo prodajo še nenaseljenega novega
stanovanja kot posameznega dela stavbe ali nenaseljene nove stanovanjske hiše.
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
I.
Prodaja stanovanj v družbeni lastnini normativno-pravno ni zadovoljivo
urejena z zveznimi popolnimi zakoni, kar v praksi omogoča, da se ta stanovanja prodajajo pod realno vrednostjo in pod izredno ugodnimi pogoji za kupce.
Takšno neurejeno stanje je tudi omogočilo določeno špekulacijo, tako s strani
zasebnih kupcev, kot delovnih organizacij. Prodajanje stanovanj ob takih pogojih dejansko pomeni razvrednotenje družbenega stanovanjskega fonda in s
tem tudi družbeno škodo.
Problematiko prodaje stanovanj v družbeni lastnini je proučevala delovna
skupina, ki sta jo imenovala v maju 1968 komisija za družbeno nadzorstvo in
odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega
zbora Skupščine SR Slovenije. Komisija je o tej problematiki izdelala informacijo, ki sta jo obravnavala njuna ustanovitelja dne 25. 10. 1968. leta, zatem
pa še republiški zbor dne 20. 11. 1968. Ta je naložil delovni skupini za proučitev
vprašanj s področja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva Skupščine
,SR Slovenije, naj izdela stališča o prodaji stanovanj in stanovanjskih hiš v
družbeni lastnini. Ta stališča naj bi Skupščina SR Slovenije v primerni obliki
posredovala vsem občinskim skupščinam, stanovanjskim podjetjem in delovnim ter družbeno-političnim organizacijam. Sklep ni bil izvršen, ker je omenjena delovna skupina po naročilu Skupščine SR Slovenije preučevala celotno
problematiko stanovanjskega gospodarstva, pri kateri je prodaja družbenih
stanovanj le njen del.
Delovna skupina je po zaključku razprav pripravila izhodišča za resolucijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji, ki sta
ju obravnavala med drugim tudi republiški zbor Skupščine SR Slovenije na
14. seji, dne 29. maja 1970 in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije na
14. seji, dne 9. junija 1970. Na tej podlagi jje v pripravi osnutek omenjene
resolucije.
Ker se situacija pri prodaji družbenih stanovanj ne popravlja, temveč se
anomalije celo večajo, neurejeno zakonsko stanje pa ovira normalen promet
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z obstoječimi družbenimi stanovanji, je nujno potrebno, da se vprašanje uredi
z zakonom. V tej zvezi menimo, da je s sprejetjem izhodišč v republiškem in
gospodarskem zboru Skupščine SR Slovenije in njuna opredelitev za načela
podana v točkah 4,25 in 5,1 teh izhodišč, tudi spremenjen prejšnji sklep republiškega zbora, naj se o tej problematiki pripravijo zgolj stališča Skupščine
SR Slovenije.
Glede na naravo vprašanja predlagamo, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku v smislu določb 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
II.
Osnutek ne zasleduje namena, da bi se z zakonom uveljavila omejitev ali
prepoved prometa z obstoječimi družbenimi stanovanji, saj vsakdanja praksa
potrjuje potrebo, da si občani tudi z nakupom starih stanovanj na primeren
način urejajo svoje stanovanjsko vprašanje. V tem, ko zagovarja prosti promet
s starimi stanovanji in samoupravne pravice delovnih in drugih organizacij pri
samostojnem odločanju v prometu z nepremičninami, ima zakonski osnutek
namen:
— da zagotovi nezmanjšano vrednost družbenega stanovanjskega sklada in
enakopraven položaj občanov pri nakupu stanovanjskih hiš in stanovanj ter da
prepreči neupravičeno bogatenje in špekulacije, skladno z opozorili najvišjih
političnih institucij;
—• da omogoči prodajo tudi takih posamičnih stanovanj in stanovanjskih
hiš, ki zaradi zastarelosti, slabega gradbenega stanja, nefunkcionalnosti, odročne lege, lastninskih odnosov in drugih utemeljenih razlogov, terjajo nesorazmerne velike vzdrževalne stroške, zaradi česar družbeno gospodarjenje s
takimi enotami ni več racionalno in ekonomsko upravičeno.
Skladno z obrazloženim ureja osnutek zakona le troje temeljnih vprašanj:
osnovo za določitev izklicne cene; pogoje za prodajo stanovanj in sistem družbenega nadzorstva.
V praksi se jemlje dosedaj kot osnova za določitev izklicne cene revalorizirana vrednost stanovanja po stanju povprečnih gradbenih stroškov v decembru 1964. S tem je že v sami osnovi podano razvrednotenje stanovanj v
primerjavi z dejansko ceno stanovanj na prostem trgu, ki upošteva tržno vrednost stanovanj.
Zato izhaja osnutek zakona iz stališča, da je potrebno stanovanja, ki se
prodajajo iz obstoječega družbenega fonda, ponovno revalorizirati na vrednost,
kot jo imajo na dan prodaje. Da bi bili posamezni elementi revalorizacije prilagojeni krajevnim razmeram, predpiše občinska skupščina njihovo denarno
vrednost, republiški sekretariat za urbanizem pa metodologijo za način revalorizacije.
Glede pogojev za prodajo je osnutek uveljavil načelo, da občanom družba
ni dolžna niti ne more biti zainteresirana, da svoja stanovanja pri sedanjem
stanovanjskem primanjkljaju prodaja pod pretirano ugodnimi pogoji. Zato zahteva osnutek zakona obvezno položitev kavcije, plačilo osebnega pologa ter določitev ustreznih kreditnih pogojev.
Načelo je, da mora kupec položiti lastni polog v višini 25 % od izklicane
cene, za katerega se štejejo lastna sredstva občana in posojila iz nenamenskih
prostih bančnih sredstev. Od tega načela prodajalec lahko odstopi samo v iz-
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jemnih primerih, ki jih mora navesti v svojem splošnem aktu in za katere mora
•dobiti predhodno soglasje občinske skupščine oziroma pristojnega sveta občinske skupščine. Za take primere bi lahko šteli stanovanjski sklad, ki je v slabem
stanju ali dislociran, kar terja velike stroške pri upravljanju in vzdrževanju,
ali na primer udeležence NOV, kupce z velikim številom družinskih članov ali
druge posebej utemeljene razloge. Formiranje takih izjemnih primerov v splošnem aktu delovne organizacije in njihova potrditev s strani občinske skupščine dajejo dovolj jamstva, da v praksi te izjeme ne bodo preširoke.
Osnutek zakona določa, da kreditni pogoji za del kupnine, ki ni pokrita
z osebnim pologom, ne smejo biti ugodnejši kot so sicer določeni za kreditiranje
stanovanj pri poslovnih bankah. S tem se kreditni pogoji poslovnih bank in
kreditni pogoji delovnih organizacij izenačujejo.
Kar zadeva družbeno nadzorstvo nad zakonitostjo prodaje, uvaja zakonski osnutek obvezno vročitev kupoprodajne pogodbe in splošnega akta delovne
organizacije pristojnemu javnemu pravobranilstvu, ki lahko v enem letu od
sklenitve pogodbe vloži tožbo na razveljavitev pogodbe, če ugotovi nezakonitost
pogodbe. Spričo tega, da zakonski osnutek na jasen način orientira prodajalce,
kako je postopati pri prodaji stanovanj, je treba pričakovati, da bo intervencija
javnega pravobranilstva le izjemna.
Ob kraju je treba pripomniti, da je bila zakonska vsebina temeljito obravnavana z vsemi pristojnimi in prizadetimi organi in organizacijami, ki so sprejeli obrazložena izhodišča.

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA
— Na koncu tretjega odstavka 2. člena se za besedo »urbanizem« črta pika
in vstavi vejica ter doda besedilo: »v 30 dneh po objavi zakona v Uradnem
listu S RS«;
— v 4. alinei 3. člena se namesto odplačilne dobe 30 let vnese »25 let«;
— v drugem odstavku 3. člena se v 2. vrsti pred besedo: »prodati« doda
beseda: »izjemoma« in za besedo: »posamično« doda beseda »družinsko«;
— za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi: »Denarna sredstva, ki
jih delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti pridobijo s prodajo
stanovanjskih hiš ali stanovanj, morajo vložiti v sklad skupne porabe, namenjen za stanovanjsko graditev. Stanovanjsko podjetje vloži iz prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj pridobljena denarna sredstva v sklad stanovanjskih
hiš«;
— v 5. vrsti prvega odstavka 4. člena se za besedo: »predložiti« vnese besede »v 30 dneh po izvršeni prodaji«;
— na koncu 4. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Da bi javni pravobranilec lahko uveljavil svoje morebitne zahteve, izvirajoče iz 24. člena zakona o prometu z zemljišči (Uradni list SFRJ, št. 43/65,
57/65 in 17/67), so delovne organizacije dolžne ne glede na določbo prejšnjega
odstavka predložiti občinskemu javnemu pravobranilcu vse pogodbe o prodaji
stanovanjskih hiš in stanovanj občanom, sklenjene po 30. juniju 1970, in sicer
v roku enega meseca po dnevu, ko začne veljati ta zakon«;
49
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— v 6. vrsti prvega odstavka 5. člena se črtata besedi »sklenitve pogodbe«
in vnesejo besede: »predložitve pogodbe javnemu pravobranilcu«;
•— v 3. vrsti 6. člena se namesto pike vstavi vejica ter doda besedilo: »temveč veljajo za tako prodajo tržni pogoji in tržna cena na dan sklepanja
pogodbe«.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SiR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Logatec in Novo mesto, in delegat mesta Ljubljane,
so na svojem 12. zasedanju dne 30. 3. 1971 obravnavali osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini.
V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Kranj, Tolmin in delegat občine Ljubljana-Bežigrad, ki je govoril tudi v imenu drugih ljubljanskih občin
in mesta Ljubljane. Pismene pripombe je podal delegat občine Krško.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v Skupščini SR Slovenje pošilja delovna skupina, izvoljena na
zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna
zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
Načelne in splošne pripombe
V razpravi delegatov občin je bilo poudarjeno, da terja današnje stanje
prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini hitro in takojšnjo
družbeno intervencijo. Zato bi bilo treba zakon o pogojih za prodajo stanovanj
oziroma stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, ki so ga v načelu podprli, sprejeti čimprej oziroma celo po skrajšanem postopku. (Delegata Ljubljane in
Tolmin.)
Sicer pa je bilo v razpravi poudarjeno, da usmeritve občanov na lastno
stanovanje ali hišo in nakupa etažnega stanovanja v organizirani blokovni
gradnji ne moremo razumeti tako, da to pomeni razprodajo obstoječega naseljenega najemnega stanovanjskega fonda.
Zakon mora torej zagotoviti zaščito družbenega stanovanjskega sklada, ker
v dosedanji prodaji stanovanj v večini primerov ni bil zastopan družbeni interes. Razen tega je treba težiti, da prodaja stanovanj ne dobi prevelikega
obsega in pa, da se zagotovi ustrezno razmerje med starejšim in novejšim družbenim stanovanjskim fondom. Do prodaje družbenih stanovanj bi naj prišlo le
v primerih, ko to narekuje ekonomski interes, če gre torej za manjše stanovanjske hiše, starejše objekte in pa stanovanja v manjših hišah, v katerih so
stanovanja že pretežno individualna lastnina. Čeprav povzroča tudi gospodarjenje z večjimi stanovanjskimi zgradbami, v katerih so stanovanja pretežno v
etažni lastnini, določene težave pri opravljanju, se ni potrebno zavzemati za to,
da s prodajo preidejo v zasebno lastnino še ostala stanovanja. Sicer pa bo
ustrezno ekonomsko reguliranje stanarin, ob zagotovitvi družbene pomoči tistim, ki so te potrebni, povzročilo ne samo, da delovne organizacije ne bodo
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zainteresirane za prodajo, temveč da se bodo z izgradnjo najemnega fonda v
večji meri zavzemale za urejanje stanovanjskih vprašanj tistih delavcev, ki ne
morejo prispevati svojega deleža za nakup lastniškega stanovanja (Kranj).
Osnutek zakona zagotavlja enakopraven položaj občanov pri nakupu stanovanj v družbeni lastnini, hkrati pa bi moral tudi zagotavljati, da se družr
beni stanovanjski sklad ne bo zmanjševal. 24. člen temeljnega zakona o gospodarskem poslovanju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini namreč določa,
stanovanjsko podjetje sme prodati hišo in da se denarna vrednost, ki jo stanovanjsko podjetje dobi s prodajo stanovanjske hiše in stanovanjske hiše, ki jo
stanovanjsko podjetje dobi za zamenjavo, vloži v sklad stanovanjskih hiš. Stanovanjsko podjetje sme prodati stanovanjsko hišo tudi na kredit, pogoji pa za
kupca ne smejo biti ugodnejši od pogojev, po katerih se dajejo krediti za kupovanje ali gradnjo stanovanj. Za prodajo ali zamenjavo stanovanjskih hiš je
potrebno soglasje ustanovitelja, ki je stanovanjsko hišo vložil v sklad stanovanjskih hiš, če je tako določeno v pogodbi. Tako ureditev naj bi prevzel tudi
republiški zakon. Zato je bilo predlagano, da osnutek zakona določi, da mora
delovna organizacija uporabiti izkupiček od prodane hiše ali stanovanje uporabiti le za nakup ali gradnjo novega stanovanja in da je prodajalec stanovanjske hiše oziroma stanovanja le upravljalec, ki pa mora pred prodajo pridobiti pismeno soglasje samoupravnega organa vlagatelja (Celje, Ljubljana).
V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da je z zakonom treba preprečiti
prodajo stanovanjskega objekta ali stanovanja, ki je po urbanističnem programu oziroma načrtu predvideno za rušenje, ker nastanejo tako za skupnostprecejšnji stroški. Na ta način bi preprečili tudi razne špekulacije. V praksi so
primeri, da kupci takih objektov pogostokrat vložijo v objekte, ki so predvideni za rušenje, nova investicijska sredstva in s tem zavestno povečujejo
vrednost takih objektov, s tem pa povzročajo še večje težave prizadetim pri
zbiranju finančnih sredstev za odkup takih objektov (Kranj, Krško).
V zakonu bi bilo treba bolj zavarovati interes občine in ji omogočiti izvajanje urbanizacije in rekonstrukcije mest in naselij (Kranj).
Predlagano je bilo, da zakon predvidi tudi ustrezne sankcije zoper kršitelje
posameznih določb (Ljubljana).
Izraženo je bilo mnenje, naj bi se Skupščina SR Slovenije, poleg sprejetja
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini,
tudi z resolucijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva v Sloveniji
politično opredelila do prodaje družbenih stanovanj, tako da bi postala prodaja
družbenega stanovanjskega fonda resnično le izjema (Kranj).
Pripombe k posameznim členom:
2. člen
V tem členu naj se doda nov odstavek, ki bi se glasil: »Prodaja mora biti
opravljena v skladu s pogodbo, ki sta jo sklenila delovna oziroma druga organizacija, vlagatelj in organizacija za gospodarjenje stanovanjskih hiš.« Zakon
bi moral namreč zagotoviti, da so Zavarovani tudi interesi organizacije za
gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji. Ob predlaganih določilih
zakona se sicer lahko dogodi, da delovna organizacija proda stanovanje, ki ga
je s pogodbo vložila v sklad organizacije za razpolaganje s stanovanjskimi
hišami, brez njene vednosti, čeprav zakon o gospodarskem poslovanju za gospo49»
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darjenje s stanovanjskimi hišami zadolžuje to organizacijo, da ne more zmanjšati vrednosti sklada hiš (Kranj).
Po drugem mnenju pa so še danes bolj zavarovane pravice stanovanjskega
podjetja kot pa vlagatelja in se stanovanjska podjetja upirajo v vseh principih
prodaji stanovanj (Tolmin).
Osnutek zakona v tem členu sicer ureja osnove za določitev izklicne cene.
V dosedanji praksi določanja vrednosti stanovanja in stanovanjske hiše pa so
se od ugotovljene vrednosti odbijale razne služnosti, na primer, če je stanovanje
zasedeno. Ce upoštevamo, da so upravičenci takih služnosti največkrat stanovalci-najemniki, je očitno, da je tako družbeno neopravičljivo zniževanje cene
lahko razvrednotilo stanovanje, kupcu pa omogočilo, da se je ob nakupu okoristil. Zato bi se bilo potrebno v bodoče takemu načinu določanja izklicne cene
izogibati. Kolikor tega ne bi reguliral zakon, naj to upošteva republiški sekretar za urbanizem, ki bo predpisal metodologijo za izračun revalorizirane
vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše (Ljubljana).
V drugem odstavku bi bilo treba besedilo: »odškodnina za zemljišče« nadomestiti z besedilom »prometna vrednost zemljišča« (Celje).
3. člen
V zvezi z drugo in tretjo alineo drugega odstavka je bilo izraženih več
predlogov. Glede osebnega pologa kupca je bilo izraženo mnenje, da je treba
določiti, da ta ne bo nižji od 20'% izklicne cene (Tolmin), po drugem mnenju
pa bi ta ne smel biti nižji od 50"/o izklicne cene (Celje).
Glede odplačilne dobe je bilo izraženo mnenje, da bi ta ne smela biti daljša
od 10 do 20 let (Celje), oziroma od 20 let (Kranj, Tolmin), v nobenem primeru
pa ne bi smel zakon določiti 30-letne odplačilne dobe.
V razpravi je bilo opozorjeno, da je v zakonu odprto vprašanje plačila prometnega davka. V tem primeru se ne more uporabiti splošno določilo, da prometni davek plača prodajalec, ker bi to pomenilo zmanjšanje vrednosti, določene v skladu z določili 2. člena osnutka zakona, prodajalec bi namreč moral
v poprečju vsaj 50 % osebnega pologa porabiti za plačilo prometnega davka.
Normalno bi bilo, da plača kupec poleg osebnega pologa tudi prometni davek
(Kranj).
Predlagano je bilo, da se zadnja dva odstavka tega člena črtata, ker izjeme
niso potrebne (Celje).
4. člen
V tem členu ni določeno, kakšen je rok predložitve pogodbe javnemu pravobranilcu, zato bi bilo umestno, da se doda določba, da se mora pogodba predložiti v 30 dneh (Celje, Ljubljana).
5. člen
Določeni enoletni rok za zahtevo razveljavitve pogodbe naj bi se računal
od dneva, ko je javno pravobranilstvo zvedelo, da je pogodba sklenjena, oziroma od dneva, ko je bil na njeni podlagi zahtevan prenos lastnine. Objektivni
rok pa naj znaša 3 leta (Ljubljana, Tolmin).
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 2. 4. 1971
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POROČILA
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na 18. seji, dne 16. 3. 1971 obravnaval
osnutek zakona o pogojih za prodajo stanbvanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi odbor ni imel pripomb. Ugotavlja, da je predlagani zakon intervencijski zakon, katerega osnoven namen je preprečitev za družbo
neracionalne prodaje stanovanj oziroma uskladitev pogojev za nakup že rabljenega stanovanja s pogoji za nakup novega — še nevseljenega stanovanja.
Namen zakon dosega z opredelitvijo pogojev prodaje in prodajne cene, ki je
bila po veljavni zakonodaji lahko tudi knjižna vrednost; ta pa zaradi močnega
naraščanja cen gradnje v zadnjih letih ne predstavlja realne vrednosti stanovanja. Zakon ne preprečuje prodaje že vseljenih stanovanj, kadar je za to izkazan družben interes, zahteva le, da se prodajajo pod normalnimi ekonomskimi
pogoji.
V konkretni razpravi so bile predlagane naslednje pripombe:
k 3. členu: Med drugim in tretjim odstavkom se vstavi nov tretji odstavek, ki se glasi: »Ce delovna organizacija ali družbeno-politična skupnost
prodaja stanovanje, katerega izgradnjo je kreditirala banka, mora ob sklenitvi
prodajne pogodbe vrniti ves neodplačan kredit.«
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Odbor meni, da sme delovna organizacija, ki se odloči za prodajo stanovanja, odločati le o svojih vloženih sredstvih. Zato pa je potrebno, da ob prodaji vrne neodplačane kredite, ki jih je za gradnjo stanovanja dobila ali še
s strani stanovanjskega sklada ali pa od kreditne banke.
V sedanjem tretjem odstavku se za besedo »organizacija« vstavi besede:
»in družbeno-politična skupnost«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
V četrti vrsti sedanjega tretjega odstavka, se za besedami: »s stanovanjskim skladom« postavi pika, ostali del stavka se črta.
Odbor meni, da je potrebno izjeme omejiti na minimum, zato naj ne bi
poleg racionalnega gospodarjenja s stanovanjskim skladom, ki je zelo širok
pojem, dovoljevali še drugih razlogov.
V sedanjem četrtem odstavku se za besedama: »občinska skupščina« besedilo črta in nadomesti z besedilom: »oziroma organ, ki ga občinska skupščina
za to pooblasti.«
Načelno naj bi k takim aktom dajala soglasje le občinska skupščina, ker pa
bi to posebno v večjih mestih pomenilo zanjo veliko novo delovno obveznost,
menijo poslanci, da je treba dopustiti možnost občinski skupščini, da to pooblastilo prenese na kak drug organ.
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga
republiškemu zboru, da osnutek zakona obravnava v smislu 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, po skrajšanem postopku kot predlog zakona.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ivana Ahlina.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 23. 3. 1971
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Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na sejah 31. 3. 1971 in 6. 4. 1971 razpravljal o mnenjih in pripombah, ki so jih k osnutku zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini posredovali: odbora
republiškega zbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko ter za finance in proračun, komisija za družbeno nadzorstvo in zakonodajno-pravna
komisija Skupščine SR Slovenije, delegati občin, zbrani na 12. zasedanju v
Skupščini SR Slovenije ter predlog sprememb in dopolnitev, ki jih je posredoval izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Odbor se strinja z vsemi pripombami zakonodajno-pravne komisije, smiselno tudi sprejema večino pripomb odbora za družbeno-politični sistem in
notranjo politiko, odbora za finance in proračun, zasedanja delegatov občin in
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Glede na to predlaga, da zbor sprejme
naslednje pripombe:
k 2. členu: a) v drugem in tretjem odstavku se besedi »Revalorizirana«
in »revalorizirane« nadomestita z »Valorizirana« in »valorizirane«.
(Pripomba zakonodajno-pravne komisije.)
Pripomba je redakcijskega značaja.
b) v tretji vrsti drugega odstavka se besedilo: »odškodnina za zemljišče«
nadomesti z »prometna vrednost zemljišča«.
(Pripomba odbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko.)
Vrednost zemljišča tvori pomemben element vrednosti stanovanja, zato menim, da jo je potrebno upoštevati pri določitvi sklicne cene. Samo odškodnina
za zemljišče ne more biti realna, ker gre za drugačno vsebino.
c) v četrti vrsti tretjega odstavka se beseda »izdela« nadomesti z besedo
»predpiše«.
(Pripomba zakonodajncK-pravne komisije.)
Pripomba je redakcijskega značaja.
č) v zadnji vrsti tretjega odstavka se namesto pike postavi vejica, stavek
pa nadaljuje z: »v 30 dneh po objavi zakona v Uradnem listu SRS«.
(Pripomba odbora za urbanizem, stanovanjsko ter komunalno gospodarstvo.)
Ker se zakon ne bi mogel izvajati, dokler ni predpisana enotna metodologija, meni odbor, da je potrebno določiti rok, v katerem mora biti predpisana.
k 3. členu: a) v prvi alinei drugega odstavka se pred »5®/o« vstavi beseda »najmanj«.
(Pripomba odbora za urbanizem, stanovanjsko ter komunalno gospodarstvo.)
Dopolnitev je v skladu z ostalimi pogoji za javno dražbo, ki pri osebnem
pologu in odplačilni dobi kredita določajo najnižji spodnji meji.
b) v tretji alinei drugega odstavka se »30 let« nadomesti z »20 let«.
(Pripomba odbora za finance in proračun in odbora za družbeno-politični
sistem in notranjo politiko.)
Odbor meni, da je zaradi delovanja inflacije odplačilna doba 30 let predolga.
c) k pripombam odbora za finance in proračun, odbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko, zasedanja delegatov občin in komisije za družbeno nadzorstvo in sicer, da se 3. in 4. odstavek 3. člena črtata, odbor ni zavzel
enotnega stališča. Del članov odbora je pripombe podpiral, ker so menili, da je
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zakon intervencijskega značaja, in sicer v tem smislu, da naj onemogoči nadaljnje oškodovanje družbenega premoženja. Izjeme bi omogočale, da bi se
anomalije iz preteklosti ponavljale še naprej.
Drugi del poslancev pa je menil, da je potrebno v zakonu omogočiti določeno fleksibilnost, posebno, ker je družbeni interes zavarovan s tem, da da
soglasje k splošnemu aktu občinska skupščina. Glede na to odbor predlaga, da
dokončno stališče o tem vprašanju zavzame zbor.
Ker je odbor že na svoji prvi seji dne 16. 3. 1971, ko je razpravljal o tem
zakonu, sprejel nekatere pripombe k 3. in 4. odstavku in ker so pripombe k
tema dvema odstavkoma dali tudi izvršni svet in zakonodajno-pravna komisija,
odbor predlaga, da zbor upošteva tudi te pripombe pri odločanju o predlogih,
da se 3. in 4. odstavek črtata. Pripombe s tema dvema odstavkoma so naslednje:
a) v prvi vrsti tretjega odstavka se za besedo »organizacija« vstavi besedilo »oziroma družbeno-politična skupnost«.
(Pripomba odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.)
Pripomba je redakcijskega značaja.
b) v drugi vrsti tretjega odstavka se med besedama »mogoče« in »prodati«
vstavi beseda »izjemoma«, za besedo »posamično« pa doda beseda »družinsko«.
(Pripomba zakonodajno-pravne komisije in izvršnega sveta.)
Po drugačnih pogojih o osebnem pologu naj bi se prodajale le posamične
družinske hiše, kjer so stroški vzdrževanja izredno visoki oziroma so objekti
zelo dislocirani.
c) v četrti vrsti tretjega odstavka se za besedami »s stanovanjskim skladom« postavi pika, ostali del stavka pa črta.
(Pripomba odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.)
Odbor meni, da je izjeme potrebno omejiti na minimum, zato naj ne bi
poleg racionalnega gospodarjenja s stanovanjskim skladom, ki je zelo širok
pojem, dovoljevali še drugih razlogov.
č) v četrtem odstavku se za besedama »občinska skupščina« besedilo črta
in nadomesti z »oziroma organ«, ki ga občinska skupščina za to pooblasti.
(Pripomba odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.)
Načelno naj bi k takim aktom dajala soglasje le občinska skupščina. Ker
pa bi to, posebno v večjih mestih, pomenilo veliko novo delovno obveznost,
menijo poslanci, da je treba dopustiti možnost občinski skupščini, da to pooblastilo prenese na kak drug organ.
d) za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi: »Denarna sredstva, ki jih
delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti pridobijo s prodajo stanovanjskih hiš ali stanovanj, morajo vložiti v sklad skupne porabe, namenjen za
stanovanjsko graditev. Stanovanjsko podjetje vloži iz prodaje stanovanjskih hiš
in stanovanj pridobljena denarna sredstva v sklad stanovanjskih hiš.«
(Pripomba izvršnega sveta.)
Odbor meni, da je potrebno zavarovanje tega, da se bodo s prodajo pridobljena sredstva res potrošila v stanovanjski sferi.
k 4. členu: a) v peti vrsti se za besedo »predložiti« vnese besedilo
»v 30 dneh po izvršeni prodaji«.
(Pripomba odbora za finance in proračun.)
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Ce se ne določi rok za predložitev pogodbe, obstaja možnost, da se v roku
enega leta od sklenitve pogodbe o prodaji, pogodba sploh ne predloži.
k 5. členu: a) v prvi vrsti prvega odstavka se besedi »naknadno ugotovi« nadomesti z besedo »meni«.
(Pripomba zakonodajno-pravne komisije.)
Kršitev določb zakona ali splošnega akta ugotavlja sodišče ne pa javno
pravobranilstvo.
b) v tretji vrsti prvega odstavka se za besedo »organizacije« doda: »oziroma družbeno-politične skupnosti«.
(Pripombe zakonodajno-pravne komisije.)
c) v zadnjem stavku prvega odstavka se črta besede »od sklenitve pogodbe« in jih nadomesti z »od dne, ko je pogodba vročena občinskemu javnemu pravobranilcu v potrditev«.
(Pripomba odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.)
č) za 5. členom se doda nov 5. a člen, ki se glasi: »Pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki so bile sklenjene po 1. 1.
1970, je treba uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove
uveljavitve. V istem roku mora prodajalec predložiti občinskemu javnemu
pravobranilstvu sklenjene prodajne pogodbe v potrditev.
Če predložene pogodbe niso usklajene z določbami tega zakona ukrepa občinsko javno pravobranilstvo po določbah 5. člena tega zakona.«
(Pripomba odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.)
Ker 154. člen ustave SFRJ in 217. člen ustave SR Slovenije dopuščata
retroaktivno delovanje zakona, meni odbor, da je to potrebno uveljaviti vsaj
za leto 1970, ker se je v tem letu prodaja stanovanj, po nekaterih podatkih,
povečala in to po zelo ugodnih pogojih.
k 6. členu : Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Za prvo prodajo še nenaseljenega novega stanovanja kot posameznega dela stavbe ali nenaseljene nove stanovanjske hiše ne veljajo določbe tega zakona, temveč tržni
pogoji in tržna cena na dan sklepanja pogodbe o prodaji stanovanj.«
(Pripomba odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.)
Popolno izvzetje iz reguliranja prodaje še nenaseljenih stanovanj pušča
možnost za špekulacije, kar je razvidno iz poročila SDK o prodaji novih nenaseljenih stanovanjskih hiš.
Odbor ni sprejel naslednjih pripomb:
— pripombo zasedanja delegatov občin, naj se v 2. členu doda nov odstavek, ki bi se glasil: »Prodaja mora biti opravljena v skladu s pogodbo, ki
sta jo sklenila delovna oziroma druga organizacija, vlagatelj in organizacija za
gospodarjenje stanovanjskih hiš«. Odbor meni, da s tem zakonom ne moremo
posegati v odnose med stanovanjskimi podjetji in delovnimi organizacijami, ker
bomo te urejali ob sprejemanju kompleksne politike in zakonov s področja stanovanjskega gospodarstva še v teku leta 1971;
— pripombo zasedanja delegatov občin naj se v zakon vnese določilo, da
plača prometni davek kupec, plačilo prometnega davka je že urejeno z drugimi
zakoni.
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—- pripombo odbora za finance in proračun, da je potrebno revidirati vse
pogodbe o prodaji stanovanj, sklenjene po 1. 1. 1965 (varianta po 1. 1. 1969).
Odbor predlaga revizijo pogodb, ki so bile sklenjene po 1. 1. 1970;
— predloga izvršnega sveta, da se v tretjem členu namesto odplačilne dobe
30 let določi odplačilna doba 25 let;
—■ predloga izvršnega sveta, da se na koncu 4. člena doda nov odstavek,
ki bi se glasil: »Da bi javni pravobranilec lahko uveljavil svoje morebitne zahteve, izvirajoče iz 24. člena zakona o prometu z zemljišči (Uradni list SFRJ, št.
43/65, 57/65 in 17/67), so delovne organizacije dolžne ne glede na določbo prejšnjega odstavka predložiti občinskemu javnemu pravobranilcu vse pogodbe o
prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj občanom, sklenjene po 30. juniju 1970
in sicer v roku enega meseca po dnevu, ko začne veljati ta zakon.« Odbor predlaga revizijo pogodb do 1. 1. 1970, ki je vsebinsko popolnoma različna od usklajevanja pogodb z veljavno zakonodajo;
— predloga izvršnega sveta k 5. členu in k 6. členu, je odbor sprejel v
drugačni dikciji, vsebinsko pa so pripombe enake.
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga
zboru, da sprejme osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini skupaj s priloženimi pripombami v smislu 294.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku kot predlog
zakona.
Poročevalec Ivan Ahlin.
St.: 0637^20/71
Ljubljana, 6. 4. 1971

Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 23. marca 1971 obravnaval osnutek zakona o pogojih za prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
K navedenemu osnutku je odbor sprejel tole mnenje:
Uvodoma je • odbor soglašal s predlogom odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, naj bi zakon sprejeli
po skrajšanem postopku tako, da bi predstavljal predloženi osnutek že zakonski predlog.
Odbor ni imel nobenih pomislekov glede umestnosti ureditve vprašanj pogojev za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z zakonom,
posebno še, ker je v zadnjem času postal problem prodaje stanovanjskih hiš in
stanovanj pod ceno, že zelo akuten. Zaradi vse večjih anomalij, ki se pojavljajo
pri prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj, je tudi odbor mnenja, da bi bila
samo stališča Skupščine SR Slovenije o tej problematiki premalo in je zato
primerneje, da se vprašanje uredi z zakonom.
Ko je odbor obravnaval zakonski osnutek v podrobnostih, pa je imel tele
pripombe:
K 2. členu: V drugem odstavku je treba med elemente, ki se upoštevajo za valorizirano vrednost, uvrstiti tudi prometno vrednost zemljišča, na
katerem je dana lokacija.
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Odbor je bil mnenja, da je cena zemljišča, na katerem se nahaja hiša,
oziroma stanovanje, bistveno odločilna za presojo vrednosti objekta in je zato
treba to tudi upoštevati pri določitvi izklicne cene.
K 3. členu: V drugem odstavku v tretji alinei je treba dobo 30 let
skrajšati na 20 let.
Črtata naj se tretji in četrti odstavek.
Odbor meni, da je določilo o kakršnihkoli drugačnih pogojih kot jih vsebuje 3. člen v prvem in drugem odstavku, nesprejemljivo, ker razvodeni celoten
smisel zakona. Prav tako določilo bi dajalo možnost, da bi se anomalije, ki so
znane iz preteklosti, ponavljale še v naprej, namen zakona pa je, da se prav
to prepreči. Odbor ni mogel ugotoviti prav nobenega razloga za to, da bi bilo
treba določiti kakšne posebne pogoje za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj.
Kolikor pa bi šlo res za primer, kot je naveden v obrazložitvi zakonskega
osnutka (dislocirana hiša, borci NOV itd.) pa je še vedno možno, da se vprašanje uredi s sklepom občinske skupščine za vsak konkreten primer posebej.
Odbor se je zaradi tega odločno in soglasno zavzel za to, da se oba navedena
odstavka iz zakonskega osnutka črtata.
K 5. členu: Za tem členom naj se doda nov 5. a člen, ki se glasi:
»Pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš oziroma stanovanj, ki so bile sklenjene v času enega leta pred uveljavitvijo tega zakona in niso v skladu z njim,
je treba uskladiti z določbami tega zakona.«
Po mnenju odbora bi bild nepravilno, če bi veljale določbe tega zakona le
za tiste kupce, ki bi sklenili kupno pogodbo za nakup stanovanjske hiše ali
stanovanja, po uveljavitvi zakona, medtem ko bi tisti kupci, ki so pred uveljavitvijo zakona pridobili lastnino na stanovanjskih hišah ali stanovanjih pod
mnogo ugodnejšimi pogoji, ostali neprizadeti, čeprav je bil sprejem takega zakona potreben prav zaradi že uvodoma omenjenih anomalij v preteklosti.
Zaradi tega je bil odbor mnenja, da bi moral zakon veljati tudi za nazaj, po
mnenju nekaterih članov odbora celo za daljšo dobo kot pa eno leto. Odbor se
povsem zaveda izjemnosti takega določila, ki pa je v danem primeru nedvomno
umestno in ga dopušča tudi tako ustava SFRJ v členu 154, kot tudi ustava SR
Slovenije v členu 217. Po mnenju odbora pa bi daljši retroaktivni rok kot eno
leto povzročil v praksi težave, ker bi bilo težko ugotavljanje takratnih okoliščin, čestokrat bi že prišlo do spremembe lastništva ipd.
Odbor predlaga pristojnim skupščinskim telesom, da navedene pripombe
upoštevajo pri sprejemanju zakona.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 24. 3. 1971

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 37. seji 29. marca
1971 obravnaval osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni svet.
Uvodoma je odbor ugotovil, da smo s predloženim zakonom razmeroma
pozni in zato predlaga, da se obravnava zakonski osnutek kot predlog zakona.
Ker število špekulativnih prodaj stanovanj in stanovanjskih hiš iz družbene lastnine v zasebno lastnino narašča, je nujno treba onemogočiti razvrednotenje družbenega premoženja. Problem je toliko akutnejši, ker pridobivajo
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zasebno lastnino iz družbene lastnine predvsem nekateri sloji prebivalstva, s
čimer se zaostruje politična situacija.
V obširni razpravi je bilo podanih mnogo mišljenj in zahtev v zvezi s predloženim zakonom in stanovanjskim gospodarjenjem, ki se v strnjeni obliki osredotočijo v glavnem na sledeče:
— da zakon ne sme dopuščati nobenih izjem,
— da morajo biti za vse kupce stanovanj iz družbene lastnine enaki pogoji,
— da se mora za stanovanje, ki se prodaja, določiti cena v realni vrednosti
stanovanja,
— da je treba onemogočiti vse špekulacije,
— da je treba izvršiti revizijo vseh doslej sklenjenih pogodb o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj iz družbene lastnine v zasebno last in jih prilagoditi določbam tega zakona ter da mora zakon zaščititi družbene interese.
V podrobni obravnavi odbor predlaga naslednje spremembe in dopolnitve:
k 2. členu: v tretji vrsti drugega odstavka naj se besedilo »odškodnina
za zemljišče« zamenja z naslednjim besedilom: »prometna vrednost zemljišča,«.
Ker gre za prodajo gradbenih objektov oziroma delov objektov, je lokacija
med zelo pomembnimi elementi tržne vrednosti. Samo odškodnina za zemljišče
ne bi bila realna, ker gre v tem primeru za bistveno drugačno vsebino.
k 3. členu: — k tretji alinei drugega odstavka: odplačilni rok 30 let je
predolg in odbor soglasno predlaga, da se dovoli najdaljša odplačilna doba
20 let.
— odbor soglasno predlaga, da se zadnja dva odstavka 3. člena črta:ta, ker
dopuščata vse mogoče izjeme in špekulacije, člani odbora pa so proti vsem
izjemam. Utemeljitve, da je to potrebno zaradi prodaje raznih dislociranih in
starih objektov, odbor ni sprejel, ker je s spremembo 2. člena, da se upošteva
pri ceni tudi prometna vrednost zemljišča, to že upoštevano v ceni objekta.
k 4. členu: v peti vrsti naj se za besedo »predložiti« vnese besedilo:
»v 30 dneh«.
To dopolnilo je potrebno, ker ima sicer zakon veliko pomanjkljivost glede
na 5. člen, v katerem je določeno, da se lahko zahteva razveljavitev pogodbe
v roku enega leta od sklenitve pogodbe. Ker ni bil določen rok, v katerem mora
prodajalec predložiti pogodbo javnemu pravobranilstvu, bi obstajala povsem
realna možnost, da se v roku enega leta od sklenitve pogodbe o prodaji pogodba sploh ne bi predložila.
k 5. členu: zadnji stavek se spremeni tako, da glasi: »Razveljavitev
pogodbe se lahko zahteva v roku enega leta od dneva, ko je bila pogodba predložena javnemu pravobranilstvu.«.
k 6. členu : Popolno izvzetje iz reguliranja prodaje še nenaseljenih stanovanj pušča odprte možnosti za špekulacije, kar je razvidno iz poročila SDK
o prodaji novih nenaseljenih vrstnih hiš, za katere je bila prodajna cena kupcem znižana za 30 ®/o od dejanske stroškovne cene. Zato je treba člen dopolniti
sledeče: v tretji vrsti se za besedo »hiš« pika zamenja za vejico in doda besedilo: »temveč veljajo tržni pogoji in tržna cena na dan sklepanja pogodbe o
prodaji stanovanja.«
Za 6. členom se vstavi nov člen, ki glasi: »7. člen.
Vse pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj iz družbene lastnine
v zasebno last, sklenjene po 1. januarju 1965, so prodajalci dolžni v roku 60 dni
od uveljavitve tega zakona predložiti občinskemu javnemu pravobranilcu, pristojnem po kraju, v katerem je nepremičnina.
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Če javni pravobranilec ugotovi, da je bila stanovanjska hiša oziroma stanovanje prodano pod ugodnejšimi pogoji, kakor jih določata 2. in 3. člen tega
zakona, vloži tožbo za njeno uskladitev z določbami tega zakona oziroma za
razveljavitev pogodbe.«
Variantno je bil predlagan tudi datum 1. januar 1969, od katerega dalje bi
bilo treba revidirati pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj iz družbene lastnine v zasebno last.
Soglasno je bil sprejet sklep, da je treba za vse dosedanje prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj iz družbene lastnine v zasebno last izdelati poimenski seznam z navedbo prodajne cene in drugih prodajnih pogojev.
Odbor utemeljuje predlagano dopolnitev zakona s sledečim:
•— 154. člen ustave SFRJ in 217. člen ustave SR Slovenije dopuščata, da
je z zakonom možno določiti, da imajo posamezne njegove določbe učinek za
nazaj;
— odbor predlaga, da se z zakonom določi razveljavitev za nazaj vseh tistih pogodb, kjer prodajna cena in ostali prodajni pogoji niso bili v mejah
dobrega gospodarjenja, kajti dejstvo je, da so bile izvršene prodaje naseljenih
in nenaseljenih stanovanjskih hiš in stanovanj iz družbene lastnine v zasebno
last pod prometno vrednostjo in celo pod knjižno vrednostjo, kar pomeni bogatitev posameznikov na račun družbe;
— s tem, da so delovne organizacije prodale družbeno imovino pod prometno vrednostjo, so kršile 15. člen ustave SFRJ, ki pravi v tretjem odstavku:
»Delovna organizacija je dolžna ohraniti nezmanjšano vrednost družbenih sredstev, ki jih upravlja.«. Postopek revizije pogodb je treba sprožiti že zaradi kršenja ustave, kajti ni mogoče enačiti eventualnega zmanjšanja vrednosti družbene imovine zaradi izgube pri poslovanju gospodarskih organizacij z zavestnim
zmanjšanjem vrednosti družbene imovine s prodajo pod prometno vrednostjo.
Glede na opozorila predlagatelja zakona na seji odbora, da ni pravne podlage za revizijo pogodb o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj iz družbene
lastnine v zasebno last, sklenjenih pred uveljavitvijo tega zakona, odbor meni,
da je možnost za revizijo dana že po določbah same ustave, pa tudi na podlagi
zveznega zakonika o prometu z zemljišči in stavbami (Uradni list SFRJ, št.
43/65), in sicer na osnovi 3. in 4. odstavka 10. člena zakona, ki pravi: »Občanom
in civilnim pravnim osebam prodajajo delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti stavbe na javni dražbi oziroma po pismenih kupnih ponudbah,
z neposrednim dogovorom pa le tedaj, če ostane javna dražba oziroma prodaja
s pismenimi ponudbami brez uspeha. Pogodba, sklenjena v nasprotju s tretjim
odstavkom tega člena je nična.«
Razen tega določa 24. člen istega zveznega zakona, da se pogodba lahko
razveljavi, če prodajna cena ne dosega dveh tretjin prometne vrednosti nepremičnine ob sklenitvi pogodbe. Torej ni meritorna knjižna vrednost, pač pa prometna vrednost, za katero predlagamo revizijo.
Odbor na podlagi vsega navedenega meni, da je dovolj pravne utemeljenosti za revizijo prodajnih pogodb, sklenjenih pred sprejetjem tega zakona, da
o političnih argumentih sploh ne govorimo.
Odbor za finance in proračun predlaga republiškemu zboru, da sprejme
predlagane amandmaje.
Za poročevalca na seji zbora je določen predsednik odbora Magda Mihelič.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, dne 29. 3. 1971
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Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne
17. marca 1971 obravnaval osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih
hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
izvršni svet, hkrati s predlogom, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku
v smislu določil 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Potem, ko je bilo ugotovljeno, da zakonski osnutek temelji na izhodiščih
za resolucijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji,
ki jih je sprejel gospodarski zbor na seji 9. junija 1970, se je odbor strinjal
s potrebo po izdaji predloženega zakona. Ugotovljeno je bilo, da predloženi
zakonski osnutek temelji na načelih, ki so podana v omenjenih izhodiščih ter
da v skladu z njimi ureja vprašanja osnove za določitev izklicne cene, pogoje
za prodajo stanovanj ter sistem družbenega nadzorstva.
V obravnavi zakonskega osnutka v načelu so nekateri poslanci bili mnenja,
da bi glede pogojev za prodajo stanovanj moral biti zakonski osnutek ostrejši,
tako da bi dejansko onemogočal prodajo stanovanj v družbeni lastnini. Pri
tem je bilo poudarjeno, da je osebni polog kupca v višini 25% izklicne cene
prenizek in da v zadostni meri ne preprečuje špekulacije in okoriščanje posameznikov v škodo družbenega stanovanjskega fonda ter da bi zato moral biti
osebni polog občutno višji. Tudi glede odplačilne dobe je bilo izraženo mnenje,
da je predolga spričo inflacije in nenehnega porasta gradbenih stroškov.
Po daljši razpravi, v kateri so poslanci izražali tudi nasprotna stališča, je
v odboru prevladalo mnenje, da s predlaganim zakonom ne kaže onemogočiti
vsako prodajo stanovanj, saj številni primeri dokazujejo, da "je prodaja, zlasti
starih in dislociranih stanovanj, s stališča družbe in posameznih gospodarskih'
organizacij, utemeljena. Poudarjeno je bilo, da je namen zakona predvsem v
tem, da prepreči špekulacije in okoriščanje posameznikov na škodo družbe, ne
pa da omejuje oziroma onemogoči promet s stanovanji nasploh. V zvezi s pogoji
za prodajo stanovanj v družbeni lastnini je bilo podčrtano, da razpoložljive
evidence kažejo, da glede osebnega pologa kakor tudi glede odplačilne dobe
ni bilo posebnih odstopanj, to je, da so se prodaje opravljale v okviru pogojev,
ki se sedaj predlagajo. Bistvo vseh nepravilnosti, ki se pri tem dogajajo, leži
v tem, da so se doslej jemale kot osnova za oceno vrednosti stanovanj, vrednosti
po stanju poprečnih gradbenih stroškov v decembru 1964. S tem je že v osnovi
bila podana možnost razvrednotenja stanovanj v primerjavi z dejansko tržno
ceno stanovanj. Zato odbor meni, da bodo nepravilnosti v večini odpravljene
že s tem, da bodo stanovanja iz družbenega fonda prodajana po revalorizirani
vrednosti na dan prodaje, kot to predlaga zakonski osnutek. V tem določilu vidi
odbor tudi bistvo predlaganega zakonskega osnutka.
V zvezi s takšnim stališčem odbor ni mogel dati podporo mnenju odbora
za finance gospodarskega zbora, kakor tudi izraženemu mnenju na seji, po katerem bi bilo potrebno v 3. členu predlaganega osnutka zakona odpraviti določilo, da lahko delovna organizacija v svojem splošnem aktu določi merila, po
katerih je mogoče prodati posamično hišo ali stanovanje tudi ob drugačnih
pogojih v osebnem pologu, če tako narekuje racionalno gospodarjenje s stanovanjskim skladom. Odbor meni, da je takšno določilo smotrno, saj obstajajo
primeri, da je za gospodarsko organizacijo skrajno negospodarno, da vzdržuje
posamične hiše, ki so se dejansko izločile iz stanovanjskega sklada podjetja.
Pri tem so bih navedeni primeri železniških čuvajnic ter logarskih in nekaterih
kmečkih hiš v opuščenih naseljih. Odbor meni, da je soglasje občinske skup-
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ščine k splošnemu aktu gospodarske organizacije, ki določa takšne izjeme, zadostno zagotovilo, da bi se tudi v teh primerih preprečila špekulacija.
V zvezi z razpravo zakonskega osnutka v podrobnostih, odbor predlaga k
posameznih členom naslednje spremembe in dopolnitve.
K 3. členu: V prvi alinei tega člena naj se pred besedilom »v višini
5 "Vo-« doda beseda »najmanj«.
Dopolnitev je v skladu z ostalimi pogoji za javno dražbo, ki pri osebnem
pologu in odplačilni dobi kredita določajo najnižji spodnji meji.
Predzadnji odstavek tega člena se dopolni tako, da se v prvi vrsti za besedami »delovna organizacija« doda besedilo »in družbenopolitična skupnost«;
v drugi vrsti pred besedo »prodati« doda beseda »izjemoma«, na koncu odstavka
pa črta besedilo v oklepaju (ali drugi utemeljeni razlogi). Besedilo tega odstavka
naj se v celoti glasi:
»Delovna organizacija in družbeno-politična skupnost določi v splošnem
aktu merila, po katerih je mogoče izjemoma prodati posamično hišo ali stanovanje tudi ob drugačnih pogojih o osebnem pologu, če tako narekuje racionalno
gospodarjenje s stanovanjskim skladom.«
Zadnji odstavek tega člena se spremeni in dopolni tako, da se za besedami
»občinska skupščina« namesto besedila »oziroma pristojen svet občinske skupščine, ki ga za to pooblasti« doda besedilo: »oziroma organ, ki ga za to pooblasti
občinska skupščina«.
Odbor meni, da predlagane spremembe in dopolnitve, v skladu z načelno
razpravo, prispevajo zaostritvi kriterijev in nadalje onemogočajo morebitne
zlorabe.
K 6. členu: Ta člen naj se v celoti črta, če predlagatelj ne predloži novo
besedilo tega člena, ki bo onemogočil zlorabe in okoriščanje posameznikov na
škodo družbe, tudi v primerih, ko gre za prvo prodajo še nenaseljenega stanovanja, posameznega dela stavbe ali nove stanovanjske hiše.
Na odboru je bilo namreč ugotovljeno, s to ugotovitvijo pa se je predstavnik predlagatelja strinjal, da sedanje besedilo tega člena ne preprečuje morebitne zlorabe v primerih, ko gre za prvo prodajo nenaseljenih stanovanj, ki so
v lasti gradbenih podjetji ali drugih investitorjev in sicer delavcem, ki so z organizacijo, ki je lastnik, v rednem delovnem razmerju.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da obravnava osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini zaradi narave obravnavnega vprašanja po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in skupaj s predlaganimi spremembami in dopolnitvami.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Janeza Vidmarja.
Št.; 36-29/71
Ljubljana, 16. 3. 1971

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne
30. marca 1971 obravnaval dopolnilne predloge zakonodajno-pravne komisije
ter mnenje komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije k osnutku
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini.
V zvezi z vprašanjem ali je možno določila predloženega zakona uveljaviti
tudi za nazaj in na ta način v določeni meri nadomestiti škodo, povzročeno druž-
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beni imovini, je v odboru prevladalo mnenje, da to ni izvedljivo in da tudi ne
obstaja potreba po tem. S tem v zvezi je odbor soglašal z mnenjem komisije
za družbeno nadzorstvo, po katerem je mogoče izpodbijati vse pogodbe, v katerih
cena stanovanja ali stavbe ni dosegla 2/s njene prometne vrednosti ob sklenitvi
pogodbe. V vseh teh primerih pripada pravica tožbe družbenopolitični skupnosti, ki jo le-ta vloži prek javnega pravobranilstva. Odbor soglaša z mnenjem,
da je javno pravobranilstvo dolžno, ne glede na sprejem predloženega zakona,
izpodbijati veljavnost vseh takšnih pogodb in sicer na podlagi zakona o prometu z zemljišči in stavbami.
V zvezi z mnenjem odbora, ki ga je zavzel na seji dne 17. marca 1971 in
po katerem naj se 6. člen predloženega zakonskega osnutka v celoti črta, če
predlagatelj ne predloži novo besedilo tega člena, ki bo preprečilo morebitne
zlorabe na škodo družbe tudi v primerih, ko gre za prvo prodajo nenaseljenih
stanovanj, ki so v lasti gradbenih podjetij ali drugih investitorjev, to je delavcem, ki so z organizacijo, ki je lastnik, v delovnem razmerju, je odbor sprejel
naslednji dopolnilni predlog:
K 6. členu: Na koncu člena naj se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo: »temveč veljajo tržni pogoji in tržna cena na dan sklepanja pogodbe«.
Besedilo tega člena naj se v celoti glasi:
»Določbe tega člena ne veljajo za prvo prodajo še nenaseljenega novega
stanovanja kot posameznega dela stavbe ali nenaseljene nove stanovanjske hiše,
temveč veljajo tržni pogoji in tržna cena na dan sklepanja pogodbe.«
Odbor soglaša z vsemi pripombami zakonodajno-pravne komisije k 2., 3. in
5. členu zakonskega osnutka, ki so razvidne iz poročila komisije z dne1 19.
marca 1971.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Janeza Vidmarja.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 30. 3. 1971

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je obravnaval
osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, na naslednjih
sejah:
— dne 17. marca 1971 — poročilo odbora z dne 18. 3. 1971;
—t dne 30. marca 1971 — dodatno poročilo odbora z dne 30. 3. 1971;
—' dne 7. aprila 1971 — med zasedanjem gospodarskega zbora.
Upoštevajoč navedene seje odbora, mnenje odbora za finance gospodarskega zbora, poročili zakonodajno-pravne komisije z dne 19. 3. 1971 in 7. 4. 1971,
poročilo komisije za družbeno nadzorstvo, predlog sprememb in dopolnitev, ki
ga je predložil predlagatelj pred sejo zbora z dne 6. 4. 1971 ter poročilo odbora
za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora
z dne 6. 4. 1971, predlaga odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskemu
zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme k posameznim členom zakonskega
osnutka naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge:
K 2. členu: — v drugem in tretjem odstavku se besedi »Revalorizirana«
in »revalorizirane« nadomestita z »Valorizirana« in »valorizirane«;
— v tretji vrsti drugega odstavka se besedilo »odškodnina za zemljišče«
nadomesti z besedilom »prometna vrednost zemljišča«;
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— v četrti vrsti 3. odstavka se beseda »izdela« nadomesti z besedo »predpiše« ;
— v zadnji vrsti tretjega odstavka se namesto pike postavi vejica, stavek
pa nadaljuje z besedilom: »v 30 dneh po uveljavitvi zakona.«
K 3. členu: — v prvi alinei drugega odstavka se pred »5*Vo« vstavi
beseda »najmanj«;
— v tretji alinei drugega odstavka se »30 let« nadomesti s »25 let«;
— tretji odstavek tega člena se spremeni in dopolni tako, da se v prečiščenem besedilu glasi:
»Delovna organizacija in družbeno-politična skupnost določi v splošnem
aktu merila, po katerih je mogoče izjemoma prodati posamično družinsko hišo
ali stanovanje tudi ob drugačnih pogojih o osebnem pologu, če tako narekuje
racionalno gospodarjenje s stanovanjskim skladom.«
— v četrtem odstavku se za besedama »občinska skupščina« besedilo črta
in nadomesti z besedilom »oziroma organ, ki ga občinska skupščina za to
pooblasti«.
Nov 3. a člen: Za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi:
»Denarna sredstva, ki jih delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti pridobijo s prodajo stanovanjskih hiš ali stanovanj, morajo uporabiti za
stanovanjsko graditev.«
K 4. členu: — v peti vrsti se za besedo »predložiti« vnese besedilo »v
30 dneh po izvršeni prodaji«;
— v drugem odstavku 4. člena se črta besedilo »izvesti pogodbe v zemljiški
knjigi« in nadomesti z besedilom »overiti podpisov na pogodbi in ne izvesti
pogodbe v zemljiški knjigi«;
— doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Da bi javni pravobranilec lahko uveljavil svoje morebitne zahteve, izvirajoče iz 24. člena zakona o prometu z zemljišči in stavbami (Ur. 1. SFRJ, št.
43/65, 75/65 in 17/67), so delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti
dolžne ne glede na določbo prejšnjega odstavka predložiti občinskemu javnemu
pravobranilcu vse pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj občanom,
sklenjene eno leto pred uveljavitvijo tega zakona, in sicer v roku enega meseca
po dnevu, ko začne veljati ta zakon.«
K 5. členu: — v prvi vrsti prvega odstavka se besedi »naknadno ugotovi« nadomesti z besedo »meni«;
— v tretji vrsti prvega odstavka se za besedo »organizacije« doda besedilo
»in družbeno-politične skupnosti«;
— v drugem stavku prvega odstavka se črtata besedi »sklenitve pogodbe«
in nadomestita z besedami »predložitve pogodbe javnemu pravobranilcu«.
K 6. členu: — v tretji vrsti 6. člena se pika nadomesti z vejico ter doda
besedilo »temveč veljajo za tako prodajo tržni pogoji in tržna cena na dan
prodaje«.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da obravnava
osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini zaradi narave obravnavanega vprašanja po skrajšanem postopku kot
zakonski predlog.
Odbor je za svojega .poročevalca določil poslanca Janeza Vidmarja.
St.: 36-29/71
Ljubljana, 7. 4. 1971
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Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji seji dne 15. marca 1971
obravnaval osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni
svet.
Uvodoma se je odbor strinjal s potrebo, da se zaradi nepravilnosti pri
prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini vprašanje prodaje
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini uredi s predloženim zakonom na načelih, ki so podana v izhodiščih za resolucijo o nadaljnjem razvoju
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji, ki jo je gospodarski zbor obravnaval na 14. seji dne 9. junija 1970, še pred sprejemom omenjene resolucije.
V načelni obravnavi odbor ni imel pripomb.
V obravnavi po členih pa predlaga naslednjo dopolnitev in spremembo:
K 3. členu: — na koncu drugega odstavka, pred dvopičjem in prvo
alineo dodati še besedi »najmanj naslednje«.
— predzadnji in zadnji odstavek črtati.
Kolikor bi se sprejelo odstope od pogojev za javno dražbo oziroma za pismene ponudbe za nakup stanovanjskih hiš ali stanovanj, ki se nanašajo na
osebni polog kupca, bi to po mnenju odbora pomenilo, da je glavno vprašahje,
ki ga urejuje predloženi zakon, prepuščeno v odločanje občinskim skupščinam
in delovnim organizacijam, kot je to sicer bilo doslej. V zvezi s tem bi se lahko
postavilo vprašanje, ali je v tem primeru sploh potrebno še omenjene probleme
urejevati z zakonom, ki je predložen.
Odbor predlaga pristojnemu odboru gospodarskega zbora, da pri obravnavi
osnutka zakona upošteva tudi njegovo mnenje.
St.: 36-29/71
Ljubljana, 16. 3. 1971

Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije je na seji 25. 3.
1971 obravnavala osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
izvršni svet. Komisija je obravnavala zakon v luči dejanskega stanja v zvezi
s prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, kot je ta razviden
iz informacije službe družbenega knjigovodstva o izstopih vlagateljev iz stanovanjskih podjetij in sedanje pravne ureditve, ki je razvidna iz stališč in mnenj
pravnega sveta izvršnega sveta.
Komisija je najprej razpravljala o vprašanju, ali so obstoječi predpisi res
v tolikšni meri pomanjkljivi, da so omogočali pri prodaji stanovanj tudi špekulacije, s katerimi je bilo grobo prekršeno ustavno določilo, da je delovna organizacija dolžna ohraniti nezmanjšano vrednost družbenih sredstev, ki jih upravlja. S tem v zvezi je temeljni zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami
v družbeni lastnini določil, da mora organizacija za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami ohraniti nezmanjšano vrednost sredstev sklada stanovanjskih hiš.
Predložena informacija SDK, ki zaradi kratkega roka za njeno pripravo
sicer ni popolna, ne kaže, da bi se dogajale nepravilnosti v večjem obsegu.
Z uporabo obstoječih predpisov in enotnim nastopom vseh družbenih dejavnikov bi bile posamezne nepravilnosti lahko preprečene ali kasneje odpravljene.
50
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S tem v zvezi komisija ugotavlja, da je pri nas mnogo problemov, ki bi jih
lahko reševali na ta način. Ker pa ta družbenopolitična akcija večkrat izostane
ali pa ni zadosti učinkovita, se vzroki za mnoge nepravilnosti iščejo v sistemu
predpisov in naj se zato onemogočajo zopet z novimi predpisi, ki bolj ali manj
konkretno prepovedujejo ali zapovedujejo določeno ravnanje.
Komisija je razpravljala tudi o motivih, zakaj se je v zadnjem obdobju
zopet pojavil večji interes za kupoprodajo stanovanjskih hiš, stanovanj v. družbeni lastnini tako s strani delovnih organizacij kot s strani zasebnikov. V sedanjih razmerah in načinu gospodarjenja s stanovanji delovne organizacije niso
zainteresirane za upravljanje z lastnim stanovanjskim fondom in ga raje odprodajajo, ker jim (še tako ugodni prodajni pogoji za kupce zagotavljajo večja
sredstva za izgradnjo novih stanovanj kot dohodki od stanarin. Pobude zasebnikov za nakupe stanovanj, na primer tistih, ki uživajo stanovanjsko pravico,
pa izhajajo iz vseh ugodnosti, ki jih nudi odplačevanje dolga. Praktično namreč
to lahko pomeni, da bodo ob uvedbi ekonomskih najemnin, ti plačevali dejansko nižje anuitete, kot stanarine za ista stanovanja. S tem v zvezi je bilo
na. razpravi postavljeno tudi vprašanje revalorizacije anuitet.
V razpravi je bilo opozorjeno tudi na nekatere hude ekscese v zvezi z izvajanjem stanovanjske politike, npr. določitev izredno dolgih odplačilnih rokov,
odlog odplačevanja anuitet, izigravanje družbe z namenom prodaje v zaprtem
krogu, izredno visoki krediti. Takšni sebični izpadi posameznikov brez kakršnegakoli razumevanja odgovornosti in samoupravljanja povzročajo veliko politična
škodo.
,
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, kaj je s pogodbami, v katerih cena
stavbe, prodane občanu ali civilno-pravni osebi, ni dosegla 2/3 njene prometne
vrednosti ob sklenitvi pogodbe. Takšne pogodbe so namreč izpodbojne; pravica
tožbe pa pripada družbenopolitični skupnosti, ki jo vloži po javnem pravobranilstvu. Po mnenju komisije je dolžno javno pravobranilstvo, ne glede na sprejem tega zakona izpodbijati veljavnost vseh takih pogodb. Za takšno ukrepanje daje osnovo zakon o prometu z zemljišči in stavbami in zato v teh primerih sklicevanje na pomanjkljivost predpisov ni utemeljeno.
V podrobni obravnavi je komisija sprejela k osnutku zakona naslednja
pripombo:
K 3. členu: Tretji in četrti odstavek se črtata.
Ker je predloženi zakon v bistvu intervencijski in ker je njegov izključni
namen, da se preprečijo špekulacije, je potrebno zapreti sleherno možnost za
nadaljnje oškodovanje družbenega premoženja. Bolj smotrno je, da določi
zakon samo minimalne kriterije. Ob tem pa komisija meni, da so kriteriji, določeni š tem členom, ustrezni. Ker se pri teh dveh odstavkih postavlja vprašanje
samoupravnosti, je bilo opozorjeno, da v bistvu tudi ta dva odstavka omejujeta
stvarno samoupravno razpolaganje delovnih organizacij s stanovanjskim fondom^
ker so njihovi kriteriji prodaje vezani na soglasje občinske skupščine.
Odstavka naj se črtata tudi zaradi tega, ker lahko povzročita večje težave
pri izvajanju in tolmačenju zakona.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 29. 3. 1971
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
18. marca 1971 obravnavala osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih
hiš in Stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije
izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi je bilo v komisiji izraženo večinsko mnenje, po katerem
komisija sprejema stališče pravnega sveta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v njegovih stališčih in mnenjih št. 36-1/70 z dne 2. 12. 1970, in sicer, da bi
lahko republika tudi na tem področju intervenirala s svojim zakonom. Razlogi
za urejanje z republiškim zakonom na tem področju, ki jih je podal pravni svet
v omenjenih stališčih in mnenjih, so naslednji. V določbi 24. člena temeljnega
zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami je določeno, da sme stanovanjsko podjetje ob pogojih, ki jih določa »poseben« zvezni zakon, prodajati ali
zamenjati stanovanjsko hišo, — tak poseben zakon pa ni bil izdan. Zakon o
prometu z zemljišči in stavbami pa je tak zakon, ki na splošno ureja režim prometa z zemljišči in stavbami, ne pa poseben zakon, ki ga ima v mislih določba
24. člena temeljnega zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami. Ker
tedaj posebnega zakona o tej materiji ni, sme republika po določbi XVI. amandmaja k zvezni ustavi urejati te odnose samostojno s svojim zakonom.
Nadalje je komisija v načelni razpravi poudarila, da ima predloženi osnutek zakona značaj začasnega ukrepa, ker ne rešuje vseh perečih problemov v
zvezi s prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Po njenem
mnenju bo treba z izdajo ustreznih predpisov čimprej rešiti pereč problem
stanarin.
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje pripombe, stališča
in mnenja:
K 2. členu: Zaradi uskladitve s prvim odstavkom naj se beseda »Revalorizirana« v drugem odstavku in beseda »revalorizirane« v tretjem odstavku
nadomesti z besedo »Valorizirana« in »valorizirane«.
Beseda »izdela« v četrti vrstici tretjega odstavka naj bi se nadomestila
z besedo »predpiše«.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
K 3. členu: V zvezi z drugo alineo drugega odstavka komisija sicer ni
imela nobenega predloga za morebitno drugačno formulacijo zadnjega stavka te
alinee. Opozorila pa je na možnost, da bi si lahko občan priskrbel kot lastna
sredstva za osebni polog, kolikor bi bila ta določba uveljavljena, tudi sredstva
iz sklada skupne porabe delovne organizacije, in sicer na podlagi kredita. S tem
bi bil namen te določbe izigran, ker bi občan v takem primeru dejansko užival
dvakratno boniteto. Kreditiran bi bil tako glede sredstev v zvezi z osebnim
pologom kot tudi glede sredstev za nakup stanovanjske hiše in stanovanja, ki
se prodaja na kredit po tretji alinei tega odstavka. Po besedah na seji navzočega
predstavnika predlagatelja je namreč predlagatelj s to določbo zasledoval namen, da občan pri osebnem pologu dejansko prispeva svoja lastna sredstva.
Zaradi uskladitve s prvim odstavkom tega člena naj bi se v prvi vrsti
tretjega odstavka za besedo »organizacija« dodale besede »oziroma družbenopolitična skupnost«.
V drugi vrsti tretjega odstavka naj bi se med besedama »mogoče« in
»prodati« vstavila beseda »izjemoma«.
Ker gre po obrazložitvi na seji navzočega predstavnika predlagatelja v tem
odstavku za prodajo posamične hiše ali stanovanja, glede katerih so stroški
vzdrževanja izredno visoki, saj so to v glavnem zelo stare hiše oziroma stano50*
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vanja, je potrebno v tem odstavku omeniti, da je možno izjemoma prodati tako
hišo ali stanovanje tudi ob drugačnih pogojih o osebnem pologu.
K 5. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj bi se besedi »naknadno
ugotovi« nadomestili z besedo »meni«.
Kršitev določb zakona ali splošnega akta namreč ugotavlja sodišče, ne pa
javno pravobranilstvo.
Zaradi uskladitve s prvim odstavkom 3. člena naj bi se v tretji vrsti prvega
odstavka za besedo »organizacije« dodale besede »oziroma družbeno-politične
skupnosti«.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 19. 3. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
7. aprila 1971 obravnavala predloge za spremembe in dopolnitve besedila
osnutka zakona o pogojih za prodajo hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki
so jih dali odbor republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo (dodatno poročilo z dne 6. 4. 1971), odbor gospodarskega
zbora za družbenoekonomske odnose ter izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Zakonodajno-pravna komisija je sprejela naslednje predloge za spremembe
in dopolnitve osnutka zakona:
K 2. členu: Komisija se je strinjala s predlogi za spremembe in dopolnitve, ki sta jih dala odbor republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko
in komunalno gospodarstvo ter izvršni svet, razen s predlogom, da se na koncu
tretjega odstavka za besedo »urbanizem« črta pika in vstavi vejica ter doda
besedilo: »v 30 dneh po objavi zakona v Uradnem listu SRS.« Komisija je predlagala, da se namesto tega besedila doda besedilo: »v 30 dneh po uveljavitvi
zakona v Uradnem listu SRS.«
Sprememba je utemeljena zaradi vakacijskega roka.
K 3. členu : Komisija se je strinjala s predlogom, da se v prvi alinei
drugega odstavka pred »5 %« vstavi beseda »najmanj«.
V zvezi z rešitvijo v drugem stavku druge alinee drugega odstavka je komisija ponovno opozorila, da taka rešitev ni sprejemljiva, ker gre za poseg v
pogodbene in kreditne odnose strank.
Komisija ni imela pripombe k predlogu, da se v tretji alinei drugega
odstavka odplačilna doba skrajša od 30 na 25 oziroma na 20 let.
Večina članov komisije se je strinjala s stališčem predlagatelja ter odbora •
gospodarskega zbora za družbenoekonomske odnose, da ste utemeljeni rešitvi
v tretjem in četrtem odstavku iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga zakona. Gre namreč le za določitev drugačnih pogojev o osebnem pologu.
Ni namreč prezreti, da občani z nizkimi osebnimi dohodki vedno ne bi zmogli
plačati osebni polog v višini 251% izklicne cene, ki se oblikuje na z zakonom
predpisan način.
Komisija se je strinjala s predlogom izvršnega sveta, da se V tretjem odstavku v drugi vrsti za besedo »posamično« doda beseda »družinsko«.
Komisija se je strinjala s predlogom odbora za urbanizem ter stanovanjsko
in komunalno gospodarstvo, da se v četrti vrsti tretjega odstavka za besedami:
»s stanovanjskim skladom« postavi pika, ostali del stavka pa črta.
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Komisija se je nadalje strinjala s predlogom, da se v četrtem odstavku za
besedama »občinska skupščina« besedilo črta in nadomesti z »oziroma organ,
ki ga občinska skupščina za to pooblasti.«.
Upoštevajoč predlog izvršnega sveta komisija predlaga, da se za 3. členom
nov 3. a člen, ki se glasi:
»Denarna sredstva, ki jih delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti pridobijo s prodajo stanovanjskih hiš ali stanovanj, morajo uporabiti
za stanovanjsko graditev. Stanovanjsko podjetje vloži iz prodaje stanovanjskih
hiš in stanovanj pridobljena denarna sredstva v sklad stanovanjskih hiš.«
Sprememba je utemeljena, ker z republiškim zakonom ni mogoče urejati
režima sredstev, če za to ni pooblastila v zveznem zakonu. Takega pooblastila
pa ni.
K 4. členu : Komisija se je strinjala s predlogom, da se v 5. vrsti za
besedo »predložiti« vnese besedilo »v 30 dneh po izvršeni prodaji.«
Komisija je predlagala, da se v drugem odstavku v drugi vrsti med besedama »sme« in »izvesti« vnese besedilo »overiti podpis na pogodbi in ne«.
Taka dopolnitev je utemeljena zaradi večje učinkovitosti te določbe, ker
praksa kaže, da številne pogodbe v zemljiški knjigi niso izvedene.
Komisija je, upoštevajoč predlog izvršnega sveta, predlagala, da se na
koncu 4. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Da bi javni pravobranilec lahko uveljavil svoje morebitne zahteve, izvirajoče iz 24. člena zakona o prometu z zemljišči (Uradni list SFRJ, št. 43/65,
57/65 in 17/67), so delovne organizacije dolžne ne glede na določbo prejšnjega
odstavka predložiti občinskemu javnemu pravobranilcu vse pogodbe o prodaji
stanovanjskih hiš in stanovanj občanom, sklenjene v enem letu pred uveljavitvijo tega zakona, in sicer v roku enega meseca po dnevu, ko začne veljati
ta zakon.«
Komisija je opozorila na praktično vrednost določbe, da mora prodajalec
predložiti občinskemu javnemu pravobranilcu pogodbo v 30 dneh po izvršeni
prodaji, če taka določba ni sankcionirana. Menila je, da bi bilo treba predpisati
gospodarski prekršek za delovno organizacijo in odgovorno osebo, če v tem
roku pogodbe ne predloži pravobranilcu.
K 5. členu: Komisija se je strinjala s predlogom izvršnega sveta, ki
je po vsebini identičen s predlogom odbora za urbanizem ter stanovanjsko in
komunalno gospodarstvo, da se v 6. vrsti prvega odstavka črtata besedi »sklenitve pogodbe« in vnesejo besede: »predložitve pogodbe javnemu pravobranilcu.«
Komisija se ni strinjala s predlogom odbora za urbanizem ter stanovanjsko
in komunalno gospodarstvo, da se za 5. členom doda nov 5. a člen. S predlagano rešitvijo posegamo v pogodbe, ki so bile sklenjene v skladu z obstoječimi
predpisi, pri prodaji pa niso bili upoštevani pogoji, ki jih predpisuje ta zakon
v 3. členu. S tem kršimo načelo pravne varnosti. Zato komisija sprejema že
omenjeni predlog izvršnega sveta, da se na koncu 4. člena doda nov odstavek.
K 6. členu: Komisija se je strinjala s predlogom izvršnega sveta ter
odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora, ki je po vsebini
enak predlogu odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, da se na koncu člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »temveč
veljajo za tako prodajo tržni pogoji in tržna cena na dan sklepanja pogodbe.«
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Komisija je opozorila, da glede na številne pripombe, neusklajene predloge in nerazčiščena vprašanja ne bi bilo umestno sprejemati osnutka zakona
po skrajšanem postopku kot predlog zakona.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 7. 4. 1971

PREDLOG ODLOKA
o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih
organizacij in zaključnega računa odstopljenega republiškega prispevka
iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih
zaposlenih delavcev za leto 1970
Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in drugega
odstavka 11. člena zakona o gospodarjenju z dopolnilnimi sredstvi skupnih
rezerv gospodarskih organizacij (Ur. list SRS, št. 4-20/66) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega
zbora sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih
organizacij in zaključnega računa odstopljenega republiškega prispevka
iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih
zaposlenih delavcev za leto 1970
I.
Potrdi se zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1970, ki ga je sprejel upravni odbor republiških skupnih rezerv
24. 2. 1971 in ki izkazuje naslednja sredstva:
1. skupna sredstva
2. uporabljena sredstva
3. ostanek sredstev

160 650 418,44 din
133 900 715,39 din
26 749 703,05 din

Ostanek sredstev v znesku 26 749 703,05 din se prenese kot dohodek
v leto 1971.
II.
Potrdi se zaključni račun odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega
dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev za 1. 1970,
ki ga je sprejel upravni odbor republiških skupnih rezerv 24. 2. 1971 in ki
izkazujejo naslednja sredstva:
1. skupna sredstva
2. uporabljena sredstva
3. ostanek sredstev

.

.

.

1 447 391,41 din
512 954,15 din
934 437,26 din

Ostanek sredstev v znesku 934 437,26 din se prenese kot dohodek v 1. 1971.
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OBRAZLOŽITEV
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 37. seji 29. 3. 1971
obravnaval zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij in zaključni račun odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega
dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev za
leto 1970, ki ju je poslal v potrditev upravni odbor republiških skupnih rezerv
gospodarskih organizacij v smislu določila drugega odstavka 18. člena zakona
o gospodarjenju in razpolaganju s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij
{Uradni list SRS, št. 4-19/66).
Uvodoma je odbor ugotovil, da je predstavljal osnovo za odločanje in
poslovanje sklada zakon, poleg njega pa še sklepi in priporočila skupščine
o poslovanju skupnih rezerv, resolucija Skuščine SR Slovenije za leto 1968
ter sklepi in priporočila v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva v Sloveniji.
Upravni odbor je odobril v letu 1970 iz sklada republiških skupnih rezerv
28 delovnim organizacijam kredite za kritje izgub in sanacijo, poleg tega pa
še 8 gospodarskim organizacijam kredite za pospeševanje njihove gospodarske
dejavnosti in za preusmeritev premogovnikov. Da je moral upravni odbor voditi
dokaj selektivno politiko, dokazuje podatek o prejetih zahtevkih, ki so predstavljali trikratno vsoto razpoložljivih sredstev.
Po zakonu o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij, so se na posebnem računu zbirala tudi ta Sredstva, katerih del je upravni odbor odobril kot dotacijo za prekvalifikacijo
rudarjev Rudnika rjavega premoga Senovo.
Odbor se v ocenjevanje ustreznosti posameznih odobritev posojil ni spuščal
ob predpostavki, da je upravni odbor moral že zaradi velikega presežka zahtevkov nad razpoložljivimi sredstvi poglobljeno analizirati vse zahtevke za kredite.
Pomembno dejstvo pri tem je, da bi bilo možno odobriti več kreditov, ako bi
bile poravnane vse obveznosti do sklada. Tako pa so znašale neporavnane obveznosti konec leta 1970 kar 15,3 milijona dinarjev.
Odbor za finance in proračun republiškega zbora predlaga, da Skupščina
SR Slovenije ob upoštevanju poročila o pregledu zaključnega računa s strani
SDK potrdi zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij in zaključni račun odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega
dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev.
Za poročevalca odbora na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca
Jožeta Lojena.
POROČILA
Odbor za finance gospodarskega zbora je na seji dne 31. marca 1971 obravnaval zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij in
zaključni račun odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega dohodka od
delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev za leto 1970, ki ju
je Skupščini SR Slovenije poslal v potrditev upravni odbor republiških skupnih
rezerv gospodarskih organizacij.
V uvodni razpravi je odbor ugotovil, da je upravni odbor republiških skupnih rezerv vodil politiko sklada in razdeljeval sredstva republiških skupnih
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rezerv gospodarskih organizacij v letu 1970 na podlagi zakona o gospodarjenju
in razpolaganju s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij (Ur. 1. SRS,
št. 4-19/66), sklepov in priporočil o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih
organizacij v SR Sloveniji, Ur. 1. SRS, št. 27/68, sklepov in priporočil v zvezi
z nekaterimi problemi kmetijstva v Sloveniji, Ur. 1. SRS, št. 37/68 in na podlagi
drugih aktov, ki jih je Skupščina SR Slovenije izdala v zvezi s prenosom določenih sredstev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij.
Na podlagi gornjih zakonov in drugih skupščinskih aktov je upravni odbor
republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij v letu 1970 odobril kredite za kritje izgub in sanacijo 28 delovnim organizacijam, 8 delovnim organizacijam pa je odobril kredite za pospeševanje gospodarske dejavnosti in za
preusmeritev premogovnikov.
Odbor je ugotovil, da je v nekaterih primerih seveda težko ločiti kreditov
za kritje izgub in sanacijo od kreditov za pospeševanje gospodarske dejavnosti,
ker se zahtevki za kredite in cilji, ki se želijo doseči z realizacijo kreditov,
medsebojno prepletajo po namenu in je določitev meja med obema namenoma
otežkočena.
Odbor ni imel pripomb glede selektivnosti, ki jo je izvajal upravni odbor
republiških skupnih rezerv pri dodeljevanju kreditov za oba namena. Ravno
tako odbor ni imel nobenih pripomb h »kratkim poročilom o izvršitvi pogodbenih obveznosti in sanacijskih programov po posojilih, danih iz republiških
skupnih rezerv gospodarskih organizacij«, ki jih je pripravil upravni odbor
republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij.
Odbor ni imel pripomb k uporabi sredstev, ki so se po zakonu o odstopu
republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij zbirala na posebnem računu in ki jih je upravni odbor republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij deloma odobril kot dotacijo za prekvalifikacijo rudarjev rudnika rjavega premoga Senovo.
Odbor je sprejel v vednost tudi zapisnik o opravljenem pregledu zaključnega
računa za leto 1970 republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij, ki ga
je opravila služba družbenega knjigovodstva — centrala za SR Slovenijo
v Ljubljani.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da potrdi zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij in zaključni račun odstopljenega
republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev za leto 1970.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Albina Kureta.
St.: 400-21/71
Ljubljana, 31. 3. 1971
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
31. 3. 1971, št. 400-21/71.
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PREDLOG ODLOKA
o soglasju k spremembam in dopolnitvam enotnih osnov meril za financiranje
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov
Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in tretjega
odstavka 13. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje
in izobraževanja v SiR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69) je Skupščina
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetnokulturnega zbora 1971 sprejela
ODLOK
o soglasju k spremembam in dopolnitvam enotnih osnov meril za financiranje
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov
K spremembam in dopolnitvam enotnih osnov meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki jih je sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 25. februarja 1971, se daje soglasje.

OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 15. 3. 1971
obravnaval spremembe in dopolnitve enotnih osnov meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki jih je predložila Skupščini SR Slovenije v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije.
S predloženim odlokom se daje soglasje samo k spremembam in dopolnitvam enotnih osnov meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih
zavodov. Spremembe in dopolnitve zadevajo povečanje razpona v osebnih
dohodkih med učitelji z višjo in visoko izobrazbo in stimulirajo izpopolnitev
učiteljskega sestava z visoko izobraževanimi učitelji.
Po mnenju odbora so predlagane spremembe in dopolnitve utemeljene.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Logatec in Novo mesto, in delegat mesta Ljubljana
so na svojem 12. zasedanju v Skupščini SR Slovenije dne 30. 3. 1971 obravnavali sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in
izobraževalnih zavodov in sklep o določitvi vrednosti točke za leto 1971.
Delegati občin niso imeli k obravnavanim sklepom nobenih pripomb.
Št.: 400-36/71
Ljubljana, 31. 3. 1971
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Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji
dne 24. marca 1971 obravnaval sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa
o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih
zavodov, ki ga je skupščini predložila v soglasje izobraževalna skupnost SR
Slovenije. Odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo je predložil predlog
odloka o soglasju k omenjenemu sklepu. Hkrati je odbor obravnaval tudi sklep
o vrednosti točke za financiranje vzgojnih in izobraževalnih zavodov za 1. 1971
ter zaključni račun za leto 1970 in finančni načrt za leto 1971, gradiva, ki jih
je republiška izobraževalna skupnost predložila v obravnavo.
Odbor je soglašal s politiko republiške izobraževalne skupnosti, kakršna
izhaja iz predloženih dokumentov in prek katere si prizadeva izpolniti naloge,
ki jih ji nalaga zakon in pobude, ki jih dajejo zainteresirani dejavniki v republiški skupščini in izven nje.
Odbor je ocenil, da so predložene spremembe in dopolnitve enotnih osnov
meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki zadevajo
predvsem povečanje razpona v osebnih dohodkih prosvetnih delavcev z višjo
in visoko izobrazbo in stimulirajo izpopolnitev učiteljskega sestava z visoko
izobrazbo, utemeljene.
Republiška izobraževalna skupnost namenja v letošnjem letu dobršen del
sredstev za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti. Odbor je takšno
odločitev podprl, saj s tem izobraževalna skupnost SR Slovenije izpolnjuje
posebej naloženo nalogo izenačevanja delovnih pogojev osnovnih šol na manj
razvitih območjih. Člani odbora so se zlasti strinjali s težnjo republiške izobraževalne skupnosti, da v okviru dopolnjevanja sofinancira tudi dejavnost predšolske vzgoje in malih šol, dasi to ne sodi med njene dolžnosti. S takimi napori
kaže nadaljevati in oceniti predloge, da bi predšolsko vzgojo vključili med
dejavnosti, ki sodijo v A program, še zlasti, če upoštevamo vsebinsko povezanost predšolske vzgoje z uspehi obvezne osnovne šole.
Predložene enotne osnove meril zajemajo vsa vprašanja v zvezi s financiranjem dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov in bodo lahko koristno
služila tudi temeljnim izobraževalnim skupnostim pri določevanju podrobnejših
meril za financiranje. Po mnenju odbora bi bilo potrebno bolj diferencirano
opredeliti sredstva za materialne izdatke in pri tem upoštevati starost ter
velikost šolskih stavb, upoštevati pa tudi nekatere specifičnosti, kot je npr.
kombinirani pouk na predmetni stopnji. Učitelji s srednjo strokovno izobrazbo
na predmetni stopnji kombiniranega pouka prejemajo namreč enak osebni
dohodek kot učitelji razrednega kombiniranega pouka, kar je glede na težavnost
dela vsekakor neustrezno.
V okviru 18'% povečanih sredstev za osebne dohodke prosvetnih delavcev
republiška izobraževalna skupnost letos ne namerava obdržati del sredstev za
nagrajevanje kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela. Izraženo je bilo mišljenje,
da bi kazalo nadaljevati s prakso nagrajevanja kvalitete in s tem obdržati ta
pozitivni element v sistemu nagrajevanja učiteljev.
Posebej je bilo opozorjeno na nejasnosti glede letne pedagoške obremenitve
prosvetnih delavcev, kar ustvarja težave pri delitvi sredstev pri tistih zavodih,
ki so že prešli na petdnevni delovni tednik. Na nekaterih šolah pa je opaziti
tudi težnje za znižanje učne obveznosti učiteljev v okviru veljavnih predmetnikov.
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Člani odbora so predlagali, da se prouči, ali so sredstva za administrativno
tehnično osebje, odmerjena v višino 20 %> od skupnih osebnih dohodkov vseh
pedagoških delavcev zavoda, ustrezno razmerje. Stalen odstotek na osnovo,
ki se iz leta v leto povečuje, ustvarja nezaželene razlike po posameznih šolah.
Pri tem pa ni razlogov, da se ravnatelja še vedno šteje med administrativno ne
pa pedagoško osebje vzgojnoizobraževalnih zavodov.
V predloženih dokumentih niso nakazana sredstva za financiranje novih
oddelkov v poklicnih šolah, tako tistih, ki že delujejo, kot tistih, ki bodo odprti
v novem šolskem letu. Republiška izobraževalna skupnost naj bi vsekakor našla
potrebna sredstva v ta namen, ker sicer veliko mladine ne bo moglo nadaljevati izobraževanja za poklic.
Odločitev republiške izobraževalne skupnosti, da bo letos namenila precejšnja sredstva za modernizacijo pouka in za dopolnilno izobraževanje prosvetnih delavcev, je bila na seji odbora deležna vse podpore, hkrati pa je bila
izražena želja po nadaljnji in sistematično vodeni modernizaciji vzgojnoizobraževalnega dela na vseh stopnjah šol.
Izhajajoč iz razprav, v katerih je podprl politiko republiški izobraževalni
skupnosti, izraženo v predloženih sklepih, je odbor soglašal tudi s predlogom
odloka o soglasju k spremembam in dopolnitvam enotnih osnov meril za
financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov in predlaga zboru,
da predloženi odlok sprejme.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
člana Borisa Feldina.
St.: 400-36/71
Ljubljana, 31. 3. 1971

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 15. marca 1971
obravnaval zaključni račun za leto 1971 in finančni načrt za leto 1971 izobraževalne skupnosti SR Slovenije, ki ju je Skupščini SR Slovenije poslala
v obravnavo izobraževalna skupnost SR Slovenije.
V razpravi o zaključnem računu za leto 1970 je imel odbor pripombe
k nekaterim nerealiziranim postavkam finančnega načrta za leto 1970. To velja
zlasti za neporabljena sredstva za izredni študij v višini približno 1 milijona
dinarjev in za neporabljena sredstva za štipendije in posojila v višini približno
dveh milijonov dinarjev. Odbor se strinja z izhodišči izobraževalne skupnosti
o financiranju izrednega študija, da mora biti njegova potreba jasno izkazana
in da so dana zagotovila za njegovo dobro programsko organiziranost in izvedbo.
Kljub temu pa odbor meni, da je nerazumljiv tolikšen ostanek sredstev glede
na velike potrebe za dokvalifikacijo učiteljev. Ne zadošča namreč samo zakonski predpis, ki zahteva od učiteljev, da si z rednim študijem pridobijo višjo
izobrazbo, marveč je treba ta študij materialno tudi stimulirati. Upravičene so
zahteve učiteljev za povrnitev dela stroškov, ki jih imajo z izrednim študijem.
Po mnenju odbora bi morala strokovna služba izobraževalne skupnosti bolj
tesno sodelovati z ustreznimi visokošolskimi zavodi in republiškim sekretariatom
za prosveto in kulturo pri organizaciji in izvedbi tega študija, 'saj je očividno,
da se tega problema zavedajo organi izobraževalne skupnosti, ko so se v spremembah in dopolnitvah enotnih osnov in meril za financiranje dejavnosti
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vzgojnih in izobraževalnih zavodov zavzeli za posebno stimulacijo izrednega
študija.
Ostanek sredstev za štipendije in posojila narekuje ponovno proučitev meril
za podeljevanje štipendij in posojil.
Pri obravnavi finančnega načrta za leto 1971 je odbor pozitivno ocenil
zlasti povečano skrb za znanstveno raziskovalno delo na področju izobraževanja za permanentno izobraževanje, za modernizacijo in za materialno pomoč
učencem in študentom.
V nadaljnji razpravi se je odbor dotaknil predvsem dveh problemov, to
je pomanjkanje sredstev za razširjeno dejavnost zavodov zaradi večje populacije in znižanja sredstev od 7 na 5 10/o za dodatne dejavnosti tako imenovanega
B programa (predšolska vzgoja, male šole, podaljšano bivanje, fakultativne
dejavnosti osnovnih šol, šolske mlečne kuhinje, glasbene šole, delavske univerze,
štipendiranje ipd.). Čeprav je odbor na ta dva problema opozoril že pri obravnavi zakona o spremembi zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega
dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka
od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje in dobil
zagotovilo, da bosta primerno rešena, se sedaj znova pojavljata z isto ostrino.
Po mnenju odbora ju je treba ponovno obravnavati in najti primerno rešitev
predvsem zaradi naslednjih razlogov:
Otroci na manj razvitih območjih imajo zaradi socialnih razmer v družini,
družbene, kulturne in ekonomske razvitosti okolja in nerazvitosti šolstva obče,
nezadostne možnosti za uveljavitev svojih intelektualnih sposobnosti. Ta primanjkljaj otrok iz delavskih in kmečkih družin na manj razvitih območjih
morejo precej nadoknaditi zlasti tako imenovane male šole eno leto pred vstopom v osnovno šolo.
Neprincipialna je rešitev, da se bodo črtala sredstva za razširjeno dejavnost
— nove oddelke s šolskim letom 1971/72. Le-to je nujno načrtovati in možno
financirati iz nerazporejenih sredstev izobraževalne skupnosti.
Odbor ni dal konkretnih predlogov za zagotovitev financiranja dejavnosti
tako imenovanega B programa na ravni preteklega leta. Dane so bile sugestije,
da bi se zagotovila sredstva z zmanjšanjem rezerve skupnosti ali z odlogom
amortizacije.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta
Matičiča.
3t.: 400-36/71
Ljubljana, 16. 3. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
19. 3. 1971, št. 400-36/71.
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PREDLOG ODLOKA

o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971
Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 36. člena
zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69) je Skupščina Socialistične
republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega
zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971
K merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971, ki jih je sprejela skupščina
izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 25. februarja 1971, se daje
soglasje.

*

OBRAZLOŽITEV

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 15. 3. 1971
obravnaval merila in pogoje za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971, ki jih je Skupščini SR Slovenije predložila v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije.
Pri podrobni obravnavi meril in pogojev je odbor ocenil, da so ta zasnovana tako, da omogočajo hitrejše izboljševanje in izenačevanje materialnih
možnosti za izobraževanje otrok na manj razvitih območjih; v širšem smislu
pa bo pomenila realizacija meril in pogojev najbolj učinkovito pomoč za razvoj
nerazvitih območij. Pri določanju obveznosti posameznih občinskih skupščin
do osnovnega šolstva letos izpopolnjeni pogoji za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev upoštevajo v največji možni meri njihovo gospodarsko moč.
S tem v zvezi so bila pozitivno ocenjena zlasti prizadevanja republiške izobraževalne skupnosti za izpopolnitev objektivnosti pogojev in je v tem oziru med
vsemi republiškimi organi, ki se ukvarjajo s takšnimi vprašanji, dosegla največji napredek.

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Logatec in Novo mesto, in delegat mesta Ljubljane so
na svojem 12. zasedanju dne 30. 3. 1971 obravnavali sklep o merilih in pogojih
za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971.
V razpravi so sodelovali delegati občin Idrije, Lenart, Slovenska Bistrica
in Žalec ter delegat mesta Ljubljane.

\
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Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka
o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v Skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika,
izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in prosvetno-kulturnemu zboru
Skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoja stališča.
V razpravi je bilo opozorjeno na neustreznost sedanjega sistema dopolnjevanja občin in financiranja družbeno-političnih skupnosti sploh ter na konkretne
težave, do katerih prihaja zaradi tega v posameznih občinah.
Tako je bilo poudarjeno, da ni ustrezno sedanje stanje, da je republiška
izobraževalna skupnost zadolžena za to, da dopolnjuje šolstvo in zraven tega
posredno še proračune občin. Republiška izobraževalna skupnost je uspela predlagati in uveljaviti določene kriterije na področju izobraževanja in če bi
republiška izobraževalna skupnost imela tudi ustrezna sredstva, bi bil problem
gotovo rešen. Ker pa gre obenem za dopolnjevanje proračunov občin, ki ga
republiška izobraževalna skupnost izvaja na ta način, da določa, kakšen del
sredstev mora posamezna občina nameniti za izobraževanje (pri čemer lahko
tudi odvzema sredstva občinam za izvrševanje drugih nalog, ki jih občina mora
opravljati), mora nujno priti do določenih anomalij. Te se kažejo v tem, da so
tudi nekatere bolj razvite občine, ki so še vedno dopolnjevane zaradi tega, ker
so stroški za šolstvo tako veliki, da jih občine same ne zmorejo, postavljene
glede proračunske potrošnje na isti nivo z najmanj razvitimi,,občinami. Zaradi
take situacije so v nekaterih občinah prisiljeni predpisovati prispevek iz osebnega dohodka in vse obveznosti gospodarstva, pa tudi druge v maksimalno
določeni stopnji.
Nadalje je bilo ugotovljeno, da je predvideni lastni prispevek občin v višini
50 %» previsok ter da ni usklajen s potrebami in z obveznostmi, ki jih občine
imajo na področju kulture, zdravstva, socialnega varstva, komunale, narodne
obrambe, štipendiranja itd.
Zaradi tega je bilo predlagano, da bi naj skupščina zadolžila izvršni svet,
da za prihodnje leto pripravi rešitve, ki bodo ločile vprašanje dopolnjevanja
izobraževanja od dopolnjevanja proračunov, ker gre tu za bistveno različne
stvari in jih zato ne more en in isti organ zadovoljivo opravljati. (Idrija)
V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje, v kakšni meri so bile pri
delu in v finančnem načrtu republiške izobraževalne skupnosti upoštevane
določbe zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR
Sloveniji, v katerem je predvideno, da republiška izobraževalna skupnost
hkrati s predložitvijo finančnega načrta v soglasje republiški skupščini prikaže
tudi možnosti glede sredstev za razvoj manj razvitih območij, zlasti v izgradnji
šolskih prostorov na teh območjih.
V zvezi z določanjem dopolnjevanih občin (točka X) je bilo izraženo mnenje, da so merila, na podlagi katerih je republiška skupnost prišla do seznama
dopolnjevanih občin, nerealna. Med njimi namreč ni nekaterih občin, ki so tako
po narodnem dohodku kot po proračunskih sredstvih in torej tudi možnostih
za izobraževanje med zadnjimi v SR Sloveniji. (Slovenska Bistrica)
Konkretno pa je bilo predlagano, da bi v tem letu med občine, ki bodo
dopolnjevane, upoštevali zaradi težke finančne situacije tudi občine Idrija, Slovenska Bistrica in Žalec.
Precej razprave je bilo v zvezi s tako imenovanim »B« programom in dopolnjevanjem potreb na tem področju v občinah. V razpravi so poudarili, da so

Priloge

799

prišle dopolnjevane občine zaradi tega, ker ne dobijo sredstev tudi za dopolnilni
program, v težave pri zagotavljanju sredstev za redno dejavnost na tem
področju in za financiranje potreb na drugih področjih v občini. (Žalec) Po
drugem mnenju pa gredo tudi sedanja skromna sredstva republiške izobraževalne skupnosti za dopolnjevanje na področju dopolnilnega programa dejansko
na račun sredstev za investicije, ki so že itak skromna. Zaradi tega kaže, da
letos sploh ne bo natečaja za soudeležbo republike pri gradnji šolskih prostorov,
kar tudi ni v skladu z intencijami srednjeročnega plana razvoja na tem področju. (Lenart)
V razpravi je bil poudarjen izredni družbeni pomen dopolnilnega programa,
ki predstavlja integralni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa in kot
tak sestaven in nepogrešljiv element pri celoviti vzgoji otroka. Ko govorimo
o osipu, ugotavljamo med vzroki tudi neenake startne pogoje otrok pri vstopu
v osnovno šolo, ti pa so pogojeni z neenakimi pogoji za predšolsko vzgojo.
V Sloveniji je zajetih samo 10 °/o otrok v vzgojno-izobraževalne zavode,
v podaljšanem bivanju pa je zajetih 4,4 %> otrok. Zato je potrebno vsebinski
odnos do tega vprašanja bistveno spremeniti in v bodoče »B« program obravnavati ne več kot neko dodatno dejavnost, ki se, če so za to sredstva, organizira,
sicer je pa ni, ampak dejansko kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa.
Poudarjeno je bilo tudi to, da za tako orientacijo ne bo treba spreminjati zakona
o izobraževalnih skupnostih, kajti v tretji alinei 43. člena tega zakona se jasno
govori, da je izobraževalna skupnost dolžna financirati tudi to dejavnost.
(Ljubljana)
3t.: 400-36/71
Ljubljana, 2. 4. 1971

POROČILA
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji
dne 24. marca 1971 obravnaval sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje
posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971,
ki ga je republiška izobraževalna skupnost predložila Skupščini SR Slovenije
v soglasje. Odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo je predložil predlog
odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letošnjem letu.
Odbor je podprl odločitev republiške izobraževalne skupnosti, ki je v letošnjem letu namenila za dopolnilno financiranje osnovnega in posebnega osnovnega šolstva v nekaterih temeljnih izobraževalnih skupnostih kar 21% vseh
svojih sredstev. Republiška izobraževala skupnost tako izredno odgovorno izvršuje z zakonom zadano nalogo, da omogoča hitrejše izboljševanje in izenačevanje
materialnih pogojev za osnovno izobraževanje otrok na manj razvitih območjih.
Hkrati s tem je bilo opozorjeno, da zaradi izredno pomanjkljivih prikazov
gospodarske zmogljivosti posameznih občin republiške izobraževalne skupnosti
še vedno dopolnjuje razmeroma veliko število temeljnih izobraževalnih skupnosti. Ugotovljeno je bilo, da nekatere dopolnjevane občine predpisujejo manjše
prispevke kot nedopolnjevane, znani pa so tudi primeri, da gospodarsko manj
sposobne občine prispevajo k standardu razvitejših občin. Prizadevanja republiške izobraževalne skupnosti za izpopolnitev objektivnosti pogojev za pridobitev
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dopolnilnih sredstev so bila v odboru deležna vse podpore, poudarjeno pa je
bilo, da ni naloga te skupnosti ugotavljati gospodarsko neusklajenost posameznih občin, ampak bi morali tem vprašanjem posvetiti večjo pozornost drugi
republiški organi.
Pri podrobni obravnavi predloženega sklepa je odbor predlagal, da se
v II. poglavju 1. točke besedilo predzadnjega odstavka spremeni tako, da pozitivno razliko prispevkov deli republiška izobraževalna skupnost po enotnih
kriterijih dopolnjevanim temeljnim izobraževalnim skupnostim.
Odbor predlaga zboru, da predloženi odlok o soglasju k merilom in pogojem
za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971 sprejme.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
člana Borisa Feldina.
Št.: 400-36/71
Ljubljana, 31. 3. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
19. 3. 1971, št. 400-36/71.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko
in pokojninsko zavarovanje
Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi
s tretjim odstavkom 109. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju
socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24-440/65), št. 57-946/65, št. 29-369/66,
št. 52-618/66, št. 12-178/67 in št. 54-702/67) ter 1. člena zakona o podaljšanju
rokov za določitev stopenj prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
in za soglasje k sklepom o teh stopnjah za leto 1971 (Ur. 1. SFRJ, št. 60-699/70),
je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega in na seji
gospodarskega zbora 1971 sprejela

ODLOK
o soglasju k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko
in pokojninsko zavarovanje
Daje se soglasje k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije z dne 26. februarja 1971, s katerim je določena
stopnja osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v višini
12,7 "/o od kosmatega osebnega dohodka.
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OBRAZLOŽITEV
Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije je na 49. seji dne 26. februarja 1971 sprejela sklep o stopnji osnovnega
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za zavarovanje za nesrečo na delu in poklicno obolenje in ga predložila Skupščini SR
Slovenije s predlogom, da da nanj svoje soglasje.
Soglasje za določitev stopnje osnovnega in dodatnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje daje Skupščina SR Slovenije na podlagi tretjega odstavka 109. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24-440/65, št. 57-946/65, št. 29-369/66, št.'
52-618/69, št. 12-178/67 in št. 54-702/67), za leto 1971 pa tudi na podlagi zakona
o podaljšanju rokov za določitev stopenj prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in za soglasje k sklepom o teh stopnjah za leto 1971 (Ur. 1.
SFRJ, št. 60-699/70).
Odbor za finance gospodarskega zbora je na seji dne 15. 3. 1971 obravnaval
predloženi sklep.
Odbor je ugotovil, da predloženi sklep predstavlja realizacijo predloga o
znižanju stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
za leto 1971 za 0,2 V o od kosmatega osebnega dohodka. To znižanje je podal izvršni svet Skupščine SR Slovenije v okviru svojega predloga ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih
potreb za leto 1971, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije. S predlogom za
znižanje stopnje osnovnega prispevka za leto 1971 sta se strinjala tudi odbor
za finance gospodarskega zbora in odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora na seji dne 23. novembra 1970 in enotni zbor delovnih skupnosti
na seji dne 4. 12. 1970, ko so obravnavali predlog ekonomske politike in izhodišč
za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno-družbenih potreb za leto 1971.
Odbor je menil, da je omenjeno znižanje stopnje osnovnega prispevka za
invalidsko-pokojninsko zavarovanje v skladu s programom stabilizacije in politike razbremenitve gospodarstva s prispevki in davki in da predstavlja prispevek k izboljšanju razmerja v delitvi družbenega proizvoda v korist gospodarstva.
Odbor je sprejel na znanje opozorila republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, ki se nanašajo na to, da je nujno potrebno izposlovati poravnavo obveznosti, ki jih ima federacija do sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja iz naslova beneficiranih pokojnin borcev NOV.
Izraženo je bilo mnenje, da morata tako skupščina republiških skupnosti
socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, kakor tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije, biti soodgovorna pri sprejemanju ukrepov, ki imajo za cilj,
da federacija poravna svoje obveznosti, ki jih ima po zakonu do sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja. To je po mnenju odbora potrebno toliko
prej, ker je od terjatev federacije odvisna finančna sposobnost sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja, to je možnost sklada, da že tudi med letom
zagotovi eventualno izredno povečanje pokojnin zaradi naraščanja življenjskih
stroškov oziroma, da zagotovi uskladitev pokojnin za leto 1971 glede na izreden
porast osebnega dohodka v zadnjih mesecih leta 1970.
51

Priloge

802

Odbor za finance gospodarskega zbora predlaga, da Skupščina SR Slovenije da soglasje na predloženi sklep, ki se bo uporabljal od 1. januarja 1971
dalje.
Za svojega predstavnika, ki bo sodeloval pri delu skupščinskih teles, je odbor določil poslanca Karla Lutarja.
MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Logatec, in Novo mesto, in delegat mesta Ljubljana
so na svojem 12. zasedanju v Skupščini SR Slovenije dne 30. 3. 1971 obravnavali sklep o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za nesrečo na delu in poklicno obolenje.
Delegati občin niso imeli k obravnavanemu sklepu nobenih pripomb.
St.: 19-2/71
Ljubljana, 31. 3. 1971
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 37. seji 29. marca
1971 obravnaval sklep skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, ki ga je predložil republiški zavod za socialno zavarovanje,
predlog odloka o soglasju k sklepu ter mnenje odbora za socialno politiko in
zdravstvo republiškega zbora k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja.
Odbor je ugotovil, da je s sklepom skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja uresničeno stališče Skupščine SR Slovenije, sprejeto ob obravnavi ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje
splošno družbenih potreb za leto 1971.
. Zaradi obstoječih rezerv bo v letu 1971 možno tudi ob znižani prispevni
stopnji normalno poslovanje. Sedanja znižana prispevna stopnja pa po opozorilih republiške skupnosti socialnega zavarovanja v letu 1972 ne bo zadoščala, a tudi rezerve bodo izčrpane. Tako je realno pričakovati v letu 1972 ponovno zvišanje prispevne stopnje.
Na seji je bilo tudi opozorjeno, da federacija ni poravnala svojih obveznosti s tega področja, vendar republiška skupnost ne more v tej smeri ničesar
več narediti, ker je za vložitev tožbe pristojna le jugoslovanska skupnost socialnega zavarovanja delavcev.
Odbor se strinja s predlaganim odlokom in predlaga zboru, da ga sprejme.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Lojena.
St.: 19-2/71
Ljubljana, 30. 3. 1971
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
19. 3. 1971, št. 19-2/71
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PREDLOG
za začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije
Skupščina SR Slovenije je marca 1968 ustanovila skupno komisijo vseh
zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in jo v sedanji sestavi
izvolila junija 1969, z dopolnitvijo julija 1970, z nalogo, da prouči vprašanja,
pomembna za uresničevanje ustave SR Slovenije ter pripravi gradivo in predloge za nadaljnji razvoj ustavnega sistema. Komisiji je bilo naloženo, da prouči dosedanje izkušnje pri uresničevanju ustave, sestavi poročilo in ga predloži
Skupščini SR Slovenije; v poročilu naj da pobudo, da skupščina obravnava
posamezna vprašanja, ki so pomembna za uresničevanje ustave in pripravi
predloge, da se sproži postopek za spremembo ali dopolnitev posameznih določb
ustave. V izpolnjevanju te svoje naloge je ustavna komisija na; svojih sejah
20. novembra 1970 in 9. in 10. marca 1971 v zvezi z osnutkom amandmajev
k zvezni ustavi in na seji 12. aprila 1971 razpravljala o spremembah v družbenoekonomskih in političnih odnosih, posebej še o spremembah, ki nastajajo
v družbenoekonomskih odnosih v združenem delu in v samoupravnih skupnostih in v odnosih med republiko in federacijo in glede njune vloge ter na
tej osnovi zavzela stališče, da je treba izvršiti spremembe republiške ustave.
Zato daje ustavna komisija republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije
pobudo,
naj da predlog v smislu 2. odstavka 1. točke X. amandmaja ustave SR Slovenije, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije glede vprašanj,
ki jih vsebuje ta pobuda.
I.
Za naš družbeni razvoj je značilno utrjevanje in nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter integracije družbe v SR
Sloveniji in SFR Jugoslaviji vedno bolj na samoupravnih temeljih. Odločilno
izhodišče za presojo tega razvoja mora biti družbenoekonomski položaj delovnega človeka v vseh oblikah združenega dela in njegovega povezovanja v kraju
prebivanja v krajevni skupnosti in občini kot temeljni družbeno-politični samoupravni skupnosti. Za oceno tega položaja pa so odločilni naslednji pogoji, ki
jih je treba zagotoviti: uveljavljanje in nedotakljivost pravic delovnega človeka,
da razpolaga s pogoji in rezultati svojega dela, da odloča čimbolj neposredno
o vseh vprašanjih razvoja družbe na področju razširjene reprodukcije, o vseh
vprašanjih, od katerih sta odvisna njegova socialna stabilnost in varnost in o
vseh vprašanjih, od katerih je odvisno povečevanje njegovih delovnih sposobnosti, zdravja in izobrazbe, znanja ter kulture.
Socialistična republika Slovenija je država, ki temelji na suverenosti slovenskega naroda in na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh
delovnih ljudi, in socialistična samoupravna demokratična skupnost delovnih
ljudi in občanov, slovenskega naroda in enakopravnih pripadnikov italijanske
in madžarske narodnosti in enakopravnih pripadnikov drugih narodov Jugoslavije in narodnosti. V taki državni in samoupravni socialistični skupnosti delavski razred uresničuje osvobajanje dela kot svojo zgodovinsko nalogo ter v
njihovi medsebojni odvisnosti z uresničevanjem svojih razrednih interesov
uresničuje nacionalne interese.
51»
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Razvoj Socialistične republike Slovenije postavlja zahtevo, da republika
prevzame in nosi polno odgovornost za svoj vsestranski razvoj. To je tako za
razvoj proizvodnih in družbenoekonomskih odnosov in političnega sistema v
njej, kakor tudi za polno uveljavljanje in izkoriščanje njenih razvojnih možnosti. Ravno tako pa to zahteva, da prevzame in nosi polno odgovornost za
razvoj federacije v skupnem sodelovanju z drugimi narodi in narodnostmi, s
kateremi je povezana v Jugoslaviji, v kateri:
»narodi in narodnosti, delovni ljudje in občani uresničujejo in zagotavljajo svojo
suverenost, enakopravnost in nacionalno svobodo; zagotavljajo neodvisnost,
ozemeljsko celovitost, varnost in družbeno samozaščito; zagotavljajo obrambo
in mednarodni položaj ter stike z drugimi državami in meddržavnimi organizacijami; ustvarjajo in zagotavljajo sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in enotne osnove političnega sistema; zagotavljajo
temeljne demokratične svoboščine in pravice človeka in občana; zagotavljajo
solidarnost in socialno varnost delovnih ljudi; zagotavljajo enoten trg in usklajujejo enotni gospodarski in družbeni razvoj in druge svoje skupne interese.«
(Osnutek XXVIII. amandmaja, 1. točka).
V našem družbenem razvoju so nastale, še posebej v procesu uresničevanja
gospodarske in družbene reforme, spremembe v samoupravnem položaju delovnega človeka na vseh področjih združenega dela. Tudi samostojno osebno delo
z delovnimi sredstvi, ki so last občanov, postaja v razvoju naše socialistične
samoupravne družbe vse pomembnejši enakopraven dejavnik. Samoupravni odnosi in zahteve delovnega človeka, da v celoti in čimbolj neposredno uveljavlja
svoje samoupravi j alske demokratične pravice, postajajo vedno bolj odločujoč
dejavnik na vseh področjih družbene reprodukcije. To se kaže tako v razširjeni reprodukciji v vseh oblikah združenega dela, kakor tudi pri zadovoljevanju
potreb delovnega človeka v krajevni skupnosti in komuni. To se kaže v uveljavljanju njegovih nacionalnih interesov v republiki kot državni in samoupravni skupnosti. To se kaže tudi v federaciji z ostalimi narodi in narodnostmi,
republikami in avtonomnima pokrajinama glede ugotovljenih skupnih interesov.
Dosedanji razvoj in današnji položaj kažeta, da so v sedaj delujočem sistemu družbenoekonomskih odnosov in v političnem sistemu še vedno močne
funkcije države in predvsem federacije na področju razširjene reprodukcije,
razvijanja odnosov s tujino in v povezovanju gospodarstva z drugimi področji
družbenih dejavnosti, od katerih je odvisen tehnični napredek in razvoj znanosti, kakor tudi razvoj delovne sposobnosti, izobrazbe, znanja in kulture delovnih ljudi. Preživele funkcije države in federacije in preživeli odnosi, iz
katerih te funkcije izvirajo, zavirajo in onemogočajo učinkovito uveljavljanje
samoupravnih pravic delovnih ljudi, vodijo h krepitvi osamosvojenih centrov
moči v sferi kroženja denarja in blaga, onemogočajo republikam in občinam,
da kot samoupravne družbeno-politične skupnosti prevzamejo odgovornost in
opravljajo svoje dolžnosti v zagotavljanju interesov nacije, narodnosti, delovnih ljudi in občanov in integracije družbe na samoupravnih osnovah. Te preživele funkcije države in še posebej federacije ter odnosi, iz katerih izvirajo,
predstavljajo tako osnovne vire družbene in ekonomske nestabilnosti ter političnih napetosti. Zato potrebe nadaljnjega samoupravnega razvoja zahtevajo
spremembe družbenoekonomskih odnosov na vseh področjih združevanja dela
in sredstev in spremembe na področju političnega sistema glede vloge in funkcij federacije, republike in občine, v odnosih med federacijo in republiko, med

Priloge

805

republiko in občino in med organi družbeno-političnih skupnosti in njimi ter
organizacijami združenega dela in drugimi samoupravnimi organizacijami.
Razvoj samoupravljanja in proizvajalnih sil je prerasel sedanje okvire gospodarskega in političnega sistema v vsej Jugoslaviji, v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah. To izraža tudi osnutek amandmajev k zvezni ustavi, ki ga
je sprejel zbor narodov zvezne skupščine. Osnutek amandmajev predstavlja s
svojo osnovno družbeno in politično vsebino skupno osnovo družbenoekonomskih odnosov in političnega sistema in pogoj za nadaljnje utrjevanje sožitja
jugoslovanskih narodov in narodnosti in za njihov progresivni razvoj. Družbeni
razvoj pa ne zahteva le sprememb v zvezni ustavi, ampak tudi drugačno ureditev nekaterih vprašanj v republiški ustavi že sedaj, do poteka sedanjega sklica skupščine maja 1973 pa ustrezno ustavno ureditev še vseh drugih odprtih
vprašanj.
Skupni izhodišči osnutka amandmajev k zvezni ustavi sta predvsem dve:
To je enakopravnost vseh narodov in republik na podlagi suverenosti vsakega
naroda, ki se na temelju pravice do samoodločbe vključno s pravico do odcepitve prostovoljno vključuje v Jugoslavijo kot skupno zvezno državo in samoupravno skupnost. To je dalje zagotavljanje neodtujljivih in nedotakljivih pravic delovnega človeka v združenem delu in v vseh oblikah integracije na samoupravnih osnovah glede odločanja o dohodku, ki ga ustvarja kot del skupnega
družbenega dohodka in glede udeležbe v njem v skladu s prispevkom njegovega
tekočega in minulega dela ob zagotavljanju njegove socialne varnosti in stabilnosti, ter upoštevanju načel in meril vzajemnosti in solidarnosti.
Vloga republike v federaciji^ odnosi med republikami in s tem v zvezi tudi
vloga federacije in vseh organov federacije, kakor jih določa osnutek amandmajev k zvezni ustavi, naj omogočijo delovnim ljudem in občanom vseh narodov in narodnosti, da svoje suverene pravice uveljavljajo v republiki, razen
tistih suverenih pravic, določenih z zvezno ustavo, ki jih uveljavljajo v federaciji in prek njenih organov in da s tem prevzemajo polno in neposredno
odgovornost tako za razvoj republike, kakor tudi za utrjevanje in razvoj federacije. Predložene ustavne spremembe afirmirajo s tem republiko kot samoupravno in državno skupnost delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in
občanov. Z druge strani pa določajo, da morajo samoupravni položaj in pravice
delovnega človeka v organizacijah združenega dela in interesnih skupnostih,
samoupravni položaj občana v občini in svobodno samoupravno združevanje
delovnih ljudi in občanov ter uresničevanje enakopravnosti narodov in narodnosti ter temeljnih svoboščin in pravic človeka in občana predstavljati podlago,
smer in okvir delovanja vseh družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti
in njihovih organov.
Iz našega dosedanjega razvoja izhaja, da morajo biti pri urejanju odnosov
med delovnimi ljudmi in občani v vseh oblikah združenega dela in v odnosih
med njimi, v krajevni skupnosti, samoupravni interesni skupnosti, v občini,
republiki in federaciji upoštevani predvsem naslednji vidiki:
Vse funkcije, ki jih ima federacija, izvirajo v republiki oziroma ustrezno
v avtonomni pokrajini in se federacija v nobeni obliki ne sme uveljaviti kot
nadnacionalna ali nadrepubliška skupnost. Organi federacije so skupni organi
republik in avtonomnih pokrajin. Tudi republika se ne sme pojavljati kot izvensamoupravna, od delovnih ljudi in občanov oziroma njihovih asociacij ter od
njihovih avtentičnih interesov odtujena sila. Republika je suverena država in
socialistična samoupravna demokratična skupnost, ki temelji na oblasti in
samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Zagotoviti je treba
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vse potrebne pogoje, da bodo občani uresničevali neposredno samoupravljanje
v krajevnih skupnostih kot samoupravnih skupnostih občanov v občinah, v
mestnih naseljih in vaseh na področju vseh dejavnosti, s katerimi se neposredno zadovoljujejo potrebe delovnih ljudi in njihovih družin, kakor tudi
druge komunalne in socialne zadeve ter skupne potrebe. Prav tako je treba
izpopolnjevati materialne in druge pogoje za uresničevanje skupnih interesov
občanov neposredno v občini kot temeljni družbeno-politični samoupravni
skupnosti, tako da se bodo občine dejansko lahko razvijale, delovale in organizirale v skladu s celotnim razvojem samoupravnih socialističnih odnosov in
odločujočim položajem delovnega človeka v njem.
Neodtujljiva pravica delovnega človeka je, da v vseh oblikah združenega
dela na podlagi svojega dela upravlja z zadevami in sredstvi družbene reprodukcije ter odloča o dohodku, ki ga ustvarja tako s tekočim kot z minulim
delom.
Delovni ljudje imajo na gospodarskem in na vseh drugih področjih združenega dela enak družbenoekonomski položaj. Povezovanje njihovega dela in
sredstev se uresničuje tako v svobodni menjavi kot v neposrednem usklajevanju in uveljavljanju njihovih interesov v samoupravnih interesnih skupnostih.
Minulo delo, izraženo v družbenem bogastvu in kot element družbene produktivnosti dela ter družbena lastnina sredstev za proizvodnjo predstavljata
poleg živega dela enega od temeljev uresničevanja načela delitve po delu, urejanja medsebojnih pravic in dolžnosti pri združevanju dela in sredstev v raznih oblikah integracije na samoupravnih osnovah. Ta dva elementa predstavljata tudi temelj uveljavljanja socialističnih družbenoekonomskih odnosov z
zagotavljanjem socialne stabilnosti in varnosti in uresničevanjem načela vzajemnosti in solidarnosti.
Pri določanju obveznosti organizacij združenega dela za zadovoljevanje z
ustavo določenih splošnih družbenih potreb morajo občina, republika in federacija upoštevati potrebe delovnih ljudi in potrebe razširjene reprodukcije.
Skupni gospodarski interesi delovnih ljudi, narodov in narodnosti se uresničujejo na enotnem trgu v pogojih svobodnega gibanja in združevanja dela in
sredstev, svobodne menjave blaga in storitev ter svobodnega zaposlovanja ljudi.
Za urejanje določenih vprašanj, ki so opredeljena v zvezni ustavi, je potrebno
soglasje republik.
Te značilnosti sedanje stopnje razvoja družbenoekonomskih odnosov in
družbeno-političnega sistema narekujejo, da je treba upoštevaje potrebe razvoja proučiti celotno sedanjo ustavno ureditev:
— družbeno-ekonomsko ureditev, posebej še samoupravno organiziranje in
povezovanje vseh oblik združenega dela, gospodarskih in negospodarskih družbenih dejavnosti, položaj in vlogo občine, krajevne skupnosti in drugih samoupravnih skupnosti in prilagoditev sistema planiranja potrebam samoupravnih odnosov ter
— družbeno-politično ureditev, položaj krajevne skupnosti, občine, republike in federacije v političnem sistemu in razvoj odnosov v njihovem okviru
in med njimi, skupščinski in delegatski sistem, vlogo politično-izvršilnih organov, vlogo in položaj uprave, pravosodni sistem, vlogo arbitraže ter funkcije
sodišč in javnega tožilstva in zagotavljanje varstva ustavnosti in zakonitosti.
V okviru proučevanja vsega sedanjega sistema je treba posebej proučiti,
ali sedanja organizacija republike omogoča polno uveljavljanje njene vloge, ko
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se z nadaljnjim razvojem družbeno-političnega sistema republika uveljavlja kot
neposreden nosilec suverenosti na vseh področjih družbenega življenja in ko
prevzema neposredno odgovornost za trdnost in razvoj federacije skupno z drugimi narodi in narodnostmi, z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama in za učinkovito delovanje organov federacije v izvrševanju njihovih
funkcij.
V zvezi z nadaljnjim razvojem republike kot države in samoupravne skupnosti delovnih ljudi in občanov, je treba proučiti naslednje vidike:
— republika se uveljavlja kot neposredni nosilec suverenih pravic delovnih ljudi in občanov, in je odgovorna za razvoj samoupravnih socialističnih
družbenoekonomskih odnosov, za svobodni razvoj in uveljavljanje nacionalnih interesov v Jugoslaviji in v svetu, za razvoj na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenja, na področju splošnega ljudskega odpora, mednarodnih odnosov, državne varnosti in pravosodja. Delovni ljudje in občani
uresničujejo svoje interese v republiki v vseh samoupravnih oblikah in po
organih republike;
— republika povečuje svojo odgovornost pri zagotavljanju neodtujljivih in
nedotakljivih pravic delovnega človeka v združenem delu in v vseh oblikah
integracije na samoupravnih osnovah glede odločanja o dohodku, ki ga ustvarja
kot del skupnega družbenega dohodka in glede njegove udeležbe v dohodku,
v skladu z njegovim tekočim in minulim delom ob zagotavljanju njegove socialne varnosti in stabilnosti ter ob upoštevanju načel in meril vzajemnosti in
solidarnosti;
— republika prevzema odgovornost za usmerjanje družbenega razvoja v
republiki, za skladen razvoj v posameznih dejavnostih in med njimi in za skladen razvoj območij v republiki. Ugotavljanje in določanje skupnih interesov ter
sredstev, metod in ukrepov za njihovo uresničevanje se opravlja z dogovarjanjem in sporazumevanjem v vseh oblikah samoupravnega povezovanja dejavnikov družbenega življenja in prek organov republike v izvrševanju njihovih funkcij. Družbeni plan Slovenije kot splošni družbeni dogovor temelji
na planih in razvojnih programih občin kot temeljnih družbeno-političnih
samoupravnih skupnosti, krajevnih skupnosti, delovnih organizacij in njihovih
asociacij na področju gospodarstva in drugih družbenih dejavnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na raznih področjih družbenega dela in življenja
ter na ocenah splošnih razvojnih možnosti in predstavlja podlago in vsebuje
merila za določanje ukrepov in sredstev, potrebnih za uresničevanje skupno
dogovorjene ekonomske politike in ciljev gospodarskega in družbenega razvoja;
— republika neposredno stopa v dogovarjanje in sporazumevanje z drugimi republikami na vseh področjih skupnega življenja in razvoja, posebej pa
še na področju združevanja dela in sredstev, svobodnega zaposlovanja delovnih
ljudi in njihovih življenjskih pogojev. To sporazumevanje se opravlja bodisi v
■organih federacije, bodisi v neposrednih stikih z drugimi republikami ter neposredno med zainteresiranimi asociacijami združenega dela na področju gospodarstva in samoupravnimi interesnimi skupnostmi ustreznih družbenih dejavnosti;
— v republiki urejajo krajevne skupnosti, občine, organizacije združenega
dela in samoupravne interesne skupnosti vse družbene odnose, razen tistih, ki
jih urejata v skladu z ustavo republika oziroma federacija;
— republika se mora v svoji organizaciji in svojih organih prilagoditi spremembam, ki jih zahteva družbenoekonomski in politični razvoj.
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Izhajajoč iz navedenih načelnih stališč, skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja predlaga, da se začne postopek za
spremembo ustave SR Slovenije na naslednjih področjih:
A. Opredelitev Socialistične republike Slovenije kot države in samoupravne skupnosti
1. Spremembe v družbenem razvoju, ki zahtevajo spremenjeno vlogo federacije ter spremenjen položaj in vlogo republike v federaciji, in ki jih izraža
tudi osnutek amandmajev k zvezni ustavi, terjajo opredelitev Socialistične republike Slovenije kot države in samoupravne skupnosti, ki temelji na suverenosti slovenskega naroda in na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, in kot socialistične samoupravne demokratične
skupnosti delovnih ljudi in občanov, slovenskega naroda, in enakopravnih pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti in enakopravnih pripadnikov
drugih narodov Jugoslavije in narodnosti. V tej skupnosti delovni ljudje in občani uresničujejo svoje suverene pravice, uresničujejo družbeno samoupravljanje, urejajo družbene odnose, usmerjajo razvoj gospodarstva in družbenih
služb, zagotavljajo uresničevanje pravic občanov, ustavnosti in zakonitosti ter
opravljajo vse družbene zadeve, ki so skupnega pomena za politično, gospodarsko in kulturno življenje in družbeni razvoj v SR Sloveniji, v SFR Jugoslaviji pa tedaj, kadar je to v skupnem interesu določeno z ustavo SFR Jugoslavije.
Te suverene pravice in skupne interese delovni ljudje in občani v Socialistični republiki Sloveniji uresničujejo prek organov republike in samoupravnih interesnih skupnosti, v občinah in krajevnih skupnostih, z neposrednim
sodelovanjem občin, krajevnih skupnosti in skupnih medobčinskih organov
samoupravljanja, s samoupravnim sporazumevanjem, družbenim dogovarjanjem in združevanjem delovnih in drugih organizacij ter samoupravnih skupnosti, prek druženo-političnih organizacij in združenj občanov, prek drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti ter s svobodnimi in vsestranskimi dejavnostmi in medsebojnimi razmerji občanov.
Z republiško ustavo se določajo skupni nacionalni interesi, ki jih delovni
ljudje in občani ter narod in narodnosti uresničujejo in zagotavljajo v Socialistični republiki Sloveniji ter določajo pravice in dolžnosti, ki jih republika
zaradi uresničevanja skupnih interesov opravlja prek republiških organov in
organizacij. Spremembe v družbenem razvoju in uveljavitev položaja in vloge
republike v federaciji narekujejo, da se v republiki te pravice in dolžnosti zagotavljajo in urejajo na področjih uresničevanja svoboščin, pravic in dolžnosti
čioveka in občana ter izvajanja mednarodnih konvencij na tem področju, splošnega ljudskega odpora, mednarodnih odnosov, državne varnosti in družbene
samozaščite, družbenih služb, socialne politike, varstva vojaških invalidov in
borcev ter na področju družbenoekonomskih odnosov, kot tudi na vseh drugih
področjih družbenega življenja v republiki, glede katerih je republika že doslej
neposredno zagotavljala in urejala svoje pravice in dolžnosti. Svoje skupne interese in način njihovega uresničevanja delovni ljudje in občani urejajo tako
z republiško ustavo in zakoni kot s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom, statutom občine in medobčinskega organa samoupravljanja, statutom
krajevne skupnosti, statutom interesne skupnosti, statutom in statutarno po-

Priloge

809

godbo organizacije združenega dela in z drugimi samoupravnimi splošnimi
akti.
Zaradi izvrševanja teh nalog bo treba zakonodajno funkcijo republike v
ustavi SR Slovenije ustrezno opredeliti.
2. Zaradi uresničevanja odgovornosti SR Slovenije pri izvrševanju funkcij
federacije in izdajanju aktov o določitvi politike in zakonov, s katerimi se urejajo posamezna vprašanja v soglasju z republikami, naj bi v ustavi SR Slovenije določili postopek dajanja soglasja o takih vprašanjih in organe republike, ki bodo v tem postopku sodelovali.
3. V zvezi z ustanovitvijo predsedstva SFRJ kot novega organa, sestavljenega na podlagi enakopravnega predstavništva republik in ustreznega predstavništva avtonomnih pokrajin, ki bo usklajeval skupne interese republik
oziroma avtonomnih pokrajin v skladu z njihovo odgovornostjo pri izvrševanju
pravic in dolžnosti federacije, je potrebno urediti postopek za izvolitev predstavnikov SR Slovenije v predsedstvo SFRJ in določiti njihovo odgovornost.
B. Družbenoekonomski odnosi
Spremembe v družbenoekonomskih odnosih, kot temeljnih družbenih odnosih terjajo spremembe na vseh ostalih področjih. Omenjene spremembe, ki
pomenijo tudi izraz nove vsebine družbenoekonomskih odnosov, zahtevajo, da
se v republiški ustavi zagotovijo nedotakljive in neodtujljive pravice delovnih
ljudi v združenem in osebnem delu, svobodno samoupravno povezovanje in integriranje združenega dela na samoupravnih osnovah ter na tej podlagi definira vlogo republike kot države in samoupravne skupnosti in njenih organov
tako v družbenih odnosih na področju družbene reprodukcije v okviru občine,
republike in federacije kot na jugoslovanskem tržišču, v družbenem planiranju,
na področju kroženja blaga in sredstev, financiranja skupnih potreb in drugod,
kot sledi:
1. Socialistični samoupravni družbenoekonomski odnosi predstavljajo odločilen element skupnih interesov delavskega razreda in delovnih ljudi nasploh
in splošnih interesov vseh narodov in narodnosti Jugoslavije, katere ureja
federacija le v obsegu, ki naj zagotavlja enotnost proizvodnih in družbenoekonomskih odnosov in funkcioniranje enotnega jugoslovanskega tržišča. Pri
urejanju družbenoekonomskih odnosov v republiki morajo biti v republiški
ustavi upoštevane na ustrezen način vse specifičnosti glede na njene možnosti,
potrebe in interese.
Za družbenoekonomski položaj delovnega človeka v družbeni reprodukciji
je bistveno, da se tudi z republiško ustavo zagotavlja, da pri delu s sredstvi
v družbeni lastnini odloča neposredno in enakopravno z drugimi delovnimi
ljudmi v združenem delu o vseh zadevah družbene reprodukcije na podlagi
medsebojne odgovornosti in solidarnosti. Delovnim ljudem mora biti zagotovljena njihova neodtujljiva pravica, da v osnovnih organizacijah združenega
dela in v vseh oblikah njihovega združevanja in poslovnega sodelovanja pridobivajo dohodek in odločajo o dohodku, ki ga ustvarjajo s svojim tekočim in
minulim delom v različnih oblikah združenega dela in združevanja sredstev.
Vsakemu delovnemu človeku v združenem delu z družbenimi sredstvi je zagotovljeno, da na podlagi svojega dela ustvarja osebni dohodek in druge pravice,
najmanj v taki meri, ki zagotavlja njegovo socialno varnost in stabilnost, v
skladu z družbenim dogovorom.
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Nadalje mora republiška ustava določiti osnove za urejanje odnosov med
različnimi sferami družbene reprodukcije in v raznih oblikah povezovanja znotraj posameznih sfer glede osnov in meril za razporejanje in delitev dohodka
v skladu s samoupravnimi sporazumi in dogovori. Zaradi uresničevanja samoupravnih sporazumov se lahko z zakonom določijo ukrepi, s katerimi se zagotavlja enakopravnost delovnih ljudi na podlagi načela delitve po delu. Opredeliti je treba tudi položaj delovnega človeka in temeljnih organizacij združenega dela v gospodarskih dejavnostih, ki se združujejo v velike sisteme ter
njihov družbeni položaj.
Delovni ljudje zadovoljujejo svoje potrebe na področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstvenega varstva in druge podobne osebne in skupne potrebe na podlagi svobodne menjave dela, ki delovnim ljudem v organizacijah
združenega dela na teh področjih zagotavlja enak družbenoekonomski položaj,
kakršnega imajo delovni ljudje v vseh drugih organizacijah združenega dela.
Nekatere od potreb na teh področjih, kakor tudi nekatere potrebe družbene
reprodukcije v delovnih organizacijah delovni ljudje uresničujejo na podlagi
načela vzajemnosti in solidarnosti v okviru samoupravnih interesnih skupnosti.
Na podlagi teh načel se samoupravno povezujejo gospodarstvo in druge družbene dejavnosti. Tudi ta načela bo treba ustrezno izraziti v republiški ustavi.
Samoupravno združevanje dela in sredstev bo treba ustrezno urediti tudi
v republiški ustavi v skladu z družbenoekonomskim položajem delovnega človeka. Na nove temelje bo treba postaviti združevanje dela in sredstev za družbeno. reprodukcijo v delovnih organizacijah, poslovnih asociacijah in drugih
oblikah organiziranja združenega dela, kakor tudi medsebojna in tuja vlaganja
ter iz njih izvirajoča načela za delitev dohodka; nadalje kroženje blaga in sredstev, zlasti kreditni sistem in vlogo poslovnih bank. V republiški ustavi naj
bodo podrobneje opredeljene funkcije samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, postopek, medsebojni odnosi, odgovornost, pravna varnost, pravice in obveze, ki na tej podlagi nastajajo.
Osebno delo z zasebnimi sredstvi postaja vse bolj del celotne družbene reprodukcije, položaj delovnih ljudi pa se izenačuje s položajem delovnih ljudi,
ki delajo v združenem delu z družbenimi sredstvi. Te spremembe se morajo
ustrezno izraziti v republiški ustavi. Ob tem pa je treba upoštevati, da je funkcija federacije določanje temeljnih načel, neposredno urejanje teh odnosov pa
obveza republike.v smeri zagotavljanja pogojev za hitrejši razvoj samostojnega
osebnega dela z zasebnimi sredstvi, ki bo zagotavljal večjo socialno varnost in
gospodarsko stabilnost ljudem na teh področjih, posebej še tistim, ki so zaposleni v dopolnilnem delu, uveljavljanje njihovih samoupravnih pravic ter njihov razvoj, pri čemer je treba upoštevati vse specifičnosti povezovanja osebnega dela s sredstvi v zasebni lastnini z združenim delom.
2. Za zagotavljanje enotnosti jugoslovanskega tržišča, na katerem naj se
tudi v bodoče realizirajo skupni ekonomki interesi delovnih ljudi, narodov in
narodnosti Jugoslavije, bodo poleg federacije odgovorne tudi druge družbenopolitične skupnosti in organizacije združenega dela. Tudi na tem področju bo
treba poiskati ustrezne rešitve, ki bodo našle svoj izraz tudi v republiški ustavi.
3. Družbeno planiranje naj se uveljavlja kot družbeni dogovor vseh družbenih subjektov v skupni politiki ekonomskega in družbenega razvoja. Na tej
podlagi naj se precizneje opredeli funkcijo družbenega planiranja v Sloveniji
in družbeni plan republike ter način dogovarjanja SR Slovenije z ostalimi repu-
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blikami in avtonomnima pokrajinama glede skupne ekonomske politike, katere
rezultat je družbeni plan Jugoslavije.
4. Na področju emisijske in kreditne politike ter bančnega in kreditnega
sistema bodo republike imele večjo vlogo in neposrednejšo odgovornost. Ustanovljene bodo narodne banke republik, ki bodo sodelovale pri določanju skupne
emisijske politike in ki bodo pooblaščene za v tem okviru samostojno vodenje
kreditne politike in bodo na teh osnovah sprejemale ukrepe za zagotavljanje
stabilnosti valute in likvidnosti in za uresničevanje kreditne politike republike.
Za ureditev teh vprašanj morajo biti postavljene osnove v republiški ustavi.
5. Z neposrednim povezovanjem in sodelovanjem delovnih organizacij in
neposrednih nosilcev družbenih potreb, bodisi prek menjave blaga in uslug,
bodisi z neposrednim povezovanjem v obliki raznih samoupravnih interesnih
skupnosti in prek družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, se financiranje skupnih družbenih potreb postavlja na nove osnove. Na teh osnovah
se spreminjajo medsebojna razmerja občin in republike ter s tem tudi vloga
republike in njenih organov pri določanju sistema, vrste in virov sredstev za
pokrivanje skupnih potreb. Urediti je treba način in oblike sodelovanja in dogovarjanja ustreznih republiških organov z organi drugih republik in avtonomnih pokrajin glede osnov davčne politike.
C. Organizacija Socialistične republike Slovenije
V zvezi z opredelitvijo Socialistične republike Slovenije kot države ih samoupravne skupnosti ter v zvezi z njenim položajem in vlogo v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, kot tudi glede na predvideno ustanovitev predsedstva SFRJ, je potrebno tudi v Socialistični republiki Sloveniji napraviti
ustrezno organizacijske spremembe oziroma prilagoditve, in sicer:
1. Delovanje predstavnikov SR Slovenije v predsedstvu SFRJ zahteva
opredelitev, na kakšen način oziroma v kakšnih organih v Socialistični republiki
Sloveniji bi se ugotavljala in usklajevala stališča o posameznih vprašanjih in
problemih, ki se bodo sicer reševali v federaciji, zlasti na ravni predsedstva
SFRJ.
2. Na podlagi dosedanjih izkušenj je treba oceniti, ali je potrebno zaradi
ustreznejše organizacije izvršnega sveta v zvezi s povečano vlogo in odgovornostjo republike ter usklajevanja stališč v paritetnih organih federacije ter
zaradi njegove še večje učinkovitosti v ustavo SR Slovenije vključiti tudi
ustrezne spremembe glede njegovega položaja in organizacije. Podobno velja
tudi za organe uprave.
III.
Spremembe, ki so nastale v družbenem razvoju in na katere je opozorjeno
v tej pobudi, zahtevajo po mnenju ustavne komisije, da se v zvezi z že sprejetimi amandmaji in predvidenimi bodočimi spremembami začne pripravljati
nova ustava SR Slovenije.
Za vprašanja, ki so navedena v II. poglavju te pobude, skupna komisija
vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja smatra, naj se glede
njih začne postopek in izvršijo spremembe v skladu s potrebami izvajanja
sprememb v zvezni ustavi in v obsegu, v katerem bo mogoče te spremembe
izvršiti v sedanji fazi.
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Vprašanja, kot so nadaljnji razvoj skupščinskega in delegatskega sistema
ter volilnega sistema, razvoj komunalnega sistema ter vloga in položaj krajevnih skupnosti, razvoj pravosodnega sistema, razvoj na področju varstva
ustavnosti in zakonitosti, nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov, še posebej
razvoj odnosov med republiko, občino in samoupravnimi interesnimi skupnostmi
ter druga vprašanja, ki so odprta v I. poglavju, pa niso upoštevana v II. poglavju, in vprašanja, za katera bi se še pokazalo, da jih je treba vključiti v pripravo ustavnih sprememb, pa naj bodo predmet ustavnih sprememb v okviru
priprav nove ustave SR Slovenije, ki bi jo bilo treba sprejeti do konca sklica
sedanje skupščine leta 1973.
Po mnenju ustavne komisije je treba že sedaj pričeti s pripravo nove
republiške ustave in določiti časovni razpored posameznih faz, da bi bilo to
zahtevno in odgovorno delo pravočasno in v družbeno-političnem ter strokovnem
pogledu ustrezno, kvalificirano in demokratično opravljeno.
PREDLOG
sklepov in priporočil ob razpravi o gospodarskih gibanjih
Na podlagi drugega odstavka 2. točke VII. amandmaja k ustavi Socialistične
republike Slovenije je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in
gospodarskega zbora dne 4. maja 1971 sprejela
SKLEPE IN PRIPOROČILA
OB RAZRAVI O GOSPODARSKIH GIBANJIH
Skupščina SR Slovenije je na seji- republiškega in gospodarskega zbora
dne 4. maja 1971 razpravljala o gospodarskih gibanjih na osnovi pripravljenih
gradiv ter ocen o tekočih gospodarskih gibanjih ter po obširni, temeljiti in
kritični razpravi
ugotovila
V zadnjih dveh letih je Skupščina SR Slovenije večkrat opozarjala, kar je
napisano tudi v njenih dokumentih, da se reforma ne uresničuje tako, kot je
bilo predvideno in tudi, da ne bodo doseženi njeni bistveni cilji.
V začetku letošnjega leta je zvezna skupščina sprejela resolucijo o temeljih
družbenoekonomske politike Jugoslavije za leto 1971 s stabilizacijskim programom. Ker je bila resolucija grajena na sklepih prve konference Zveze
komunistov Jugoslavije, ki je reafirmirala reformo, kot tudi na splošno sprejeti
politični osnovi in na podlagi dogovorov med republikami, predstavlja osnovni
dokument glede usmeritve na področju ekonomske politike v letošnjem letu.
Zato je razprava na republiškem in gospodarskem zboru Skupščine SR Slovenije potekala v smislu ocenjevanja, izvajanja osnovnih stališč in ciljev, ki so bili
z resolucijo postavljeni.
Resolucija je bila sprejeta v dokaj nestabilnih razmerah, ki so bile posledica
neizpolnjevanja smotrov reforme. Te nestabilnosti so se kazale v neurejenih
gibanjih na notranjem trgu, velikem primankljaju plačilne bilance ter v visokih
obremenitvah gospodarstva, rasti vseh oblik porabe, ki je bila nad gmotnimi
možnostmi. Prav tako so neprestano in skokovito naraščale cene in življenjski
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stroški ter drugo. Taka gibanja in' tendence so bile posledica nerešenih vprašanj
v gospodarskem in političnem sistemu ter pomanjkanju ustreznih in pravočasnih
ukrepov ekonomske politike.
Resolucija je bila sprejeta kot minimalni stabilizacijski program, čeprav
smo že tedaj menili, da je potrebno postaviti radikalnejši program, ki bo ostreje
napadel nestabilnost in inflacijo.
Vse bistvene tendence, ki so bile značilne za naša gospodarska gibanja
v preteklem letu, se nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Kljub zamrznitvi cen so
se te povečale nad predvidenim okvirjem. Vse oblike potrošnje presegajo
dovoljene okvirje, ze-lo kritični so odnosi v menjavi s tujino, kar bistveno vpliva
na poslabšanje plačilne bilance. Ne krepi se materialna osnova gospodarstva.
Bistveno zaostajamo tudi pri graditvi ekonomskega sistema.
Na podlagi take ocene in kazalcev gospodarskih gibanj Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da spremljajo sedanji čas predvsem omahovanje, počasnost,
neodgovornost in neenotnost nosilcev gospodarske politike in iz tega izvirajoča
neučinkovitost.
Sprejeti stabilizacijski program se torej ne uresničuje. Skupščina SR Slovenije meni, da je potrebno brez odstopov in omahovanj nadaljevati z začrtanimi nalogami in ukrepi, sicer se bomo težko izognili nezaželenim centralističnim in administrativnim posegom. Tako bi nas položaj pripeljal do tega, da
bi bilo vsebinsko uresničenje ustavnih amandmajev ter sodobnejše in bolj
samoupravne rešitve v gospodarskem položaju potisnjeno v ozadje tudi v prihodnjem letu in s tem bi seveda odložili odpravljanje bistvenih vzrokov neugodnih gibanj in tendenc.
Skupščina SR Slovenije ne more sprejeti poenostavljenih ocen, po katerih
so samo gospodarske organizacije odgovorne za takšno stanje, češ da se nje
obnašajo tako, kot bi se morale obnašati. Ekonomski sistem in tekoča ekonomska politika morata zagotoviti take pogoje, da se bo gospodarstvo čim bolj
racionalno obnašalo.
Potrebno je ugotoviti odgovornost za neuspešnost organov, ki jim je bila
naložena skrb za izvedbo stabilizacijskega načrta in jih tako organizirati, da
bodo sposobni učinkovito izvajati stabilizacijski program v merilu države.
Skupščina SR Slovenije odločno vztraja, da je za stabilizacijo odgovorna
tako federacija kot tudi republike, pokrajine, občine, samoupravne skupnosti
in delovne organizacije, vendar vsaka v okviru svojih jasno razmejenih pristojnosti, ki jih ima v obstoječem sistemu. Učinkovitost pa je mogoča le, če
se vsi nosilci ustrezno obnašajo.
Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da je stanje, v katerem se nahajamo,
posledica nedoslednega uveljavljanja tržnega obnašanja, saj pojave, kot so:
nelikvidnost, nekrite investicije, prevelika emisija denarja in kreditov in poraba
nad materialnimi možnostmi, ki so karakteristični elementi naše gospodarske
situacije, ni mogoče enačiti s tržnim sistemom. Zaradi tega so nujne hitre,
efektne in tudi trajne tržne sankcije za odpravo takih anomalij, ker si je brez
tega nemogoče predstavljati, da bi sicer lahko realizirali stabilizacijski program.
Izhajajoč iz obstoječega stanja pa kljub temu Skupščina SR Slovenije
rneni, da bi:
zvezna skupščina in zvezni izvršni svet morala
— dosledno izvajati že sprejete ukrepe in sprejeti še potrebne dopolnilne
ukrepe, ki bi delovali na omejevanje potrošnje na vseh nivojih in vseh vrstah
potrošnje.
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Temeljna koncepcija resolucije za leto 1971, na kateri se je gradila stabilizacija, je bila omejevanje vseh vrst potrošnje (investicijske, splošne in osebne)
na vseh ravneh. To izhodišče je bilo edino mogoče, če upoštevamo, da je eno
leto kratkoročno obdobje in da ni bilo drugih materialnih možnosti, saj smo
bili omejeni tako v produkcijskih kot tudi v uvoznih možnostih, ki bi se sicer
lahko pojavile kot kratkoročne intervencije za stabilizacijo našega gospodarstva.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da ni nobena oblika potrošnje ostala
v okviru razpoložljivih sredstev, kot je bilo to predvideno z resolucijo za 1. 1971.
V zvezi z omejevanjem vseh vrst potrošnje Skupščina SR Slovenije vztraja,
da se na področju potrošnje sprejmejo naslednji ukrepi:
Investicijska poraba:
1. ponovno zahtevamo, da je treba najkasneje do 1. julija 1971 v celoti
likvidirati izvenproračunsko bilanco federacije in izvršiti prenos vseh teh investicij na republike, vključno z deficiti, tako kot je bilo že dogovorjeno decembra
1970 in ponovno potrjeno marca 1971. Nadaljnje reševanje teh investicij je
izključna dolžnost republik;
2. zvezni izvršni svet bi moral doseči, da banke z dogovorom sprejmejo
obvezen sklep o spremembi svojega ravnanja in da se doseže dogovor o ravnanju bank v stabilizacijskem procesu. Zvezni organi so dolžni s sankcijami
zagotoviti izvajanje takega dogovora.
Transformacija sredstev, ki so potrebna za redno poslovanje prek oročanja
v dolgoročne depozite, je eden najpomembnejših povzročiteljev ekspanzije
investicij, ker povečuje nelikvidnost ter povzroča nenehne zahteve po emisiji
kratkoročnih kreditov;
3. Skupščina SR Slovenije predlaga, da se temeljito pretrese uvoz opreme.
Omejiti je treba predvsem tisti del uvoza, ki se odvija s posebnimi dovoljenji.
PraV tako naj se onemogoči možnost deviznega kreditiranja poslovnih bank
delovnim organizacijam iz sredstev deviznih kreditnih skladov, ker se s tlem
povečuje gotovinski uvoz opreme;
4. dosledno vztrajati na discipliniranem izvajanju že sprejetih predpisov.
Delovnim organizacijam, ki imajo več kot 20®/» neporavnanih dolgov, starih
nad devetdeset dni, je potrebno ustaviti investicije, ne glede na formalno
zagotovljena sredstva;
5. ker dosedanji ukrepi za omejitev investicij niso dali rezultatov, saj se še
naprej investira ob uporabi tujih sredstev, na podlagi medsebojne zadolžitve,
povečanih oročevanj, pretirane uporabe obratnih sredstev v investicijske
namene in podobno, naj se službo družbenega knjigovodstva zadolži, da ustavi
investicije in sproži postopek odgovornosti, če ugotovi, da je kritje investicij
umetno skonstruirano in da sredstva v bistvu niso zagotovljena.
Splošna in proračunska poraba:
1.. vztrajati je potrebno na sprejetem limitu izdatkov vseh proračunov in
skladov 10,8 fl/o in sprejeti dodatne ukrepe, ki bodo zagotovili tudi dohodke do
te ravni;
o načinu znižanja prispevkov iz osebnega dohodka (linearno, diferencirano
po panogah ali po namenu) naj odločajo družbeno-politične skupnosti;
2. ponovno je učvrstiti dogovor med republikami in odgovornost družbenopolitičnih skupnosti, da ne presežejo limite. Ugotavljamo, da je federacija od
limita v svojem proračunu odstopila.
Osebna poraba:
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Menimo, da glede neposrednega vpliva na raven osebne potrošnje v 1. 1971
nimamo drugih alternativ kot:
1. spoštovanje dogovorjene politike na področju osebne potrošnje, to je
čimprejšnji sprejem sporazumov in njihova realizacija ter
2. limitiranje osebnih dohodkov, kolikor ni izpolnjena prva alternativa.
Skupščina SR Slovenije vztraja, da se republiški zakoni o usmerjanju
delitve dohodka in osebnih dohodkov sprejmejo in uveljavijo, kot je bilo dogovorjeno, na področju vseh republik. Dokler se republiški zakoni ne uveljavijo,
predlagamo, da se podaljša veljavnost zakona o začasnih ukrepih na področju
ugotovljanja sredstev za izplačevanje osebnih dohodkov v delovnih in drugih
organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 60/70).
Ekonomska menjava z inozemstvom:
Stanje in tendence na področju ekonomske menjave z inozemstvom oziroma
plačilne bilance, je kritično. Ocenjujemo, da brez ustreznih ukrepov ni pričakovati večjih pozitivnih sprememb. Zato menimo, da bi bili med ostalimi,
umestni tudi naslednji ukrepi:
1. izdelati novo projekcijo plačilne bilance za leto 1971. Sprejeti je treba
ukrepe za spodbujanje izvoza na konvertibilno področje. S tem v zvezi predlagamo, da se znižajo prispevki iz osebnega dohodka izvoznikom na konvertibilno področje, realizirajo predlogi za vračanje carin, znižajo uvozne takse
izvoznikom na konvertibilno področje in da se jim zagotove ustrezne kreditne
olajšave;
2. tudi na področju zunanje trgovinske menjave je vzpostaviti zakonitost,
red in spoštovanje predpisov tako od strani gospodarskih organizacij, kot tudi
od strani državnih organov;
3. v dogovoru med narodno banko in poslovnimi bankami je uskladiti
obnašanje poslovnih bank glede najemanja kreditov v inozemstvu, uporabe
dogovorjenega garancijskega potenciala in preprečiti tekmo v ponujanju večjih
obresti za posojila, kot so v svetu običajna. Banke morajo prevzeti svoj del
obveznosti za smotrnejše obnašanje in za stabilizacijo;
4. ni potrebno omejevati uvoza opreme na osnovi retencijskih kvot in
deviznega dela amortizacije.
Tržišče in cene:
1. temeljno moramo oceniti ali nam sedanje razmere že dovoljujejo liberalizacijo cen, ki bi bila sicer zaželena. Naše materialne možnosti, devizne in druge
rezerve, nam ne omogočajo potrebnega vpliva na cene. Kljub temu menimo, da
je treba takoj revidirati sistem kontrole in zadrževanja cen, ker so sedanji
instrumenti povsem odpovedali. Izdelati je treba tudi program prehoda na
liberalizirane cene;
2. v dosedanjem sistemu cen je pokazal največ slabosti sistem dogovarjanja
o cenah, ki se je praviloma sprevrgel v monopolitistično dviganje cen.
Kreditno-monetarna politika:
Glede kreditno-monetarne politike predlagamo sprejem še nekaterih dodatnih ukrepov:
1. uvesti je treba obvezne rezerve na depozite iz oročenih sredstev ob
sočasnem zmanjšanju obvezne rezerve na »sredstva na vpogled«;
2. najemanje deviznih kreditov bank v inozemstvu naj ne vpliva na povečanje njihovega dinarskega potenciala.
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Nelikvidnost gospodarstva, ki je po oceni Skupščine SR Slovenije eden
najbolj resnih problemov in anomalija našega tržnega gospodarstva, je treba
reševati z najostrejšimi ukrepi in sicer:
1. potrebno je zadržati obseg kreditno-monetarne emisije, ki je bila oziroma
bo dogovorjena;
2. vztrajati na načelu, da vsak subjekt nosi posledice lastne nelikvidnosti;
3. pregledati že sprejete predpise tako imenovanega »likvidnostnega
paketa«, jih po potrebi dopolniti in jih dosledno uveljaviti;
4. vztrajati pri realni likvidnosti bank;
5. likvidirati izgube, pri čemer pa morajo biti družbeno-politične skupnosti
selektivne in sanirati le tiste, katerih kritje je ekonomsko opravičljivo. Odgovornost za likvidacijo izgub je na republikah in občinah;
6. odločno je treba v vsej državi likvidirati nepokrite investicije;
7. zaostriti je treba poslovno disciplino in uvesti enotne kriterije službe
družbenega knjigovodstva, sodišč in inšpekcij za vso državo pri ugotavljanju
kršitev sprejetih obveznosti in
8. določiti kriterije, po katerih se bo ugotavljala plačilna sposobnost posameznih subjektov.
S tem, ko Skupščina SR Slovenije predlaga omenjene kratkoročne rešitve,
želi prispevati k umiritvi negativnih gospodarskih gibanj in ustvariti tako
ugodnejše začetne pogoje za uvedbo novih sistemskih rešitev. Te rešitve morajo
ostati slej ko prej glavna naloga odgovornih organov v prihodnjih mesecih.
Predvideni čas za sprejem novih sistemskih rešitev je že potekel in teh ni,
nasprotno, razhajanja med pričakovanim sistemom in tekočo gospodarsko politiko se sedaj samo še poglabljajo, kar poraja nevarne posledice:
1. omajano je zaupanje v osnovne institucije in organizacije naše družbe.
Slišijo se pripombe na račun demokracije in samoupravljanja ter na račun
tržne ureditve gospodarstva. Skupščinskemu in političnemu sistemu se očita
neučinkovitost. Take kritike in njihovi nosilci pridobivajo ne le poslušalce,
temveč tudi privržence, saj je težko pojasniti neodločnost in kolebanja pri izvajanju nujnih gospodarskih ukrepov;
2. gospodarstvo z zadostnimi informacijami zato ne more odgovorno sprejemati kratkoročne, še manj pa dolgoročne rešitve. V takih razmerah se še bolj
poglabljata poslovna nemorala in gospodarska nediscipliniranost.
Zaradi tega zahtevamo, da zvezni organi brez odlašanja izdelajo časovno
točno opredeljen program sprejemanja sprememb v sistemu. Sistemske
spremembe morajo biti sprejete pravočasno tako, da
jih bomo uveljavljaljali od 1. j a n u a r j a 1972.
Skupščina SR Slovenije meni, da je treba v bodočem sistemu nujno upoštevati predloge, ki smo jih 10. 7. 1970 posredovali zvezni skupščini v dokumentu »Mnenja in stališča republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR
Slovenije o uresničevanju začrtane ekonomske politike v letu 1970 in nekaterih
odprtih sistemskih vprašanjih«.
Ko Skupščina SR Slovenije priporoča zvezni skupščini in zveznemu izvršnemu svetu sprejem tako izoblikovanih ukrepov, izraža hkrati svojo zaskrbljenost nad gospodarsko situacijo. Pripravljena je sprejeti potrebne ukrepe,
v okviru svojih pristojnosti pa bo storila vse, da se sedanji tok ustavi in da se
razmere izboljšajo. Skupščina SR Slovenije se zaveda in obenem opozarja, da
bodo naši napori in ukrepi dali slabše rezultate, če bi bila splošna politika
v Jugoslaviji drugačna.
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Ravno v času, ko se idejno opredeljujemo za večjo samostojnost samoupravnih organizacij združenega dela in za večjo tržnost našega gospodarskega
sistema, izgleda, da je za urejanje tekoče gospodarske politike preostala le pot
k širši uporabi administrativnih in netržnih ukrepov. Za uspešno gospodarjenje
je nemogoče slediti dvema različnima vodiloma. Kolikor bodo administrativni
posegi povečani, naj bodo časovno opredeljeni in to z večjo odgovornostjo, kot
je veljalo to za roke v resoluciji zvezne skupščine. Zahtevamo in tudi sami
bomo prevzeli to odgovornost, da se izvede resolucija o gospodarski politiki
v letu 1971 s stabilizacijskim programom ter da se ponovno pregledajo ukrepi
in se izločijo tisti, ki ne delujejo pravilno in določijo novi obvezni roki.
Odločno moramo zavreti sile, ki so doslej poskušale blokirati stabilizacijske
akcije. Zahtevamo stalno izvajanje konsekvenc zoper tiste, ki so odgovorni
za neizpolnjevanje nalog stabilizacijskega programa.
Skupščina SR Slovenije priporoča občinskim skupščinam, delovnim organizacijam in samoupravnim interesnim skupnostim, da:
— z vso resnostjo proučijo nastalo situacijo in sprejmejo oziroma dopolnijo svoje akcijske programe ter zagotovijo v smislu naporov in stališč, izraženih
v resoluciji o ekonomski politiki in zveznem stabilizacijskem programu za 1. 1971
njihovo izvajanje.
Občinske skupščine naj v roku enega meseca poročajo Skupščini SR Slovenije o izvajanju teh sklepov in priporočil.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa naj:
— skupaj z republiškimi upravnimi organi izpopolni svoj operativno akcijski program izvajanja stabilizacijskih ukrepov ter da ga dosledno izvede in
predloži ustrezne dopolnilne predpise iz republiške pristojnosti,
— na sejah republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije
pogosteje poroča o izvajanju nalog iz teh sklepov in priporočil.
St.: 400-42/71
Ljubljana, 4. 5. 1971
PREDLOG ZAKONA
o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine
za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča
1. člen
Za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča po
32. členu zakona o razlastitvi (Uradni list SFRJ, št. 11-136/68, 30-368/68 in
št. 32-375/70) se uporabljajo tudi natančnejša merila, določena s tem zakonom.
2. člen
Za oceno koristi, ki jo lahko da kmetijsko zemljišče, če se normalno izkorišča, se upošteva katastrski dohodek zemljišča.
Za oceno koristi na podlagi katastrskega dohodka zemljišča- se jemlje za
njive 25-kratni, za vrtove 20-kratni, za sadovnjake 35-kratni, za vinograde
25-kratni, za travnike 40-kratni, za pašnike 65-kratni, za gozdove 75-kratni, za
trstičja in močvirja pa 50-kratni znesek enoletnega katastrskega dohodka.
52

818

Priloge

Korist, ki jo lahko da nerodovitno zemljišče, se oceni tako, da se vzame
polovica koristi, izračunane po tem zakonu za pašnike najnižjega katastrskega
razreda.
Katastrski dohodek zemljišča se upošteva glede na kulturo in katastrski
razred, ki ustrezata dejanskemu stanju zemljišča ob času razlastitve.
3. člen
Znesek enoletnega katastrskega dohodka se izračuna s faktorji iz drugega
odstavka prejšnjega člena za prvi razred ustrezne katastrske kulture.
Za nadaljnje razrede ustrezne katastrske kulture se korist oceni tako, da
se znesek, izračunan po prejšnjem odstavku, sorazmerno zmanjšuje za 12,5 %>
od razreda do razreda.
!
4. člen
Korist, ki jo lahko da kmetijsko zemljišče, izračunana po 2. in 3. členu tega
zakona, ne sme presegati pri vrtovih 150 '%>, pri sadovnjakih 90 %>, pri vinogradih 85 '%>, pri travnikih 85 *>/<>, pri pašnikih 4010/o in pri gozdu 35 ®/o koristi,
izračunane za njivo ustreznega katastrskega razreda.
5. člen
Kot vlaganja prejšnjega lastnika v kmetijsko zemljišče se upošteva vrednost vloženih neamortiziranih investicij, pomembnih za trajnejšo ohranitev
ali izboljšavo kmetijskega zemljišča.
6. člen
Za tržno ceno kmetijskega zemljišča velja cena, ki se oblikuje na območju
kraja oziroma naselja, v katerem je kmetijsko zemljišče. Ce se na tem območju
tržna cena ne oblikuje, se upošteva tržna cena, ki se oblikuje na sosednjem
območju.
7. člen
Za oceno koristi, ki jo lahko da stavbno zemljišče, se upošteva dohodek od
stavbnega zemljišča.
Za oceno koristi na podlagi dohodka stavbnega zemljišča se jemlje tisti
dohodek, ki bi ga prejšnji lastnik pridobil, če bi na stavbnem zemljišču v površini 500 m2 sezidal družinsko stanovanjsko hišo v uporabni tlorisni površini
150 m2 po poprečni gradbeni ceni v razlastitvenem območju ob času razlastitve,
zmanjšani za poprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča.
Kot osnova za izračun dohodka se jemlje enoletna stanarina za stanovanjsko hišo iz prejšnjega odstavka, določena z veljavnimi predpisi in preračunana
na 1 m2 stavbne površine (500 m2). Tako izračunan dohodek za 1 m2 se preračuna
na dejansko površino razlaščenega zemljišča.
Poprečno gradbeno ceno in poprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč
po tem zakonu določi za svoje območje občinska skupščina z odlokom.
8. člen
Ce vplivajo na odškodnino okoliščine, da je nepremičnina v naselju ali na
turističnem območju ali pa v bližini naselja oziroma območja, prometnih zvez*
umetnih jezer, prekopov, melioracijskih in drugih objektov ali da je pred
razlastitvijo, se odškodnina zmanjša sorazmerno z vplivom teh okoliščin.
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9. člen
Z dnem uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi (Uradni list SFRJ, št. 5-50/68) je prenehal veljati zakon o odškodnini
za razlaščena stavbna, kmetijska in nerodovitna zemljišča (Uradni list SRS,
št. 36-370/65 in št. 37/65-488).
10. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Dne 23. in 24. septembra 1970 sta republiški in gospodarski zbor skupščine
SR Slovenije na 19. oz. 17. seji sprejela osnutek zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča s tem, da zakonski predlog pripravi izvršni svet, ki naj prouči vse
pripombe in predloge dane k osnutku.
Predlagatelj je upoštevajoč sklepa obeh skupščinskih zborov pri pripravi
zakonskega predloga ponovno proučil napotila odbora za finance in proračun
republiškega zbora, odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora
in zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, sveta za komunalno
gospodarstvo in mestni promet skupščine mesta Ljubljana ter pripombe dane
neposredno na seji obeh zborov, jih v mejah objektivne možnosti upošteval
ter pripravil predloženi predlog zakona.
Zakonski predlog izhaja iz 34. člena zakona o razlastitvi, ki določa, da so
lahko v republiškem zakonu predpisana še natančnejša merila, kot jih zakon
o razlastitvi že sam določa. Ta merila so lahko določena tudi le za posamezne
vrste nepremičnin.
Skladno s sprejetimi sklepi v omenjenih skupščinskih in drugih telesih
zakonski predlog predpisuje natančnejša merila za določanje odškodnine za
razlaščena zemljišča, pri čemer tri splošna okvirna merila natačneje opredeli,
in sicer:
-— korist, ki jo zemljišče (kmetijsko in stavbno) lahko da, če je normalno
izkoriščeno;
— vlaganje prejšnjega lastnika v kmetijsko zemljišče;
— tržno ceno pri kmetijskem zemljišču.
Subjektivnih meril iz zveznega zakona o razlastitvi predlog natančneje ne
določa, ker bodo ta merila pri določanju odškodnine predmet vsakokratne
presoje upravnih oz. sodnih organov.
Za podlago ocene koristi, ki jo lahko da kmetijsko zemljišče, če je normalno izkoriščeno, jemlje zakonski predlog katastrski dohodek, za oceno koristi,
ki jo lahko da stavbno zemljišče, pa dohodek stanovanjske hiše v obliki stanarine.
A. Kmetijsko zemljišče
Pomanjkljivosti katastrskega dohodka kot podlage za oceno koristi kmetijskega zemljišča (zastareli podatki o hektarskih donosih, sistemska in dejanska neobjektivnost katastrskega razreda in lestvice katastrskega dohodka,
neobjektivna razmerja v rodovitnosti zemljišč po katastrski klasifikaciji itd.)
52*
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so že v predhodnih fazah postopka za sprejem zakona narekovale sklep, da
predlagatelj izdela variantni predlog, pri čemer naj se korist kmetijskega zemljišča izraža z njegovo rodovitnostjo. Rodovitnost zemljišča, to je sposobnost
zemljišča za rastlinsko proizvodnjo, je podana objektivno in ni v toliki meri
pogojena z raznimi trenutnimi okoliščinami, kakor tudi ni odvisna od intenzivnosti izkoriščanja zemljišča.
Glede na okolnost, da ne razpolagamo s potrebnimi enotno zbranimi, urejenimi in objektiviziranimi podatki o določenih vrednostnih razmerjih zemljišč
niti z možnostjo, da s pomočjo znanstvene metodologije te podatke sprotno
ugotavljamo, predlagatelj variantne rešitve ni mogel pripraviti. Pristojni organi
so šele pristopili k izdelavi metodologije bonitiranja zemljišč, ki bo predvidoma
izdelana v letu 1971 in na delu zemljišč preizkušena v letu 1972.
Pri tem pa je treba pripomniti, da je katastrski dohodek v sedanjih pogojih
vendarle eden izmed najobjektivnejših meril, saj so njegovi podatki edini, ki
so enotno zbrani, urejeni in evidentirani ter izkazujejo določena vrednostna
razmerja med posameznimi zemljišči, obsegajo pa tudi vsa kmetijska zemljišča
v SR Sloveniji. Poleg tega je zakonski predlog faktorje katastrskega dohodka
še posebej modificiral (2. člen), vzpostavil določena vrednostna razmerja med
posameznimi razredi — v okviru posamezne kulture (3. člen) ter vzpostavil
vrednostna razmerja med zemljišči različnih kultur (4. člen). S tem so opisane
pomanjkljivosti katastrskega dohodka kar najbolj zmanjšane, ocenjena korist
pa se je približala razmeram na tržišču s kmetijskimi zemljišči.
To dejstvo tudi narekuje, da ni podlaga za enako tretiranje nekaterih kultur
z njivsko kulturo, saj so zemljišča ocenjena dokaj realno in se ocena koristi
po zakonskih kriterijih približuje oceni njihove sposobnosti za rastlinsko proizvodnjo. Seveda pa je treba pri intenzivnih travnikih in čredinskih pašnikih
upoštevati poleg ocene koristi, ki jo lahko da kmetijsko zemljišče, še vlaganja
lastnika v tovrstno zemljišče (5. člen).
B. Stavbno zemljišče
Za oceno koristi, ki jo lahko da stavbno zemljišče, se jemlje dohodek od
takega zemljišča. Pri tem je odločilna pravna opredelitev stavbnega zemljišča
po veljavnih predpisih, ne pa dejanska kultura zemljišča. Razločka med kmetijskim in stavbnim zemljiščem ni namreč iskati v lastnosti zemljišča. Praviloma
je vsako zemljišče kmetijsko (ne-stavbno) zemljišče in bi ob upoštevanju
dejanske kulture praktično sploh ne bilo razlike med kmetijskim in stavbnim
zemljiščem, ki jo pa zvezni zakon o razlastitvi izredno postavlja, saj določa
različne kriterije za ocenjevanje kmetijskega in stavbnega zemljišča. Kdaj se
šteje neko zemljišče za stavbno, je določeno z ustreznimi zveznimi in republiškimi predpisi. Tako stališče je zastopal tudi pravni svet izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki je izrecno odklonil stališče, da je stavbno zemljišče le
tisto, ki je kot takšno bodisi že uporabljeno bodisi z lokacijsko odločbo določeno
ali pa v katastru označeno kot stavbno zemljišče.
Dohodek od stavbnega zemljišča se izračuna ob predpostavki ustaljenih
urbanističnih normativov (obstoječa enodružinska hiša v površini 150 m2 uporabne tlorisne površine na gradbeni parceli v površini 500 m2), poprečne gradbene vrednosti take zgradbe (ki jo na podlagi temeljnega zakona o določanju
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov — Uradni list
SFRJ, št. 34/65 — zasleduje in določa občinska skupščina) in ustrezne stana-
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rine, ki se po veljavnih predpisih določa v odstotku (največ v višini 4 °/o) od
gradbene vrednosti stanovanjske hiše oz. stanovanja.
Okolnost, da se za izračun stanarine kot dohodka stanovanjske hiše upošteva poprečna gradbena cena stanovanjske hiše ob času razlastitve (kar ustreza
tudi določilu zakona o razlastitvi), zagotavlja, da bo tako ocenjena korist, ki jo
daje stavbno zemljišče, sprotno usklajena s pogoji na tržišču, ki se odražajo
tudi na cenah stavbnih zemljišč. Dohodek, izračunan po opisanih predpostavkah,
se preračuna na dejansko površino razlaščenega zemljišča, ki je bilo odvzeto
iz posesti prejšnjega lastnika.
O zakonskem predlogu predlagatelja z dne 7. 10. 1970 sta dne 9. in
10. 11. 1970 na svoji 18. oziroma 20. seji razpravljala gospodarski in republiški
zbor Skupščine SiR Slovenije in obravnavo sklenila odložiti dotlej, da bodo predlagatelji zakona, zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in
pristojni odbor gospodarskega zbora ponovno proučili zakonski predlog.
V zadnji fazi postopka za izdajo zakona je namreč Skupščina občine Novo
mesto predlagala k predlogu zakona amandma, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela dne 4. 11. 1970. S tem amandmajem so se strinjale še občine
Ptuj, Krško, Črnomelj, Metlika, Trebnje in Sevnica, pripombe pa je stavila
tudi skupščina občine Celje.
Predlagatelj je glede na cit. sklep obeh zborov vloženi amandma proučil,
vendar ga ni mogel upoštevati iz tehle razlogov:
Cit. amandma zbližuje kriterije za vrednotenje kmetijskega in stavbnega
zemljišča v taki meri, da nezazidano stavbno zemljišče praktično tretira kot
kmetijsko zemljišče. To pa ni v skladu z zakonom o razlastitvi, ki že sam
stavbno zemljišče povsem drugače opredeljuje kot kmetijsko zemljišče.
Pri zazidanih stavbnih zemljiščih amandma opredeljuje enega od meril
zakona o razlastitvi, to je »korist, ki jo lahko da« tako zemljišče, z dvema
drugima meriloma zakona o razlastitvi tj. z merilom »koristi, ki jo zemljišče da«
(tj. z merilom dejanske koristi) in merilom »vlaganj« v tako zemljišče.
Tako opredeljevanje enega merila z drugim ne pomeni »natančnejšega«
določanja posameznih meril v skladu 34. člena zakona o razlastitvi. Pri tem
pa amandma merila »vlaganje« iz zakona o razlastitvi, natančneje niti ne opredeli.
Amandma slednjič veže pravično odškodnino na lastninski limit občana,
kar ni v skladu z ustavnim načelom pravične odškodnine.
Ne glede na to pa je predlagatelj upošteval nekatere sugestije občine Novo
mesto in Celje ter zakonski predlog v 7. členu spremenil in dopolnil. Element
za izračun ocene koristi, ki jo lahko da stavbno zemljišče tj. poprečna gradbena
cena, se namreč obvezno zmanjša za poprečne stroške komunalnega urejanja
zemljišča, s čimer se zmanjša tudi pravična odškodnina sama. Poprečno gradbeno oceno in poprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča določi za svoje
območje občinska skupščina z odlokom.
Taka sprememba predloga ima oporo v ugotovitvi, da predstavljajo stroški
urejanja zemljišč povečini družbeno vlaganje in bi v primeru, da bi se pri
oceni koristi, ki jo lahko da stavbno zemljišče, priznali, vplivali na povečanje
rente prejšnjega lastnika zemljišča.
S pooblastilom občinskim skupščinam, da za svoje območje same določajo
poprečno gradbeno ceno in poprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč
pa je dana možnost, da pridejo pri ocenjevanju koristi, ki jo stavbno zemljišče
lahko da, do izraza specifičnosti posameznih družbeno-političnih skupnosti,
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v posledici česar tudi dokončno izračunana odškodnina s pomočjo omenjenega
merila ne bo enaka na celotnem območju SR Slovenije in je zato tudi ne bo
šteti za administrativno določeno.
C. Vlaganje v zemljišče
Pri oceni koristi se posebej upoštevajo tudi vlaganja prejšnjega lastnika
v zemljišče. Pri tem se poudarja, da se upoštevajo le tista vlaganja, ki pomenijo
trajne investicije za ohranitev in izboljšavo zemljišča, kot npr. gradnja kanalov,
prekopov, krčenje gozda, agrotehnični ukrepi za pridobitev kmetijskega zemljišča in podobno, ne upoštevajo pa se vlaganja, ki pomenijo le normalno vzdrževanje zemljišča.
Za vlaganje prejšnjega lastnika v zemljišče se upošteva le vrednost vloženih
in še neamortiziranih investicij, ker se šteje, da je bil prejšnjemu lastniku amortizirani del vlaganj že povrnjen.
D. Tržna cena pri kmetijskih zemljiščih
Za tržno ceno šteje zakonski predlog ceno, ki se oblikuje na območju kraja
oz. naselja, v katerem je kmetijsko zemljišče. Taka zakonska ureditev je
potrebna, ker je znano, da se tržna cena po različnih območjih in naseljih
oblikuje različno. Če hočemo upoštevati bistvo pravične odškodnine, je lahko
merodajna le tista tržna cena kot merilo za odškodnino, ki se oblikuje v neposredni bližini kmetijskega zemljišča. Če pa se na takem območju tržna cena
ne oblikuje, se upošteva tržna cena, oblikovana na bližnjem območju.
E. Subjektivne okoliščine prejšnjega lastnika kot korektiv pri določanju
odškodnine
Po zadnjem odstavku 32. člena zveznega zakona o razlastitvi so pri določanju odškodnine upoštevane tudi osebne in družinske razmere prejšnjega
lastnika. Te se upoštevajo le tedaj, če so bistvenega pomena za njegovo gmotno
eksistenco. Po zakonu se torej ne upošteva vsaka okoliščina, ki vpliva na
gmotno eksistenco prejšnjega lastnika, marveč le taka okoliščina, da je
z razlastitvijo ogrožen življenjski obstoj prejšnjega lastnika. Ali in v koliki
meri je podana taka okoliščina, je treba ugotoviti v ustreznem postopku in
odškodnino korigirati navzgor.
F. Zaključek
Po predlaganem sistemu so obdelana in precizirana le splošna okvirna
merila iz zveznega zakona, ki pa niso odločilna v celoti za dokončno odmero
pravične odškodnine v konkretnih primerih. Pri odmeri bo namreč potrebno
upoštevati tudi druga merila iz zveznega zakona. Pač pa so v zakonskem predlogu zajeta zmanjševanja odškodnine (odvzem zemljiške rente) iz razlogov, ker
ležijo zemljišča v bližini prometnih zvez, umetnih jezer, prekopov, melioracijskih in drugih objektov, če to vpliva na višino odškodnine, kakor tudi iz
razlogov, da je cena zemljišča porastla v zvezi z nameravano razlastitvijo. Zato
bo potrebno v ustreznih postopkih posebej ugotoviti sorazmeren delež vpliva
takih okoliščin in ta vpliv posebej ovrednotiti.
Končno opozarjamo, da zakonski predlog tudi ne ureja odškodnine za zemljišča v družbeni iastnini, ki preidejo z administrativnim prenosom od ene
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na drugo družbenopravno osebo po določbah VII. poglavja zakona o razlastitvi.
V primerih tako imenovanega upravnega prenosa pravice uporabe namreč
določila 32. člena zakona o razlastitvi in sledečih ne pridejo v poštev, temveč
se za take primere uporablja določilo 67. člena zakona o razlastitvi, po katerem
odškodnina za preneseno pravico uporabe na zemljišču znaša toliko, da si
prejšnji imetnik pravice uporabe lahko zagotovi enake ali podobne možnosti za
dejavnost, za katero je bilo namenjeno preneseno zemljišče. Tako solucija je
v skladu tudi s 15. členom zvezne ustave, ki določa, da delovna organizacija
ob določenih pogojih prejme za odvzeto zemljišče ustrezno odškodnino. Kriteriji
za določitev pravične odškodnine so torej različni za primere, ko se odškodnina
določa fizičnim osebam in ko se odškodnina določa družbenim pravnim osebam.
Zakon ne predstavlja posebne finančne obremenitve pristojnih organov,
ker le-ti že sedaj vodijo odškodninske postopke.

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 37. seji 29. 3. 1971
obravnaval predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, ki ga je predložil
Skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni svet.
Odbor je ugotovil, da je predlagatelj upošteval predloge zakonodajnopravne komisije z dne 23. oktobra 1970 za spremembo 2. in 3. člena, dopolnjen
in spremenjen je tudi 7. člen zakona. Obenem je odbor ugotovil, da predlagatelj
ni sprejel v celoti amandmajev skupščin občin Celje in Novo mesto, ker se
z njimi preveč zbližujejo kriteriji za odmero primerne odškodnine za kmetijska
in stavbna zemljišča, katerih realna vrednost je praviloma dokaj različna.
V načelni razpravi je bila kot pozitivno ocenjena sugestija, da bi morali
uveljaviti prakso, da se za področja, za katera se pripravlja urbanistična
rešitev oziroma zazidalni projekt, prepove promet z zemljišči, kar je določal
že predvojni gradbeni zakon iz leta 1.931, prav z namenom, da se v čim večji
meri onemogoči špekulacija.
V podrobni obravnavi odbor k besedilu predloga zakona nima pripomb in
predlaga zboru, da sprejme zakon v predloženem besedilu.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Lojena.
Št.: 464-4/7^
Ljubljana, 30. 3. 1971

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 38. seji 28. 4. 1971
obravnaval mnenje odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, poročilo zakonodajno-pravne komisije, amandma
skupščine občine Novo mesto, amandma skupščine občine Celje ter stališče
občine Skofja Loka. Poleg teh so bila predložena pismena soglasja z amandmajem občine Novo mesto od skupščin občin Kočevje, Krško, Ptuj, Trbovlje,
Brežice, Metlika, Črnomelj, Trebnje in Sevnica. Skupščine občin Koper, Piran
in Izola so telefonično sporočile, da soglašajo z amandmajem skupščine občine
Novo mesto.
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Po predlogu skupščine občine Skofja Loka naj bi predstavljala osnovo za
določanje odškodnine za stavbna zemljišča vrednost kmetijskega zemljišča, korigirana s faktorjem glede na oddaljenost od centra mesta oziroma naselja.
Stališča niso bila izoblikovana kot amandma k predlogu zakona. Odbor meni,
da predlog skupščine občine Skofja Loka ni tak, da bi lahko nadomestil v predlogu zakona predlagana merila.
Mnenje odbora republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je bilo deljeno: del članov odbora je bil mnenja, da je treba
amandma skupščine občine Novo mesto upoštevati, del članov odbora pa je
menil, da upoštevanje amandmaja ne bi bilo primerno, ker bi se potem preveč
zbližali kriteriji za odmero odškodnine za kmetijska in stavbna zemljišča.
Zakonodajnopravna komisija meni, da je predlagani zakon bolj v duhu zveznega zakona kot pa amandma skupščine občine Novo mesto, ker že zvezni zakon
povsem opredeljuje stavbno zemljišče.
Predstavnik skupščine občine Celje je na seji odbora umaknil amandma
in se izjavil za amandma skupščine občine Novo mesto.
Kljub izčrpni in dolgotrajni razpravi ni bilo doseženo soglasje in sta predstavnika predlagatelja zakona in predlagatelj amandmaja vztrajala pri svojem
predlogu.
Predzadnja beseda v besedilu amandmaja skupščine občine Novo mesto ne
opredeljuje dovolj precizno smisla amandmaja, ker ni povsem jasno, kaj je
mišljeno pod pojmom »ustrezne« kulture. Zato naj predlagatelj amandmaja precizira ta del amandmaja in predloži zboru dopolnjeno besedilo.
Na odboru je bilo ponovno izraženo mišljenje, naj bi o predlogu zakona
razpravljal tudi zbor delegatov občin, saj zakon posega v politiko in delo občin.
Izražen je bil pomislek, zakaj je le 9 skupščin občin sporočilo mnenje, naj bi
o predlogu zakona razpravljal tudi zbor delegatov občin, čeprav so bile vse
občinske skupščine pismeno pozvane, da odločijo o tem, če naj se ta zakonski
predlog obravnava na zboru delegatov občin.
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona, ob čemer pa daje deljeno
mnenje glede 7. člena: del članov odbora je za 7. člen v predlaganem besedilu,
del pa za amandma skupščine občine Novo mesto s tem, da predlagatelj amandmaja besedo »ustrezne« v zadnji vrsti amandmaja zamenja s preciznejšo
formulacijo. To deljeno mnenje je bilo, da naj bo osnovno izhodišče cene
stavbnega in kmetijskega zemljišča isto, da pa se kmetu, ki od tega zemljišča
živi, doda nadomestilo po 33. členu zveznega zakona in da zemljiška renta
pripada družbi. To zlasti pride v poštev povsod tam, kjer je bilo zemljišče
kupljeno kot kmetijsko in kasneje, ko je to zemljišče postalo stavbno zemljišče,
bi bilo po tem zakonu z velikim dobičkom prodano.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca.
Št.; 464-4/71
Ljubljana, 29. 4. 1971

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne
30. marca 1971 obravnaval predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za
določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
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Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je predlog omenjenega zakona odbor že
obravnaval na 21. seji dne 27. oktobra 1970 ter da je bil na predlog odbora,
v skladu s sklepom gospodarskega zbora dne 9. novembra 1970 predlog zakona
odložen, dokler predlagatelj zakona skupaj s pristojnim odborom in zakonodajno-pravno komisijo ne prouči amandmaja skupščine občine Novo mesto.
Predloženo prečiščeno besedilo zakonskega predloga, tako kot prvotni
predlog, natančneje opredeljuje merila za določanje odškodnine za razlaščena
kmetijska in stavbna zemljišča glede koristnosti, ki jo lahko zemljišče da ob
normalnem izkoriščanju, glede vlaganja prejšnjega lastnika v kmetijsko
zemljišče ter glede tržne cene kmetijskega zemljišča.
V razpravi je bilo pojasnjeno, zakaj predlagatelj pri pripravi novega predloga zakona ni mogel upoštevati amandmaja občine Novo mesto. S tem v zvezi
je odbor sprejel utemeljitev predlagatelja, da bi sprejem amandmaja, ki
izenačuje stavbno s kmetijskim zemljiščem, bil v nasprotju z zakonom o razlastitvi, saj le-ta stavbno zemljišče opredeljuje drugače kot kmetijsko zemljišče.
Pri tem je bilo poudarjeno, da sam amandma tudi ni dosleden, saj eno merilo,
to je korist, ki jo zmeljišče da, opredeljuje z drugima dvema merilima, kar pa
se ne more šteti za določanje natančnejših meril, ki so izhodišče predloženega
zakona.
V zvezi s predlogom odbora, da naj bi zakon zagotovil uporabo njegovih
določb tudi v primerih, ko zemljišča v družbeni lasti prehajajo z administrativnim prenosom z ene na drugo delovno organizacijo, je bilo pojasnjeno, da to
ni izvedljivo in da ne obstajajo zakonske možnosti za takšno rešitev. V primerih tako imenovanega upravnega prenosa pravice uporabe zemljišča določila
32. člena zakona o razlastitvi namreč ne prihajajo v poštev, temveč se za takšne
primere uporablja določilo 67. člena tega zakona, ki določa, da odškodnina znaša
toliko, da si prejšnji imetnik pravice uporabe zagotovi enake ali podobne možnosti za dejavnost, za katero je bilo namenjeno preneseno zemljišče. Na ta način
so kriteriji za določitev pravične odškodnine drugačni za primere, ko se odškodnina določa fizičnim osebam in ko se odškodnina določa družbenim pravnim
osebam. Odbor je takšno pojasnilo predlagatelja sprejel.
Razprava je posebej opozorila na vprašanja odnosov, ki nastajajo ob spremembi namembnosti zemljišča, ko se kmetijska zemljišča s sprejemom zazidalnega načrta, spreminjajo v stavbna zemljišča. Pri tem je odbor ugotovil, da
imajo občine glede na veljavno zakonodajo, vse možnosti, da preprečijo nakup
takšnih zemljišč v Spekulativne namene in sicer z odloki o prepovedi gradenj
in parcelacije ter drugimi ukrepi, ki jih je možno uveljaviti še pred pričetkom
razprav o zazidalnih načrtih.
V razpravi zakonskega predloga po posameznih členih odbor ni imel
pripomb.
Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru
Skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog zakona o natančnejših merilih za
določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča v predloženem besedilu.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Lesarja.
Št.: 464-4/71
Ljubljana, 31. 3. 1971
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na 44. in 45. seji
dne 31. marca in 7. aprila 1971 obravnavala predlog zakona o nekaterih natanč^
nejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna
zemljišča, ki ga je predložil v obravnavo izvršni svet, in amandma skupščine
občine Novo mesto k 7. členu predloženega zakona.
Uvodoma je biio ugotovljeno, da je komisija obravnavala prejšnji predlog
tega zakona, ki ga je predlagatelj umaknil, na 35. in 36. seji dne 22. oktobra
in 9. novembra 1970. Ker je bilo pred sklepanjem o slednjem zakonskem predlogu v občinah sprejetih več predlogov za bistvene spremembe tega predloga,
je komisija menila, naj bi se sklepanje o takratnem zakonskem predlogu na
prvih sejah pristojnih zborov odložilo za toliko časa, da bi predlagatelj lahko
temeljito proučil dane pripombe in spreminjevalne predloge, se še posvetoval
z občinskimi skupščinami, ocenil pričakovane posledice takih ali drugačnih
rešitev in morebiti pripravil spremenjen oziroma dopolnjen zakonski predlog.
Gospodarski zbor je na svoji seji dne 9. novembra 1970 soglasno sklenil, da bo
odložil obravnavo tega predloga zakona in, da jo bo nadaljeval na eni izmed
naslednjih sej potem, ko bodo predlagatelj zakona, zakonodajno-pravna komisija in pristojni odbor zbora ponovno proučili predložene amandmaje. Na seji
republiškega zbora dne 10. 11. 1970 pa je predlagatelj ta predlog zakona umaknil, s pojasnilom, da bo še proučil predložene amandmaje in pripombe.
V splošni obravnavi je komisija ugotovila, da je predlagatelj pri sestavi
novega zakonskega predloga upošteval vse njene pripombe k prejšnjemu zakonskemu predlogu.
K posameznim določbam zakonskega predloga komisija ni imela pripomb
oziroma predlogov za spremembe in dopolnitve.
Pri obravnavanju amandmaja skupščine občine Novo mesto je bilo ugotovljeno, da je skupščina občine Novo mesto predložila amandma že k 8. členu
prejšnjega zakonskega predloga, ki je že takrat zasledoval smoter, da se odškodnina za razlaščeno nezazidano stavbno zemljišče določa po enakih kriterijih kot
za razlaščeno kmetijsko zemljišče. Komisija je ta amandma obravnavala na
30. seji dne 9. novembra 1970 in se z njim ni strinjala. Predložila je tudi, da se
sklepanje o zakonskem predlogu v pristojnih zborih odloži.
V obravnavi tega amandmaja je komisija zavzela enako stališče, kot pri
amandmaju k 8. členu prejšnjega zakonskega predloga. Po mnenju komisije
predloženi amandma preveč zbližuje kriterije za odmero odškodnine za kmetijska in stavbna zemljišča, čeprav je realna vrednost bistveno različna. Sicer
pa tudi ta amandma ne upošteva zakona o razlastitvi, ki že sam stavbno zemljišče povsem drugače opredeljuje kot kmetijsko zemljišče. Bližje načelu
pravične odškodnine je rešitev, po kateri se pri odmeri odškodnine ocenjuje
pričakovani bodoči dohodek od stavbe, ki bi jo razlaščenec lahko zgradil, kot
pa uporaba kriterijev, ki veljajo za kmetijsko zemljišče. Sicer pa se tudi pri
oceni odškodnine za kmetijsko zemljišče jemlje pričakovani bodoči donos takega
zemljišča.
St.: 464-4/71
Ljubljana, 8. 4. 1971
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PREDLOG ZAKONA
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
1. člen
Da se zagotovi enakopraven položaj občanov pri nakupu stanovanjskih
hiš in stanovanj, morajo delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti
upoštevati pri prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj občanom in civilnim pravnim osebam poleg splošnih pogojev, ki jih za prodajo stavb določajo drugi
predpisi, tudi določbe tega zakona.
2. člen
Osnova za določitev izklicne cene za javno dražbo oziroma za pismene
ponudbe za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini je vrednost stanovanjske hiše oziroma stanovanja valorizirana na dan prodaje.
Valorizirana vrednost iz prejšnjega odstavka se določi tako, da se upoštevajo
predvsem gradbeni stroški na dan prodaje, prometna vrednost zemljišča, stroški
za komunalno urejanje zemljišča in izrabljenost hiše oziroma stanovanja.
Občinska skupščina določi za svoje območje vrednost posameznih elementov
za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja, upoštevajoč krajevne razmere in enotno metodologijo, ki jo predpiše republiški
sekretar za urbanizem v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Pogoje za javno dražbo oziroma pismene ponudbe za nakup stanovanjskih
hiš ali stanovanj določa splošni akt delovne organizacije oziroma družbeno-politične skupnosti.
Pri teh pogojih mora delovna organizacija oziroma družbeno-politična
skupnost upoštevati:
— da mora kupec obvezno položiti kavcijo v višini najmanj 5 l0/o izklicne
cene;
da ne sme osebni polog kupca pri prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja na kredit biti nižji od 25 '%> izklicane cene ter da mora biti ta plačan
najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pismene pogodbe. Za osebni polog po določbah
tega zakona se štejejo lastna sredstva občana in posojila iz namenskih prostih
bančnih sredstev;
— da pri prodaji stanovanjske hiše in stanovanja na kredit ne more biti
začetek odplačevanja kredita odložen in da ne sme biti odplačilna doba daljša
od 25 let, obrestna mera pa nižja od 2'%.
Delovna organizacija in družbeno-politična skupnost določi v splošnem aktu
merila, po katerih je mogoče izjemoma prodati posamično družinsko hišo ali
stanovanje tudi ob drugačnih pogojih o osebnem pologu, če tako narekuje
racionalno gospodarjenje s stanovanjskim skladom.
K splošnemu aktu, ki določa izjeme po prejšnjem odstavku, da soglasje
občinska skupščina oziroma organ, ki ga občinska skupščina za to pooblasti.
3. a člen
Denarna sredstva, ki jih delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti pridobijo s prodajo stanovanjskih hiš ali stanovanj, morajo uporabiti za
stanovanjsko graditev.
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Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeni lastnini in splošni akt delovne organizacije, ki določa pogoje za javno dražbo
oziroma pismene ponudbe za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini, mora prodajalec predložiti v 30 dneh po izvršeni prodaji
občinskemu javnemu pravobranilstvu pristojnem po kraju, v katerem je nepremičnina, v dveh izvodih. Občinsko javno pravobranilstvo potrdi na izvirniku
pogodbe, da mu je vročena, nato pa izvirnik pogodbe vrne predlagatelju. Drugi
izvod pogodbe pravobranilstvo zadrži.
Brez potrditve občinskega javnega pravobranilstva po prejšnjem odstavku
sodišče ne sme overiti podpisov na pogodbi in ne izvesti pogodbe v zemljiški
knjigi.
Da bi javni pravobranilec lahko uveljavil svoje morebitne zahteve, izvirajoče iz 24. člena zakona o prometu z zemljišči in stavbami (Uradni list SFRJ,
št. 43/65, 57/65 in 17/67), so delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti dolžne, ne glede na določbo prejšnjega odstavka, predložiti občinskemu
javnemu pravobranilcu vse pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj
občanom, sklenjene eno leto pred uveljavitvijo tega zakona, in sicer v roku
enega meseca po dnevu, ko začne veljati ta zakon.
5. člen
Ce javno pravobranilstvo meni, da so bile kršene določbe tega zakona ali
splošnega akta delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti, vloži tožbo
za razveljavitev pogodbe po tem zakonu in na vrnitev stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeno lastnino. Razveljavitev pogodbe se lahko zahteva
v roku enega leta od predložitve pogodbe javnemu pravobranilstvu.
Vrnitev stanovanjske hiše oziroma stanovanja se lahko zahteva od kupca
ali tudi od drugega, če ta ob pridobitvi stanovanjske hiše oziroma stanovanja
ni bil v dobri veri.
Če občinsko javno pravobranilstvo tožbe po prvem odstavku tega člena
ne vloži, jo lahko vloži republiško javno pravobranilstvo.
6. člen
Določbe tega zakona ne veljajo za prvo prodajo še nenaseljenega novega
stanovanja kot posameznega dela stavbe ali nenaseljene nove stanovanjske hiše,
temveč veljajo za tako prodajo tržni pogoji in tržna cena na dan prodaje.
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Prodaja stanovanj v družbeni lastnini normativno-pravno ni zadovoljivo
urejena z zveznimi popolnimi zakoni, kar v praksi omogoča, da se ta stanovanja
prodajajo pod realno vrednostjo in pod izredno ugodnimi pogoji za kupce.
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Takšno neurejeno stanje je tudi omogočilo določeno špekulacijo, tako s strani
zasebnih kupcev, kot delovnih organizacij. Prodajanje stanovanj ob takih
pogojih dejansko pomeni razvrednotenje družbenega stanovanjskega fonda in
s tem tudi družbeno škodo.
Predlog zakona ne zasleduje namena, da bi se z zakonom uveljavila omejitev ali prepoved prometa z obstoječimi družbenimi stanovanji, saj vsakdanja
praksa potrjuje potrebo, da si občani tudi z nakupom starih stanovanj na
primeren način urejajo svoje stanovanjsko vprašanje. V tem, ko zagovarja prost
promet z vseljenimi stanovanji in samoupravne pravice delovnih in drugih
organizacij pri samostojnem odločanju v prometu z nepremičninami, ureja
zakonski predlog le troje temeljnih vprašanj: osnovo za določitev izklicne cene;
pogoje za prodajo stanovanj in sistem družbenega nadzorstva.
V praksi se jemlje dosedaj kot osnova za določitev izklicne cene valorizirana vrednost stanovanja po stanju poprečnih gradbenih stroškov v decembru
1964. S tem je že v sami osnovi podano razvrednotenje stanovanj v primerjavi
z dejansko ceno stanovanj na prostem trgu, ki upošteva tržno vrednost stanovanj.
Zato izhaja predlog zakona iz stališča, da je potrebno stanovanja, ki se
prodajajo iz obstoječega družbenega fonda, ponovno valorizirati na vrednost, kot
jo imajo na dan prodaje. Da bi bili posamezni elementi valorizacije prilagojeni
krajevnim razmeram, predpiše občinska skupščina njihovo denarno vrednost,
republiški sekretariat za urbanizem pa metodologijo za način valorizacije.
Glede pogojev za prodajo je osnutek uveljavil načelo, da občanom družba
ni dolžna niti ne more biti zainteresirana, da svoja stanovanja pri sedanjem
stanovanjskem primanjkljaju prodaja pod pretirano ugodnimi pogoji. Predlog
zakona uvaja obvezno položitev kavcije, plačilo osebnega pologa ter določitev
ustreznih kreditnih pogojev.
Načelo je, da mora kupec položiti lastni polog v višini najmanj 2510/» od
izklicane cene, za katerega se štejejo lastna sredstva občana in posojila iz nenamenskih prostih bančnih sredstev. Od tega načela prodajalec lahko odstopi
samo v izjemnih primerih, ki jih mora navesti v svojem splošnem aktu in za
katere mora dobiti predhodno soglasje občinske skupščine.
Predlog zakona določa, da kreditni pogoji za del kupnine, ki ni pokrita
z osebnim pologom, ne smejo biti ugodnejši kot so sicer določeni za kreditiranje
stanovanj pri poslovnih bankah. S tem se kreditni pogoji poslovnih bank in
kreditni pogoji delovnih organizacij izenačujejo.
Kar zadeva družbeno nadzorstvo nad zakonitostjo prodaje, uvaja zakonski
predlog obvezno vročitev kupoprodajne pogodbe in splošnega akta delovne
organizacije pristojnemu javnemu pravobranilstvu, ki lahko v enem letu od
sklenitve pogodbe vloži tožbo na razveljavitev pogodbe, če ugotovi nezakonitost pogodbe. Spričo tega, da zakonski predlog na jasen način orientira prodajalca, kako je postopati pri prodaji stanovanj, je treba pričakovati, da bo
intervencija javnega pravobranilstva le izjemna.
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Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na 21. seji dne 28. aprila 1971 razpravljal o predlogu zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Odbor se načelno strinja s predlogom, v katerem je predlagatelj upošteval
večino pripomb, ki so bile podane v razpravi o osnutku zakona.
V razpravi po členih pa so bili predlagani naslednji amandmaji:
K 3. členu: a) V drugem odstavku se v zadnji vrsti druge alinee črta
beseda »namenskih« in nadomesti z »nenamenskih«.
Amandma je redakcijskega značaja, ker gre po pojasnilu predstavnika
predlagatelja za napako pri prepisovanju.
b) Črtata se tretji in četrti odstavek tega člena.
Zakon je intervencijskega značaja in naj onemogoči nadaljnje oškodovanje
družbenega premoženja. Izjeme bi omogočale, da bi se anomalije iz preteklosti
ponavljale še naprej. Poleg tega pa predstavlja polog sredstva, s katerimi se
bodo nadomeščala odprodana stanovanja in zato ni v družbenem interesu, da
bi se zmanjševal.
K 4. členu : Tretji odstavek tega člena se črta in nadomesti s »Pogodbe
o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki so bile sklenjene
po 1. 1. 1970, so prodajalci dolžni v roku 6 mesecev od uveljavitve tega zakona
predložiti občinskemu javnemu pravobranilstvu, pristojnem po kraju, v katerem
je nepremičnina, v potrditev.
Ce javni pravobranilec ugotovi, da je bila stanovanjska hiša oziroma stanovanje prodano pod ugodnejšimi pogoji, kakor jih določata 2. in 3. člen tega
■zakona, vloži tožbo po prvem odstavku 5. člena tega zakona.«
Na podlagi določb 154. člena ustave SFRJ in 217. člena ustave SR Slovenije
predlaga odbor, da se v tem zakonu uporabi izjemno dovoljenje retroaktivnega
delovanja posameznih določb zakona.
S prodajo družbenih stanovanj pod prometno vrednostjo so namreč posamezne delovne organizacije kršile tretji odstavek 15. člena ustave SFRJ, ki
pravi, da je delovna organizacija dolžna ohraniti nezmanjšano vrednost družbenih sredstev, s katerimi upravlja: s tem pa so tudi postopale v nasprotju
s splošnim družbenim interesom.
Retroaktivno učinkovanje določb 2. in 3. člena ter na osnovi teh izdanih
predpisov torej pomeni le uveljavljanje tistega družbenega interesa, ki je bil
z anomalijami prizadet in ima zato večji družbeni pomen, kot pravna varnost,
s katero so računali subjekti, ko so stopali v kupoprodajna pogodbena razmerja.
Ekscesi in anomalije pri prodaji družbenih stanovanj so se po nekaterih
podatkih v letu 1970 razširile; v tem času se je v SR Sloveniji začel pripravljati
nov sistem v stanovanjskem gospodarstvu, kjer so bile nakazane tudi že osnovne
značilnosti politike glede prodaje stanovanj, stanarin itd. Zato kupci družbenih
stanovanj tudi ne bi mogli trditi, da so ta kupovali po cenah in ob pogojih, ki
jih ilustrirata informacija poslovnega združenja stanovanjskih podjetij Slovenije in informacija SDK o prodaji, v dobri veri, oziroma da so bili v pravni
zmoti.
Predlagani zakon je intervencijski zakon, ki ga je potrebno sprejeti zato,
ker se v preteklosti niso spoštovale določbe veljavne zakonodaje, zato odbor
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meni, da je retroaktivno delovanje določb 2. in 3. člena upravičeno, pa tudi
pravno utemeljeno.
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga
republiškemu zboru, da predlog zakona skupaj s predloženimi amandmaji
sprejme.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Ivan
Ahlin.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 28. 4. 1971

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarsko republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 4. maja 1971 ponovno obravnaval predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini, ki ga je v obravnavo poslal izvršni svet.
Odbor poleg že predlaganih amandmajev predlaga še naslednji amandma:
K 6. členu: Za tem členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna organizacija, ki ne predloži občinskemu javnemu pravobranilstvu pogodbe o prodaji
stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeni lastnini in splošnega akta
delovne organizacije, ki določa pogoje za javno dražbo oziroma pismene ponudbe
za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini na način in
v rokih, kot je določeno v 4. členu tega zakona.
Odgovorna oseba delovne organizacije se kaznuje z denarno kaznijo do
50'0 dinarjev za prekršek iz prejšnjega odstavka.«
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 4. 5. 1971

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne
21. maja 1971 obravnaval amandmaje republiškega zbora Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini, ki so razvidni iz pisma predsednika republiškega zbora
predsedniku gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije z dne 6. maja 1971.
Odbor je do posameznih amandmajev zavzel naslednja stališča:
K 1. členu: V prvi vrsti se med besedama »zagotovi« in »enakopraven«
vstavi besedilo: »nezmanjšana vrednost družbenega stanovanjskega fonda«.
Odbor meni, da je predlagana dopolnitev nepotrebna in nesprejemljiva, saj
v predloženem besedilu ne prispeva večje jasnosti, temveč nasprotno, vnaša nove
nejasnosti. Iz amadmaja namreč ni jasno, za kakšno vrednost gre in v kakšnem
pomenu se ta beseda rabi. Odbor meni, da je v določenem smislu amandma
tudi nelogičen, saj si je težko predstavljati, kako naj se zagotovi nezmanjšana
vrednost družbenega stanovanjskega fonda, če gre za prodajo hiš in stanovanj
iz tega fonda občanom in civilno pravnim osebam.
K 3. členu: — V drugem odstavku se v zadnji vrsti druge alinee črta
beseda »namenskih« in nadomesti z besedo »nenamenskih«.
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Odbor predlaga, da se amandma sprejme. Amandma je redakcijskega
značaja.
— Črtata se tretji in četrti odstavek tega člena.
Odbor predlaga, da se amandma sprejme. Ob tem predlogu odbor poudarja,
da so na vseh štirih dosedanjih sejah odbora, na katerih je potekala razprava
o zakonskem predlogu, bila deljena mnenja glede tega, ali naj se delovnim organizacijam in družbeno-političnim skupnostim omogoči, da v splošnem aktu
določijo merila, po katerih je mogoče izjemoma prodati posamično družinsko
hišo ali stanovanje tudi ob drugačnih pogojih o osebnem pologu, če tako narekuje racionalno gospodarjenje s stanovanjskim skladom. V odboru je prevladalo večinsko mnenje, po katerem v izrazito intervencijskem zakonu ne kaže
dopuščati kakršnihkoli izjem, saj so prepogoste izjeme od splošno veljavnih
norm tudi privedle do potrebe po predloženem intervencijskem zakonu.
K 4. členu : — Tretji odstavek tega člena se črta in nadomesti z
»Pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki
so bile sklenjene po 1. 1. 1970, so prodajalci dolžni v roku 6 mesecev od uveljavitve tega zakona predložiti občinskemu javnemu pravobranilstvu, pristojnem po kraju, v katerem je nepremičnina, v potrditev.
Če javni pravobranilec ugotovi, da je bila stanovanjska hiša oziroma
stanovanje prodano pod ugodnejšimi pogoji, kakor jih določata 2. in 3. člen
tega zakona, vloži tožbo po prvem odstavku 5. člena tega zakona.«
Odbor predlaga, da se amandma sprejme, saj je v isti smeri tudi sam
predlagal amandma k prvotnemu predlogu zakona, sedanji zakon pa le še bolj
zaostruje vprašanje veljavnosti pogodb, ki so bile sklenjene po 1. 1. 1970.
Odbor se je na seji seznanil tudi s stališči pravnega sveta izvršnega sveta glede
skladnosti določb 5. a člena "(4. člen) s pravnim sistemom. Odbor se strinjia
z mnenjem pravnega sveta, da je potrebno varovati načelo pravne varnosti,
vendar meni, da je splošni družbeni interes v tem primeru močnejši od načela
pravne varnosti. Ob tem odbor opozarja na stališča ustavnega sodišča SR Slovenije, izražena v biltenu ustavnega sodišča št. 2/69, po katerem lahko ustavno
sodišče le ugotavlja ali so bili razlogi za retroaktivnost predmet skupščinske
razprave in ali so bili ti razlogi v skupščinski razpravi ocenjeni kot toliko tehtni,
da upravičujejo oziroma celo zahtevajo retroaktivnost posamezne zakonske
določbe. Po tem mnenju je s tem pristojnost ustavnega sodišča izčrpana, saj se
ustavno sodišče ne more spuščati v oceno, ali je ugotovitev splošnega družbenega
interesa v skupščinski razpravi pravilna ali ne.
K 6. členu: — doda se novi 6. a člen, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek prodajalec,
ki ne predloži občinskemu javnemu pravobranilstvu pogodbe o prodaji stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeni lastnini in splošnega akta delovne
organizacije, ki določa pogoje za javno dražbo oziroma pismene ponudbe za
nakup stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini na način in v rokih,
kot je določeno v 4. členu tega zakona.
Odgovorna oseba delovne organizacije se kaznuje z denarno kaznijo do
500 dinarjev za prekršek iz prejšnjega odstavka.«
Odbor se s predlaganim amandmajem strinja in predlaga, da se v zadnji
vrsti tega člena denarna kazen odgovorne osebe v delovni organizaciji zviša
od 500 na 1000 dinarjev.
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Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da amandmaje republiškega zbora Skupščine SR Slovenije
sprejme, skupaj z mnenji in dopolnilnim predlogom odbora.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Lesarja.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 24. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
29. aprila 1971 obravnavala predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih
hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
izvršni svet in amandmaje odbora republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.
Komisija v splošni obravnavi k predloženemu zakonu ni imela pripomb.
V razpravi po posameznih členih se je komisija strinjala z amandmaji
odbora republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospo*
darstvo k 3. členu, da se v zadnji vrsti druge alinee drugega odstavka črta
beseda »namenskih« in nadomesti z besedo »nenamenskih«. Komisija pa se
skladno s stališčem sprejetim na seji dne 7. aprila 1971 ni strinjala z amandmaji tega odbora, da se črtata tretji in četrti odstavek 3. člena.
Komisija se tudi ni strinjala z amandmajem omenjenega odbora
k 4. členu. Ugotovila je, da je ta amandma v bistvu identičen s predlogom,
ki ga je odbor dal k osnutku zakona in h kateremu je komisija zavzela odklonilno stališče. Bistvo amandmaja odbora je, da bi določbe 2. in 3. člena tega
zakona veljale tudi za tiste pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini, ki so bile sklenjene po 1. 1. 1970.
Člen 217 ustave SR Slovenije določa skladno s 154. členom ustave SFRJ, da
predpisi načeloma ne morejo imeti učinka za nazaj in da se lahko samo z zakonom določi, kdaj imajo posamezne njegove določbe in predpisi, ki so izdani
na podlagi teh določb, učinek za nazaj. Resolucija o temeljih zakonodajne
politike SR Slovenije vsebuje med drugim tole smernico:
»Učinkovanje zakonskih določb za nazaj se uporablja le kot skrajno izjemen
ukrep, in to le tedaj, kadar to zahteva pomemben splošni družbeni interes, ki
mora biti izrečno ugotovljen v skupščinski razpravi.«
Večina članov komisije se je strinjala s stališčem pravnega sveta izvršnega
sveta, da republiški zakon takšnega učinka za nazaj kot ga predvideva
amandma, ne more določiti, ker je to v nasprotju s splošno pravnim načelom,
da se pridobljene premoženjske pravice presojajo po tistih zakonskih predpisih,
ki so veljali ob sklenitvi pravnih poslov, s katerimi so bile te pravice urejene.
To pravno načelo ima temelj tudi v naši ustavni ureditvi, ki zagotavlja tako
delovnim organizacijam kot občanom pravno varnost. Razen tega pa gre v primerih že sklenjenih in eventualno realiziranih pogodb za pridobitev stvarne, to
je lastninske pravice in s tem za temeljno premoženjsko-pravno razmerje, ki
po določilu člena 161 zvezne ustave spada v izključno pristojnost zvezne popolne
zakonodaje. Zvezni zakon o prometu z zemljišči in stavbami (Ur. 1. SFRJ,
št. 43/65) pa v členih 10. in 11. določa primere ničnosti, v členu 24. primere
razveljavitve pogodbe in v členu 25. zahtevo za vrnitev nepremičnine, zaradi
česar je izpodbojnost pogodb, ki so bile sklenjene in izvršene pred uveljavitvijo
predlaganega zakona, možna le v okviru predpisov zveznega zakona.
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V primeru, da bi uveljavili retroaktivno veljavnost določb 2. in 3. člena,
bi s tem razveljavili vse pogodbe, ki ne upoštevajo pogojev iz teh členov ter
tako prizadeli tudi tiste občane, ki so bili v pravnem prometu v dobri veri irt
jih zato ne moremo uvrstiti med one, ki so na špekulativen način pridobili
stanovanja in proti katerim je amandma omenjenega odbora upirjen.
Komisija upoštevajoč predlog pravnega sveta izvršnega sveta sprejela
naslednji amandma:
K 4. členu : Tretji odstavek naj se dopolni tako, da se glasi:
»Da bi javni pravobranilec lahko uveljavil morebitne zahteve izvirajoče iz
10., 11. in 24. člena zakona o prometu z zemljišči in stavbami (Ur.; 1. SFRJ
43/65, 57/65 in 17/67), so delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti
dolžne ne glede na določbe 4. člena tega zakona predložiti občinskemu javnemu
pravobranilcu vse pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj občanom,
sklenjene po 1. 1. 1970 in sicer v roku enega meseca po dnevu, ko začne veljati
ta zakon.«
Ta amandma ne uveljavlja retroaktivnosti posameznih določb, temveč
predpisuje obvezno predložitev vseh pogodb, sklenjenih po 1. 1. 1970, javnemu
pravobranilcu, da bi le-ta lahko uveljavil svoje pravice, ki jih imajo po dosedanjih predpisih.
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 30. 4. 1971
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne
28. maja 1971 obravnavala amandma k predlogu zakona o pogojih za prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je predložil odbor
gospodarskega zbora za družbenoekonomske odnose.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da se omenjeni odbor gospodarskega zbora
strinja z amandmajem republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, da se za
6. členom doda nov 6. a člen s tem, da se v zadnji vrsti tega člena denarna
kazen za odgovorno osebo v delovni organizaciji zviša od 500 na 1000 dinarjev.
Komisija se s predlogom odbora za zvišanje denarne kazni ni strinjala, ker
je predlagano zvišanje denarne kazni v nasprotju s 7. členom temeljnega zakona
o prekrških (Uradni list SFRJ, št. 26/65).
Št.: 36-29/71
Ljubljana, 28. 5. 1971
PREDLOG ZAKONA
o varnosti cestnega prometa
I. SFLOSNE DOLOČBE
1. člen
Ukrepi in pravila za varnost cestnega prometa v SR Sloveniji se izvajajo
po določbah temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ,
št. 15-173/70), po določabh tega zakona ter po predpisih, izdanih na njuni
podlagi.
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2. člen
Upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na vozniške izpite, vozniška
dovoljenja, registracijo, tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ter na
druge upravne zadeve s področja varnosti cestnega prometa, ki so v pristojnosti
občine, opravlja občinski upravni organ, ki je pristojen za notranje zadeve, če
ni z zakonom dana posamezna zadeva v pristojnost drugega upravnega organa,
delovne ali druge organizacije.
3. člen
Občinski upravni organi, ki so pristojni za notranje zadeve, in organi
službe javne varnosti sodelujejo med seboj pri izvrševanju zakonov in drugih
predpisov s področja varnosti cestnega prometa in ustvarjajo pogoje za učinkovito opravljanje nalog, ki jih ima vsak izmed njih na svojem delovnem področju.

II. PROMET
1. Urejanje prometa
4. člen
Če je to potrebno za varnost prometa in za zagotovitev njegovega neoviranega potekanja ali če to zahtevajo razlogi javnega reda in miru, lahko republiški sekretar za notranje zadeve z odredbo prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst vozil, gonjenje oziroma vodenje živine ter hojo pešcev na
določenih cestah ali delih ceste, dokler so podani razlogi, zaradi katerih se tak
ukrep odredi.
Republiški sekretar za notranje zadeve lahko za posamezne vrste vozil ali
za vsa vozila predpiše omejitev hitrosti vožnje, ki velja samo za določene dni
ali v določenem času, če se da utemeljeno pričakovati, da bo tisti čas promet na
cestah izredno močan.
5. člen
Zaradi nemotenega in varnega potekanja prometa v naseljih lahko občinska
skupščina izda predpise o ureditvi prometa v naseljih zlasti:
1. prepove promet na posamezni cesti za vsa vozila ali za posamezne vrste vozil;
2. določi prednostne in stranske ceste;
3. določi enosmerne ceste;
4. določi parkirne prostore, način parkiranja in prepove ustavljanje ali
parkiranje vozil na določeni cesti;
5. določi mesta za postaje in postajališča avtobusov in trolejbusov v javnem prevozu;
6. omeji hitrost vožnje skozi naselje;
7. ukrepa glede hoje pešcev in prometa s kolesi in vprežnimi vozili;
8. odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj na nevarnih krajih,
kjer so ogroženi udeleženci v prometu;
9. ukrepa glede gonjenja in vodenja živine;
10. predpiše pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri prekopavanju cest in drugih delih na cesti;
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11. ukrepa v drugih zadevah, ki se tičejo lokalnega prometa in so v pristojnosti občine.
Kadar se nanaša ukrep iz 1. in 6. točke prvega odstavka na cesto, katere
vzdrževanje je v republiški pristojnosti, je potrebno poprejšnje soglasje republiškega sekretarja za notranje zadeve.
Omejitve, prepovedi, obveznosti in obvestila, ki se določijo po prvem
odstavku tega člena, je treba označiti z ustreznimi prometnimi znaki.
2. Prevoz potnikov v avtobusih
6. člen
V javnem linijskem ali v prostem cestnem prometu se ne smejo uporabljati avtobusi, ki so po svoji konstrukciji namenjeni za prevoz potnikov v mestnem prometu.
7. člen
Avtobus, ki vozi v javnem linijskem, v prostem cestnem ali v primestnem
prometu, ne sme imeti priklopnega vozila za prevoz potnikov.
8. člen
V javnem mestnem prometu se smejo uporabljati avtobusi in njihova priklopna vozila, v primestnem prometu pa avtobusi, ki po svoji konstrukciji
ustrezajo za prevoz potnikov v mestnem prometu.
Avtobus ali trolejbus v javnem mestnem prometu ima lahko samo eno
priklopno vozilo za prevoz potnikov.
V avtobusu in trolejbusu, ki vozi v javnem mestnem prometu, in v njegovem priklopnem vozilu ter v avtobusu, ki vozi v primestnem prometu, se
sme stoje voziti največ toliko potnikov, kot je to navedeno v prometnem
dovoljenju.
Število stojišč mora biti v vozilu vidno označeno.
3. Vključevanje avtobusov in trolejbusov v promet
9. člen
Vozniki morajo zmanjšati hitrost in po potrebi tudi ustaviti vozilo, kadar
je treba zaradi gostote prometa v naselju omogočiti avtobusu ali trolejbusu
vključitev v promet s postajališča, ki je kot tako označeno.
Voznik avtobusa ali trolejbusa se mora v pogojih iz prejšnjega odstavka
vključiti v promet s potrebno previdnostjo in na način, da ne povzroči nevarnosti za druge voznike.
4. Vožnja ljudi na tovornem priklopnem vozilu
10. člen
Na priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se sme voziti v prostoru, ki je
namenjen za tovor, največ pet oseb, ki nakladajo ali razkladajo tovor.
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5. Promet motornih koles, koles in koles s pomožnim motorjem
11. člen
Motorno kolo sme imeti prikolico. Prikolica mora imeti dvoje koles in mora
biti priključena tako, da jo vozilo vleče za seboj in da je zagotovljena stabilnost
vozila. Prikolica sme biti široka največ en meter.
Prikolica mora biti zadaj opremljena z odbojnim steklom rdeče barve, ki
je predpisano za motorno kolo.
12. člen
Določbe 11. člena se primerno uporabljajo za kolesa in kolesa s pomožnim
motorjem.
13. člen
Kolo s pomožnim motorjem sme voziti v cestnem prometu, kdor je star
najmanj 14 let in ima potrdilo, da pozna predpise o varnosti cestnega prometa.
Tako potrdilo mora imeti voznik med vožnjo pri sebi in ga pokazati na zahtevo
miličnika.
Imetnik vozniškega dovoljenja lahko vozi kolo s pomožnim motorjem na
podlagi tega dovoljenja.
Republiški sekretar za notranje zadeve je pooblaščen, da izda natančnejše
predpise o organizaciji in načinu preizkušanja znanja iz prvega odstavka tega
člena, izdajanju potrdil ter o obrazcu takega potrdila.
6. Promet s traktorji in delovnimi stroji
14. člen
Traktor lahko vleče po cesti tudi vprežni voz ali delovni stroj, vendar le
enega izmed njiju.
Vprežni voz mora biti priklopljen k traktorju z ojnico tako, da je razdalja
med traktorjem in vprežnim vozom med vožnjo ves čas enaka in da se vprežni
voz ne more sam odklopiti.
Če vprežni voz nima signalnih naprav ali je naložen s tovorom tako, da
tovor zakriva signalne naprave traktorja ali niso vidni voznikovi opozorilni
znaki za druge udeležence v prometu, mora imeti voznik spremljevalca, ki daje
ustrezne opozorilne znake, če spremeni traktor smer vožnje ali se ustavi. Pri
vožnji po klancu navzdol mora spremljevalec zavirati vprežni voz.
15. člen
Delovni stroj, ki se premika z močjo lastnega motorja, sme imeti med vožnjo po cesti le priključke, ki jih je predvidel proizvajalec stroja.
Na priključku delovnega stroja je prepovedano prevažati ljudi.
Delovni stroj, ki se uporablja v cestnem prometu, mora imeti napravo za
varno zaviranje.
Damper sme biti na cesti, če je sedež voznika pred kesonom.
16. člen
Ce delovni stroj nima naprave za dajanje zvočnih in svetlobnih znakov,
mora voznik delovnega stroja pravočasno z roko ali kako drugače vidno in ne-
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dvoumno naznaniti, da namerava spremeniti način ali smer vožnje ali vozilo
ustaviti.
Če voznik delovnega stroja zaradi konstrukcije delovnega stroja ali zaradi
tovora, ki je naložen na priključku delovnega stroja, ne more ravnati tako, kot
je določeno v prejšnjem odstavku, mora dajati potrebne znake spremljevalec.
Delovni stroj, ki ni opremljen z lučmi in odbojnimi stekli, kot jih ima motorno vozilo, mora imeti ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti luči in odbojna
stekla, ki so predpisana za vprežna vozila. Tako mora biti opremljen tudi delovni stroj, ki ga vleče traktor.
7. Pešci
17. člen
Pešec ne sme stopiti na vozišče na kraju, kjer ni zaznamovanega prehoda
za pešce ali stopiti na zaznamovan prehod za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali z znaki, ki jih daje pooblaščena uradna
oseba, dokler se ni prepričal, da to lahko stori, ne da bi ogrožal svojo varnost
ali varnost drugih udeležencev v prometu.
18. člen
Pešec sme nositi lestev, cev, drog ali druge večje predmete ali voziti ročni
voziček tako, da s tem ne ovira drugih udeležencev v prometu.
8. Poskusne vožnje
19. člen
Za poskusne vožnje, pri katerih se zaradi preizkušanja lastnosti izdelanih
ali predelanih motornih vozil ne bodo mogle upoštevati posamezne določbe
predpisov o varnosti cestnega prometa, je potrebno dovoljenje, ki ga izda občinski upravni organ, pristojen za notranje zadeve.
20. člen
Organizator poskusne vožnje mora v vlogi, s katero prosi za dovoljenje za
poskusno vožnjo, navesti podatke o vozilu, o lastnostih, ki naj se preizkusijo,
o vozniku in o osebah, ki so pooblaščene za strokovno oceno preizkušanega
vozila ter o cesti in relaciji, na kateri bo opravljena poskusna vožnja. V vlogi
mora navesti tudi določbe predpisov o varnosti cestnega prometa, ki se med
poskusno vožnjo ne bodo mogle upoštevati.
21. člen
V dovoljenju za poskusno vožnjo morajo biti določeni kraj in čas, v katerem se sme opraviti poskusna vožnja, ter ukrepi, ki so potrebni za to, da se
zagotovi varnost ljudi in premoženja.
Stroške za izvršitev ukrepov iz prejšnjega odstavka trpi organizator poskusne vožnje.
Organizator poskusne vožnje trpi tudi stroške zavarovanja, če je v dovoljenju določeno, da miličniki varujejo izvršitev poskusne vožnje.

Priloge

839

9. Športne in druge prireditve na cesti
22. člen
Za športno ali drugo prireditev, ki se omeji na cesto ali del ceste na območju ene občine, izda dovoljenje občinski upravni organ, ki je pristojen za
notranje zadeve. Za športno ali drugo prireditev, ki gre po cesti ali delih ceste
na območju dveh ali več občin, izda dovoljenje republiški sekretariat za notranje zadeve.
23. člen
Dovoljenje za športno ali drugo prireditev se lahko izda organizatorju prireditve, ki je pravna oseba, če organizator prireditve:
1. zagotovi potrebno število rediteljev za zavarovanje udeležencev in gledalcev;
2. organizira prvo pomoč in prevoz z rešilnim avtomobilom;
3. organizira potrebne ukrepe za varnost pred požarom;
4. zavaruje nevarna mesta na tekmovalni progi;
5. poskrbi, da so na voljo sredstva za zvezo;
6. zavaruje pri avto ali moto dirki gledalce, športne funkcionarje in reditelje proti posledicam nezgode;
7. poskrbi za ustrezne parkirne prostore;
8. ima poseben pravilnik o tekmovanju, ki ga je potrdil pristojni organ
organizacije, v sestavu katere je organizator prireditve;
9. opravi druge potrebne varnostne ukrepe.
Pravilnik o tekmovanju mora imeti pravna oseba, ki organizira hitrostno
tekmovanje motornih in drugih vozil na cesti.
Dovoljenje za športno ali drugo prireditev na cesti se ne sme izdati, če bi
bilo potrebno zaradi prireditve začasno prepovedati promet, ker ga ni mogoče
preusmeriti na drugo cesto ali ustaviti promet na važnih prometnih smereh.
24. člen
Prošnjo za dovolitev športne ali druge prireditve na cesti mora organizator
predložiti pristojnemu organu najpozneje trideset dni pred prireditvijo.
V prošnji je treba navesti ime in sedež organizacije, čas in trajanje prireditve, cesto ali del ceste, na kateri bo prireditev, in ukrepe, ki jih bo organizator storil za varnost tekmovalcev, športnih funkcionarjev, gledalcev in udeležencev v prometu. Prošnji je treba priložiti program prireditve in pravilnik
o tekmovanju.
25. člen
Vozilo, ki ga je organizator prireditve določil za spremstvo tekmovalcev,
mora biti posebej označeno. Označbo določi organizator.
26. člen
Kadar zahteva zavarovanje prireditve sodelovanje miličnikov in je tako določeno v dovoljenju za prireditev, trpi stroške tega zavarovanja organizator
prireditve.
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III. PROMETNI ZNAKI

27. člen
Nadzorstvo nad prometnimi znaki na cestah, katerih vzdrževanje je v republiški pristojnosti, opravlja republiški sekretariat za notranje zadeve, na drugih cestah pa občinski upravni organ, ki je pristojen za notranje zadeve.
Organi iz prejšnjega odstavka naložijo z odločbo v upravnem postopku
organizaciji ali organu, ki je dolžan postavljati prometne znake, da znak postavi, odstrani, ali ga nadomesti z novim, če ob cesti manjka prometni znak, če
je ta znak nepravilno postavljen, je nepotreben, ali pa obrabljen.
Republiški sekretariat za notranje zadeve lahko odloči v zadevi, ki je po
prejšnjem odstavku v pristojnosti občinskega upravnega organa, če le-ta tega
ni storil.
IV. VOZNIKI MOTORNIH VOZIL
1. Zmožnost za vožnjo motornega vozila
28. člen
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo izda natančnejše
predpise o minimalnih pogojih tehnične in kadrovske opremljenosti zdravstvenih zavodov, ki izdajajo zdravniška spričevala o telesni in duševni zmožnosti
za vožnjo motornih vozil.
2. Pripravljanje kandidatov za vozniški izpit
29. člen
Kandidate za voznike motornih vozil pripravljajo za vozniški izpit avto
šole in vozniki inštruktorji.
30. člen
Avto šola nudi kandidatom za voznike motornih vozil teoretično in praktično znanje za vozniški izpit po predpisanem programu. V ta namen mora
avto šola imeti zagotovljen prostor ter učila za izvajanje teoretičnega pouka,
potrebno število tehnično brezhibnih vozil ter ustrezno število voznikov inštruktorjev, ki morajo izpolnjevati pogoje za izvajanje teoretičnega in praktičnega pouka.
Voznik inštruktor, ki ne izpolnjuje pogojev, predpisanih v prejšnjem odstavku, lahko poučuje vožnjo z motornim vozilom kandidate za voznike motornih vozil, ki so končali z uspehom tečaj iz gradiva, ki obsega predpise o
prometni varnosti ali so opravili teoretični del vozniškega izpita in lahko poučuje kandidate, ki imajo vozniško dovoljenje za eno izmed kategorij motornih vozil.
Potrdilo o tem, ali izpolnjuje avto šola pogoje za obstoj in delo, izda občinski upravni organ, ki je pristojen za notranje zadeve, na območju katerega
ima ustanovitelj šole svoj sedež.
Avto šola iz prvega odstavka tega člena nima značaja poklicne šole.
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31. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše predpise o pogojih
za delo avto šol in voznikov inštruktorjev, o minimalni opremi za izvajanje
teoretičnega in praktičnega pouka, o izdajanju potrdil za delo avto šol in voznikov inštruktorjev, o nadzorstvu nad delom avto šol in voznikov inštruktorjev
in o drugih ukrepih, ki se nanašajo na izvajanje teoretičnega in praktičnega
pouka kandidatov za voznike motornih vozil.
32. člen
V vozilu, ki se uporablja za pouk praktične vožnje, smejo biti poleg voznika inštruktorja le osebe, ki so kandidati za voznike motornih vozil.
33. člen
Kandidat za voznika motornega kolesa brez prikolice se sme učiti na cesti
v praktični vožnji brez nadzorstva voznika inštruktorja, če je z uspehom opravil teoretični del vozniškega izpita. O opravljenem teoretičnem delu izpita se
izda potrdilo. Na podlagi takega potrdila se lahko kandidat uči praktične vožnje
največ 30 dni.
Brez nadzorstva voznika inštruktorja se lahko uči praktične vožnje z motornim kolesom brez prikolice največ 30 dni tudi kandidat, ki ima vozniško
dovoljenje za motorno vozilo B, C, D ali F kategorije.
34. člen
Kandidat za voznika motornih vozil se priglasi k vozniškemu izpitu pri
upravnem organu, pristojnem za notranje zadeve občine, na območju katere
ima kandidat stalno prebivališče.
Kandidat, ki prebiva več kot 6 mesecev izven svojega stalnega bivališča,
se priglasi k vozniškemu izpitu pri upravnem organu, pristojnem za notranje
zadeve občine, na območju katere začasno prebiva.
3. Vozniški izpit
35. člen
Kandidat za voznika motornega vozila dela vozniški izpit pred komisijo, ki
jo ustanovi republiški sekretar za notranje zadeve.
Komisija ima najmanj tri člane in ustrezno število namestnikov*
Kandidat dela izpit iz vožnje motornega vozila v kraju, ki ima sodobno
cestno signalizacijo, prometno urejena križišča in cestne površine, z gostim prometom, ki zahtevajo od kandidata potrebno spretnost.
Kandidat za voznika traktorja ali motornega kolesa' lahko dela izpit iz vožnje motornega vozila tudi v kraju, kjer je sedež občine, čeprav v tem kraju
niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
36. člen
V odločbi o ustanovitvi komisije za vozniški izpit se določita sedež komisije in območje dela.
Izpitna komisija za vozniški izpit je pri občinskem upravnem organu, pristojnem za notranje zadeve.
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37. člen
Stroške vozniškega izpita plača kandidat. *
Stroške izpita določi republiški sekretar za notranje zadeve.
38. člen

Tečaje iz prve pomoči poškodovanim v prometni nezgodi organizira in vodi
strokovna enota organizacije Rdečega križa po predpisanem izpitnem programu.
Uspešno opravljeni izpit pri organizaciji iz prejšnjega odstavka se šteje kot
izpit iz prve pomoči poškodovanim v prometni nezgodi.
Republiški odbor Rdečega križa Slovenije določi, kateri tečaji in izpiti iz
prve pomoči, ki so jih kandidati z uspehom opravili, so enakovredni izpitu iz
drugega odstavka tega člena in določi zdravstveno strokovno izobrazbo in druge
pogoje, ki oproščajo kandidate opravljanja izpita iz prve pomoči poškodovanim
v prometni nezgodi.
Organizacija Rdečega križa izda kandidatu potrdilo o opravljenem izpitu
o prvi pomoči poškodovanim v prometni nezgodi oziroma potrdilo, da je kandidatov smislu prejšnjega odstavka oproščen tega izpita.
Voznik motornega vozila, ki se priglasi za opravljanje vozniškega izpita
za kategorijo motornega vozila, za katero nima vozniškega dovoljenja, ne dela
izpita o prvi pomoči poškodovanim v prometni nezgodi, če je ta izpit že opravil
v zadnjih treh letih.
39. člen
Voznik inštruktor spremlja kandidata za voznika motornega vozila med
izpitom iz vožnje motornega vozila.

4. Vozniško dovoljenje
40. člen
Strokovno izobrazbo, ki je predpisana za izdajo vozniškega dovoljenja za
motorna vozila C in D kategorije, daje šola za poklicno izobraževanje voznikov motornih vozil.

V. IZPIT ZA VOZNIKA INŠTRUKTORJA
41. člen
Komisijo za izpit za voznika inštruktorja ustanovi republiški sekretar za
notranje zadeve.
V odločbi o ustanovitvi komisije se določi sedež komisije in območje njenega dela.
Komisija ima predsednika in izpraševalce za posamezna področja izpitnega
programa. Predsednik izpitne komisije in izpraševalci imajo namestnike.
Stroške izpita za voznika inštruktorja določi republiški sekretar za notranje zadeve. Stroške plača kandidat za voznika inštruktorja.
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42. člen
Določbe 38. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za izpit za voznika
inštruktorja.
43. člen
Kandidat za voznika inštruktorja se priglasi k izpitu za voznika inštruktorja pri občinskem upravnem organu, pristojnem za notranje zadeve, ki vodi
kandidata v evidenci voznikov motornih vozil. Ta organ ugotovi, ali so izpolnjeni predpisani pogoji za pripustitev k izpitu.
Organ iz prejšnjega odstavka izda kandidatu, ki je napravil izpit za voznika inštruktorja, dovoljenje za voznika inštruktorja.
44. člen
Teste za posamezna področja izpitnega programa za voznika inštruktorja
pripravlja republiški sekretariat za notranje zadeve.
45. člen
Dovoljenje za voznika inštruktorja se vzame vozniku inštruktorju, ki mu
je v kazenskem postopku izrečen varstveni ukrep prepovedi vozniškega poklica ali odvzema vozniškega dovoljenja, vozniku inštruktorju, ki mu je v postopku zaradi prekrška izrečen varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja,
kot tudi vozniku inštruktorju, ki postane telesno ali duševno nezmožen voziti
motorno vozilo — dokler traja tak ukrep oziroma telesna ali duševna nezmožnost.
Odločbo o odvzemu dovoljenja za voznika inštruktorja izda občinski upravni organ, ki je pristojen za notranje zadeve.
VI. KONTROLA ALKOHOLIZIRANOSTI
46. člen
Analizo krvi ali krvi in urina zaradi ugotavljanja alkoholiziranosti udeležencev v prometu lahko opravlja zdravstveni zavod ali drug zavod, ki ima
ustrezno opremo in strokovni kader.
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo določi zavode, ki so
pooblaščeni za analizo krvi ali krvi in urina ter predpiše način in postopek pri
njihovem odvzemanju in analizi.
47. člen
Voznik, za katerega miličnik utemeljeno sumi, da pod vplivom alkohola
vozi ali poskuša kreniti z vozilom, mora opraviti preizkus alkoholiziranosti v
izdihanem zraku.
Miličnik mora vozniku pojasniti način uporabe naprave za preizkus alkoholiziranosti in mu pri tem predočiti navodilo za uporabo naprave. Voznik se
mora ravnati po tem navodilu. Navodilo je del zapisnika o preizkusu.
V zapisniku o preizkusu mora biti navedeno, ali in kako je voznik upošteval navodilo za uporabo naprave za preizkus alkoholiziranosti, ali je zahteval zdravniški pregled oziroma analizo krvi ali krvi in urina, rezultat preizkusa in voznikove pripombe glede postopka ali rezultate preizkusa.
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48. člen

Miličnik sme uporabiti napravo za preizkus alkoholiziranosti po izdihanem
zraku in navodilo za uporabo te priprave, ki sta atestirana po določbah tega
zakona.
Naprava za ugotavljanje alkoholiziranosti po izdihanem zraku mora biti
sposobna, da po količini alkohola v izdihanem zraku pokaže stopnjo 0,5 promile ali več alkohola v krvi. Atest in navodilo iz prejšnjega odstavka izda
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
Stroške preizkusa na alkoholiziranost nosi preiskovana oseba, kadar preiskava pokaže, da je imela alkohola v krvi prek meje, ki jo zakon dopušča,
prav tako pa v primerih, ko je že začeti zdravniški pregled ali preizkus za
dokaz alkoholiziranosti onemogočila s tem, da se ni držala navodil.

VII. VOZILA
1. Registracijska območja
49. člen
Registracijska območja so podlaga za določitev označb registrskih tablic za
motorna in priklopna vozila, katerih lastniki ali uporabniki imajo stalno prebivališče ali sedež v enem izmed krajev registracijskega območja.
Registracijska območja za registracijo motornih in priklopnih vozil v SR
Sloveniji določi republiški sekretar za notranje zadeve.
2. Registrske tablice
50. člen
Registrske tablice in tablice za označbo vozil, na katerih se učijo kandidati
za voznika motornega Vozila, sme izdelovati delovna organizacija, ki ima dovoljenje republiškega sekretarja za notranje zadeve.
51. člen
Občinski upravni organ, ki je pristojen za notranje zadeve, lahko določi
organizacijo, ki izdaja tablice za označbo vozil, na katerih se učijo vožnje kandidati za voznika motornega vozila.
3. Tiskovine in obrazci
52. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve določi v soglasju z izvršnim svetom
Skupščine SR Slovenije ceno za tiskovine in obrazce, ki se uporabljajo pri izvrševanju predpisov o varnosti cestnega prometa, za registrske tablice za mo-
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torna in priklopna vozila in ceno za tablice za označbo vozil, na katerih se
učijo vožnje kandidati za voznika motornega vozila.
Republiški sekretar za notranje zadeve določi odškodnino za uporabo tablice, s katero so označena vozila, na katerih se učijo vožnje kandidati za voznika motornega vozila.
4. Odjava registriranega vozila
53. člen
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe mora odjaviti občinskemu organu, pristojnemu za notranje zadeve, registrirano vozilo:
1. če ni zahteval v predpisanem roku podaljšanje veljavnosti prometnega
dovoljenja;
2. če spremeni stalno prebivališče oziroma premesti svoj sedež iz ene v
drugo občino;
3. če je vozilo uničeno, odpisano ali je bilo odsvojeno.
Odjavo po prvem odstavku tega člena je potrebno vložiti v petnajstih dneh
od dneva, ko je nastopilo dejstvo, zaradi katerega se vozilo odjavlja.
5. Oprema vozil s prednostjo in priklopnih vozil
54. člen
Vozila s prednostjo morajo imeti v prometnem dovoljenju pripis »Vozilo
s prednostjo«, ki ga vpiše organ ob registraciji vozila.
Vozilo, ki v prometnem dovoljenju nima pripisa iz prejšnjega odstavka
tega člena, ne sme imeti naprav za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih
znakov.
55. člen
Avtomobilsko priklopno vozilo, pri katerem največja dovoljena teža ne presega 750 kg, mora imeti na zadnji strani nameščene luči tako, kot je predpisano
za vozilo, ki vleče, ter smerokazalca in registrsko tablico z isto registrsko številko, kot jo ima vozilo, ki vleče priklopno vozilo.
6. Tehnični pregled motornih in priklopnih vozil
56. člen
Redni in izredni tehnični pregled motornih in priklopnih vozil opravlja delovna ali druga organizacija, ki jo pooblasti republiški sekretar za notranje
zadeve, upoštevaje število motornih in priklopnih vozil na določenem regionalnem območju. Pooblastilo se lahko izda organizaciji, ki ima za opravljanje
tehničnih pregledov ustrezne prostore, tehnično opremo in strokovno usposobljene delavce.
Pooblastilo se lahko prekliče, če niso več podani pogoji, na podlagi katerih
je bilo izdano pooblastilo, ali če organizacija ne opravlja tehničnih pregledov
tako, kot je predpisano.
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Pooblaščena organizacija mora opraviti tehnični pregled motornega in priklopnega vozila strokovno pravilno v mejah veljavnih predpisov, tako da je
vozilo, ki je spoznano kot sposobno za javni promet, v vsakem oziru brezhibno
in pravilno opremljeno.
58. člen
Republiški sekretariat za notranje zadeve in občinski upravni organ, ki je
pristojen za notranje zadeve, nadzirata opravljanje tehničnih pregledov pooblaščenih organizacij.
59. člen
Lastnik ali uporabnik vozila lahko opravi tehnični pregled vozila pri katerikoli organizaciji, ki ima pooblastilo.
60. člen
Stroške rednega in izrednega tehničnega pregleda plača lastnik ali uporabnik vozila.
Višino stroškov za tehnični pregled določi republiški sekretar za notranje
eadeve.
61. člen
Na izredni tehnični pregled mora motorno in priklopno vozilo, ki je bilo
izključeno iz prometa zaradi tehnične hibe na napravi za upravljanje, napravi
za zaustavljanje, na svetlobni ali svetlobno-signalni napravi, zaradi izrabljene
pnevmatike ali okvar na njej ali zaradi hib na drugih napravah, ki so bistvenega pomena za varno vožnjo.
62. člen
Pri tehničnem pregledu lastnih motornih vozil delovne ali druge organizacije, ki je pooblaščena za tehnični pregled, sodeluje predstavnik občinskega
upravnega organa, ki je pristojen za notranje zadeve.
63. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše:
1. minimalno tehnično opremo, ki jo mora imeti organizacija, pooblaščena
za tehnični pregled motornih in priklopnih vozil;
2. strokovno izobrazbo, ki jo morajo imeti delavci, ki opravljajo tehnični
pregled;
3. način opravljanja tehničnega pregleda in
4. način vodenja razvida o pregledanih vozilih.

VIII. IZREDNI PREVOZ
64. člen
Organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja za izredni prevoz, lahko izda
tako dovoljenje, ko dobi soglasje republiškega sekretariata za notranje zadeve
o tem, da nima pomislekov s stališča varnosti cestnega prometa.
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Ce je v dovoljenju za izredni prevoz določen pogoj, naj spremljajo tak
prevoz miličniki, je prevoznik dolžan povrniti stroške organu za notranje zadeve, ki je dal spremstvo.
Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše predpise o dajanju soglasja k odločbam, s katerimi se dovoli izredni prevoz, in o zavarovanju
izrednih prevozov.
65. člen
Miličniki, ki spremljajo izredni prevoz, imajo med vožnjo pravico ustaviti
promet vozil z nasprotne smeri, prepovedati prehitevanje spremljanega vozila,
preusmeriti promet in ukreniti še drugo, kar je potrebno za varnost prometa.

IX. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
66. člen
Ustanovi se svet SR Slovenije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(v nadaljnjem besedilu: svet) kot družbeno telo.
Predsednika, tajnika in člane sveta imenuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Za člane sveta se imenujejo predstavniki zainteresiranih organov in organizacij ter strokovnjaki s področja cestnega prometa.
Delo sveta je urejeno s poslovnikom, ki ga sprejme svet.
67. člen
Svet opravlja tele naloge: obravnava in preučuje cestno prometno problematiko ter podpira znanstveno in raziskovalno delo na področju varnosti cestnega prometa; pospešuje prometno vzgojo in izobrazbo udeležencev v cestnem
prometu; usmerja prometno vzgojo in preventivno dejavnost organov in organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa ter usklajt^e
njihovo delo; nudi strokovno pomoč občinskim in medobčinskim svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter usklajuje njihovo delo pri organizaciji in izvedbi prometno vzgojnih dejavnosti; izdaja in razširja prometno
vzgojne publikacije ter razvija in pospešuje varnost cestnega prometa in prometno vzgojo prek drugih sredstev javnega obveščanja in predlaga organom
in organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje njegove varnosti.
68. člen
Naloge občinskih in medobčinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se določijo v skladu s 67. členom tega zakona.
69. člen
Republika in občine določijo v vsakoletnih proračunih sredstva, da se zagotovi izvrševanje nalog svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu po
67. in 68. členu tega zakona.
Sredstva, ki so določena v republiškem proračunu za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, uporablja svet na podlagi finančnega načrta.
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70. člen
Strokovno delo za svet SR Slovenije za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in pripravo gradiva za njegove seje opravlja tajništvo, ki ga vodi taj- .
nik sveta. Računovodstveno ter upravno tehnično delo za ta svet opravlja republiški sekretariat za notranje zadeve.
Zadeve iz 1. odstavka opravlja v občini organ, ki ga določi občinska skupščina.
X. POSEBNI UKREPI ZA VARNOST PROMETA
71. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb temeljnega zakona o varnosti cestnega
prometa, ki se nanašajo na notranjo kontrolo, opravljajo v delovnih in drugih
organizacijah javnega prevoza in prevoza za lastne potrebe upravni organi,
pristojni za inšpekcijo cestnega prometa oziroma inšpekcijo dela; v cestnih
podjetjih in drugih organizacijah, ki vzdržujejo ceste, pa upravni organi, pristojni za inšpekcijo javnih cest oziroma inšpekcijo dela.
72. člen
Delovna organizacija ali organ, ki skrbi za vzdrževanje ceste, mora zagotoviti vzdolž ceste prometne površine, sposobne za parkiranje vozil, ki jih
začasno izključi iz prometa miličnik, kadar je prepovedan promet vseh vozil
ali promet posameznih vrst vozil na vsej cesti ali na posameznih njenih delih.
Prostor iz prejšnjega odstavka določi in vzdržuje organizacija ali organ,
ki vzdržuje cesto, na zahtevo republiškega sekretariata za notranje zadeve.
73. člen
Voznik oziroma druga oseba se ne sme učiti v cestnem prometu vožnje
z motornim vozilom ali z motornim vozilom tiste kategorije, za katero nima
vozniškega dovoljenja, niti delati vozniški izpit, dokler traja varnostni ukrep
prepovedi vozniškega poklica, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja
ali varnostni ukrep prepovedi izdaje vozniškega dovoljenja, izrečen v kazenskem postopku ali traja varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma varstveni ukrep prepovedi izdaje vozniškega dovoljenja, izrečen
v postopku zaradi prekrška.
74. člen
Motorna in priklopna vozila, ki se serijsko ali posamično izdelujejo ali
predelujejo, preizkuša delovna ali druga organizacija, ki jo pooblasti republiški sekretariat za gospodarstvo, ko je poprej dobil soglasje republiškega sekretariata za notranje zadeve. O preizkušnji teh vozil se izda atest.
Stroške, ki so združeni s preizkusom vozila, plača proizvajalec, lastnik ali
imetnik pravice uporabe vozila.
75. člen
Republiški sekretariat za notranje zadeve naloži z odločbo v upravnem
postopku organizaciji ali organu, ki skrbi za vzdrževanje cest iz republiške
pristojnosti, ukrepe, potrebne za vzpostavitev pogojev za varen cestni promet,
če ne vzdržuje ceste tako, kot mu nalagajo predpisi o javnih cestah in spravi
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s tem v neposredno nevarnost udeležence v prometu. Glede drugih cest ima
pravico tako ukrepati občinski upravni organ, ki je pristojen za notranje
zadeve.
Ce se organizacija ali organ, ki skrbi za vzdrževanje cest, ne ravna po
odločbi iz prejšnjega odstavka, predlaga organ za notranje zadeve, ki je izdal
odločbo, zoper organizacijo in njeno odgovorno osebo ali odgovorno osebo
organa uvedbo postopka zaradi prekrška.
76. člen
Svet SR Slovenije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu lahko
postavlja ob javnih cestah deske, napise, slike in druge označbe, s katerimi
udeležence v prometu na posameznih mestih ali delih javne ceste opozarja
na nevarnosti ali spodbuja k večji previdnosti. S pooblastilom tega sveta lahko
postavi tako označbo tudi občinski ali medobčinski svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
77. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek
delovna ali druga organizacija:
1. če uporablja v javnem linijskem ali v prostem cestnem prometu avtobus, ki je po svoji konstrukciji namenjeh za prevoz potnikov v mestnem prometu (6. člen);
2. če uporablja v javnem linijskem ali prostem cestnem prometu avtobus,
ki ima priklopno vozilo za prevoz potnikov (7. člen);
3. če uporablja v javnem mestnem prometu avtobus ali priklopno vozilo ali
V primestnem prometu avtobus, ki po svoji konstrukciji ne ustreza prevozu
potnikov (prvi odstavek 8. člena);
4. če uporablja v javnem mestnem prometu avtobus ali trolejbus, ki ima
več kot eno priklopno vozilo za prevoz potnikov (drugi odstavek 8. člena);
5. če opravlja dejavnost avto šole, pa nima potrdila o verifikaciji (tretji
odstavek 30. člena);
6. če izdeluje registrske tablice in tablice za označbo vozil, na katerih se
učijo kandidati za voznika motornega vozila, pa nima za to dovoljenja (50. člen);
7. če opravlja tehnične preglede motornih in priklopnih vozil brez pooblastila (prvi odstavek 56. člena) ali opravi tehnični pregled v nasprotju s 57. členom tega zakona;
8. če ne pripravi in vzdržuje prometnih površin, sposobnih za parkiranje
vozil, ki so izključena iz prometa, v skladu z 72. členom tega zakona;
9. če preizkuša motorna in priklopna vozila, ki se serijsko ali posamično
izdelujejo ali predelujejo, brez pooblastila pristojnega organa (prvi odstavek
74. člena).
Z denarno kaznijo od 50 do 500 dinarjev se kaznuje za prekrške iz prvega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba delovne ali druge organizacije.
78. člen
Z denarno kaznijo od 100 do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna
ali druga organizacija:
54
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1. če nima v vozilu za javni mestni promet vidno označenega števila stojišč
(četrti odstavek 8. člena);
2. če vozi na tovornem priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, ljudi v
nasprotju z 10. členom tega zakona;
3. če uporablja v cestnem prometu kolo, kolo s pomožnim motorjem ali
motorno kolo v nasprotju z 11. in 12. členom tega zakona;
4. če uporablja v cestnem prometu vprežni voz ali delovni stroj kot priključek k traktorju v nasprotju s 14. členom tega zakona;
5. če uporablja v cestnem prometu delovni stroj s priključkom, ki ga ni
predvideval proizvajalec delovnega stroja (prvi odstavek 15. člena);
6. če uporablja delovni stroj, ki nima naprave za varno zaviranje (tretji
odstavek 15. člena) ali nima ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti predpisanih
luči in odbojnih stekel (tretji odstavek 16. člena);
7. če uporablja damper, ki ima sedež voznika za kesonom (četrti odstavek
15. člena);
8. če v predpisanem roku ne odjavi vozila (53. člen);
9. če uporablja v cestnem prometu motorno vozilo, ki ima naprave za
dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov in ni registrirano po 54. členu
tega zakona;
10. če uporablja v cestnem prometu avtomobilsko priklopno vozilo, ki ni
opremljeno po 55. členu tega zakona;
11. če opravi tehnični pregled lastnega motornega ali priklopnega vozila,
pa ne povabi predstavnika občinskega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve (62. člen).
Z denarno kaznijo od 10 do 100 dinarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba delovne ali druge organizacije.
79. člen
Z denarno kaznijo od 50 do 500 dinarjev ali z zaporom do dveh mesecev
se kaznuje za prekršek:
1. voznik inštruktor, ki poučuje vožnjo z motornim vozilom v nasprotju z
drugim odstavkom 30. člena;
2. kdor opravlja dejavnost avto šole, pa nima potrdila o verifikaciji (tretji
odstavek 30. člena);
3. voznik, ki na zahtevo miličnika ne opravi preizkusa izdihanega zraka ali
voznik, ki se pri preizkusu alkoholiziranosti po izdihanem zraku ne ravna po
navodilu za uporabo naprave za preizkus alkoholiziranosti (47. člen);
4. kdor izdeluje registrske tablice ali tablice za označbo vozil, na katerih
se učijo kanditati za voznika motornega vozila, pa nima dovoljenja (50. člen);
5. kdor se uči praktične vožnje z motornim vozilom v nasprotju s 73. členom tega zakona.
Za prekršek iz 2. točke prejšnjega odstavka se sme izreči vozniku varstveni
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja za čas od 30 dni do enega leta.
80. člen
Z denarno kaznijo od 30 do 300 dinarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznujejo za prekršek:
1. voznik traktorja, ki vozi na priklopnem vozilu v prostoru, ki je namenjen za tovor, več kot pet oseb (10. člen);
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2. voznik traktorja, ki ravna v nasprotju s 14. členom tega zakona;
3. spremljevalec voznika traktorja ali voznika delovnega stroja, ki se premika z močjo lastnega motorja, če ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka 14. člena ali v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena tega zakona;
4. voznik delovnega stroja, ki se premika z močjo lastnega motorja, če
ima priključek, ki ga ni predvidel proizvajalec delovnega stroja (prvi odstavek
15. člena); če vozi delovni stroj brez naprave za varno zaviranje (tretji odstavek
15. člena); če v pogojih iz drugega odstavka 16. člena nima spremljevalca ali
vozi delovni stroj ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti brez predpisane luči in
odbojnih stekel (tretji odstavek 16. člena);
5. voznik, ki vozi damper po cesti v nasprotju s četrtim odstavkom
15. člena tega zakona;
6. kandidat za voznika motornega kolesa brez prikolice, ki se uči na cesti
v praktični vožnji brez nadzorstva voznika inštruktorja, če ni opravil teoretičnega dela vozniškega izpita ali če se uči take vožnje po preteku 30 dni, odkar
je opravil teoretični del vozniškega izpita ali dobil potrdilo za uporabo posebne
tablice »L« (33. člen);
7. lastnik motornega ali priklopnega vozila, če v predpisanem roku ne odjavi vozila (53. člen);
8. kdor uporablja v cestnem prometu motorno vozilo, ki ima napravo za
dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, in ni registrirano po 54. členu
tega zakona;
:
9. kdor uporablja v cestnem prometu avtomobilsko priklopno vozilo, ki ni
opremljeno po 55. členu tega zakona.
Za prekršek iz 6. točke prejšnjega odstavka se sme izreči varstveni ukrep
prepovedi izdaje vozniškega dovoljenja za čas od 30 dni do šestih mesecev.
81. člen
Z denarno kaznijo 50 dinarjev se takoj na mestu kaznuje za prekršek:
1. voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena in voznik avtobusa ali trolejbusa, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena tega
zakona;
2. voznik, ki vozi po cesti kolo s pomožnim motorjem, pa nima potrdila o
tem, da pozna predpise o varnosti cestnega prometa (prvi odstavek 13. člena);
3. voznik kolesa s pomožnim motorjem, ki na zahtevo miličnika noče pokazati potrdila o tem, da pozna predpise o varnosti cestnega prometa (prvi
odstavek 13. člena),
82. člen
Z denarno kaznijo 30 dinarjev se takoj na mestu kaznuje za prekršek:
1. voznik, ki vozi po cesti kolo, kolo s pomožnim motorjem ali motorno
kolo, ki ni opremljeno tako, kot je predpisano v 11. in 12. členu tega zakna;
2. voznik delovnega stroja, ki se premika z močjo lastnega motorja, če ne
naznani spremembe vožnje v primerih iz prvega odstavka 16. člena tega
zakona;
3. voznik-inštruktor, ki dovoli, da je med poukom praktične vožnje v vozilu
.oseba, ki ni kandidat za voznika motornega vozila (32. člen).
54*
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Z denarno kaznijo 10 dinarjev se takoj na mestu kaznuje za prekršek:
1. kdor se pelje na priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, v prostoru, namenjenem za tovor v nasprotju z 10. členom tega zakona;
2. voznik kolesa s pomožnim motorjem, ki med vožnjo nima pri sebi potrdila o tem, da pozna predpise o varnosti cestnega prometa (prvi odstavek
13. člena);
3. pešec, ki ravna v nasprotju s 17. členom tega zakona;
4. pešec, ki nosi po cesti predmet ali pelje ročni voziček v nasprotju z
18. členom tega zakona.
84. člen
Ce je bila s prekrškom iz 1. točke 81. člena ali s prekrškom iz 3. ali 4. točke
83. člena tega zakona povzročena neposredna nevarnost za drugega udeleženca
v prometu ali prometna nezgoda, se kaznuje storilec z denarno kaznijo od 20
do 100 dinarjev.
85. člen
Denarno kazen za prekršek iz 81., 82. in 83. člena tega zakona izreče in
izterja takoj na mestu miličnik.
Ce storilec prekrška, za katerega je predpisana denarna kazen, ki se izterja
na mestu samem, takoj ne plača kazni, lahko to' stori v osmih dneh od dneva,
ko je storil prekršek.
Če storilec prekrška ne plača denarne kazni v roku iz prejšnjega odstavka,
predlaga postaja milice zoper njega uvedbo postopka zaradi prekrška.
86. člen
Ce krši določbe tega zakona mladoletnik, ki še ni star 18 let, se kaznujejo
s predpisano denarno kaznijo njegovi starši ali oseba, kateri je mladoletnik
zaupan v varstvo, če je prekršek posledica tega, ker so zanemarili svojo dolžnost in niso pazili na mladoletnika.
87. člen
Za kršitve predpisov, ki bodo izdani na podlagi tega zakona, se lahko predpišejo prekrški in kazni.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
88. člen
Vozniku ali drugemu delavcu delovne organizacije, ki opravlja javni prevoz
potnikov v mestnem prometu, se lahko izda vozniško dovoljenje za vožnjo
trolejbusa na stalnih linijah mestnega prometa v naselju, če je star najmanj
21 let in če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. če ima vozniško dovoljenje za motorna vozila C kategorije, je dovršil
tečaj za voznika trolejbusa in ima vozniški izpit za voznika trolejbusa;
2. če je vsaj dve leti delal pri vzdrževanju ali uporabi vozil v gospodarski
organizaciji, ki opravlja javni prevoz potnikov v mestnem prometu, in je dovršil tečaj za voznike trolejbusa ter ima vozniški izpit za voznika trolejbusa.
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Voznik, ki ima vozniško dovoljenje D kategorije za vožnjo trolejbusa v
mestnem prometu, lahko dobi dovoljenje za vožnjo avtobusa, če je vozil vsaj
dve leti trolejbus in napravil vozniški izpit D kategorije na avtobusu.
Vozniška dovoljenja po prvem in drugem odstavku tega člena se lahko
izdajajo najdalj tri leta po tem, ko je začel veljati ta zakon.
89. člen
Dokler ne bodo ustanovljene šole za poklicno izobraževanje voznikov motornih vozil (40. člen), se šteje za strokovno izobrazbo iz prvega odstavka 123.
člena temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa:
1. izobrazba kvalificiranega ali visoko kvalificiranega delavca v vozniškem
poklicu, ki je pridobljena po dosedanjih predpisih;
2. šola za voznike motornih vozil v javnem prevozu;
3. osnovna šola in najmanj tri leta praktične vožnje z motornimi vozili
B kategorije ali izbrazba šole višje stopnje.
90. člen
Voznik motornega vozila C ali D kategorije, ki mu je bilo izdano vozniško
dovoljenje v času, ko je začel veljati temeljni zakon o varnosti prometa na
javnih cestah (Uradni list SFRJ, št. 14-277/65) do uveljavitve tega zakona,
obdrži vozniško dovoljenje, čeprav nima predpisane strokovne izobrazbe.
91. člen
Dokler ne bo pristojni organ določil, katere ceste so v SR Sloveniji rezervirane za promet motornih vozil, se uporabljajo določbe 73. člena temeljnega
zakona o varnosti cestnega prometa za odseka ceste št. I/l Škofljica—Bregana
in Naklo—Tržič ter odsek ceste št. I/I a Podtabor—Črnivec.
92. člen
Naprava za ugotavljanje alkoholiziranosti po izdihanem zraku in navodilo
za uporabo te naprave (48. člen) morata biti atestirani najpozneje v šestih
mesecih potem, ko je začel veljati ta zakon.
93. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati: odredba o cestnem
prometu v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 31-143/55); odredba o cestah, ki
so v LR Sloveniji prvenstveno namenjene za promet z motornimi vozili (Uradni
list LRS, št. 31-144/55); odredba o motornih vozilih, ki imajo prednost v cestnem prometu (Uradni list LRS, št. 31-145/55) in odredba o prevažanju oseb
z avtobusi in tovornimi avtomobili (Uradni list LRS, št. 15-83/49).
94. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu SRS.
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Varnost cestnega prometa ni izključno stvar zvezne zakonodaje, čeprav
govorijo v prilog popolnega zakona določeni ukrepi, kot so npr. uskladitev
prometnih pravil z mednarodnimi ukrepi za varnost cestnega prometa, enotni
režim glede registracije motornih vozil, prometnih znakov, voznikov motornih
vozil, voznikov-inštruktorjev ter opreme in naprav, ki jih morajo imeti motorna
vozila.
V sistemu ukrepov za varnost prometa ni mogoče z zveznim zakonom in
s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, urejati vseh vprašanj. Na področju
varnosti cestnega prometa je še vrsta vprašanj, za katera morajo sprejemati
ustrezne rešitve ožje družbeno-politične skupnosti (republike, pokrajine in občine). Tako morajo občinske skupščine skrbeti za nemoten in varen promet
v naselju. Ukrepanje na tem področju je dokaj obsežno in obsega vprašanja,
ki jih nakazuje 5. člen predloga. Prav tako pa ima tudi republika določeno
sfero normativnega ukrepanja, ki se izraža deloma z dopolnjevanjem temeljnih
pravil o cestnem prometu, deloma pa z urejanjem vprašanj organizacijo-pravne
prirode.
V okviru teh načel vsebuje predlog dopolnitve zveznih predpisov o varnosti
cestnega prometa, ki se nanašajo na prevoz potnikov v avtobusih, vožnjo oseb
s tovornimi, motornimi in priklopnimi vozili, opremo koles, koles s pomožnim
motorjem, motornih koles, triciklov in motornih triciklov, promet vprežnih vozil, strojev, poskusne vožnje, vleko vozil, športne in druge prireditve na cesti,
hojo pešcev in še na vrsto drugih zadev, ki so v zvezni prometni zakonodaji
rešene samo načelno in tako prepuščajo podrobnejšo ureditev republiki oziroma
občini. Mišljeno je predvsem šolanje kandidatov za voznike motornih vozil,
določitev pristojnosti občinskih upravnih organov ter republiškega sekretariata
za notranje zadeve pri izvajanju cestno-prometne zakonodaje.
Pri tako obsežnih pooblastilih predlog upošteva tudi problematiko cestnega
prometa na območju SR Slovenije, ki jo narekuje velika frekvenca domačih in
tujih motornih vozil.
Določbe temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa o tehnični opremljenosti oziroma ureditvi cest nujno zahtevajo svoje dopolnitve v republiški
zakonodaji. Po 97. členu zveznega zakona je potrebno z republiškim predpisom
predvideti organ, ki določa način postavljanja prometnih znakov ob cestah, za
katere še ni izdelana investicijsko-tehnična dokumentacija. Take določbe v zveznem zakonu so sprožile vrsto vprašanj, ki bi jih bilo potrebno urediti v republiških zakonih. Ker se pripravlja tudi nov republiški zakon o javnih cestah, so
sprejete določbe glede tehnične ureditve javnih cest v osnutek zakona o javnih
cestah, kjer je tudi določeno, kateri organi so pristojni za naloge, ki jih predvideva 97. člena temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa.
Značilnost republiškega zakona o varnosti cestnega prometa so določbe o
šolanju voznikov motornih vozil in o pridobivanju strokovne kvalifikacije za
voznike C in D kategorije, ki jo je predpisala novela temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa. V prvem primeru gre za avtošole, v drugem primeru pa za
poklicno šolo. Po noveli zveznega zakona sme poučevati kandidate za voznika
motornega vozila samo voznik motornega vozila, ki ima izpit za voznika inštruktorja in ustrezno dovoljenje. Zvezni zakon ne izključuje voznika inštruktorja, ki
izpolnjuje navedene pogoje, da samostojno in neodvisno od avtošole z družbenimi sredstvi pripravlja kandidate za vozniški izpit. Predlog razlikuje avtošolo
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z družbenimi sredstvi od voznika inštruktorja posameznika. Če izpolnjuje inštruktor posameznik pogoje, ki jih osnutek določa za avtošolo z družbenimi
sredstvi, ima lahko avtošolo z istimi pravicami in obveznostmi. Dejavnost inštruktorja, ki ne izpolnjuje takih pogojev, pa predlog znatno omejuje. Po teh
načelih bo v pravilniku predpisano družbeno nadzorstvo nad delom avtošol ir*
voznikov inštruktorjev. Avtošole bo registriral občinski upravni organ, pristojen za notranje zadeve, delovale pa bodo na podlagi potrdila tega organa.
Vozniki inštruktorji pa se registrirajo že po zveznem zakonu, čim opravijo
izpit in jim je izdano dovoljenje. Vsa nadaljnja vprašanja bodo rešena s pravilnikom republiškega sekretarja za notranje zadeve.
Strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti vozniki motornih vozil C in D kategorije, pa se bo morala pridobiti v posebnih šolah za poklicno izobraževanje
voznikov motornih vozil. Taka šola bo morala biti ustanovljena po zakonu
o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij potem, ko bo izdelan
profil poklicnega voznika motornega vozila, še posebej pa profil poklicnega voznika motornega vozila C in D kategorije. Ustanovitev take šole se obravnava po
posebnih predpisih.
Zaradi izrednega pomena, ki ga ima organizirano vzgajanje občanov na
področju varnosti cestnega prometa, ima predlog tudi določbe, ki se nanašajo
na preventivno dejavnost v cestnem prometu. Obstoječim komisijam za vzgojo
in varnost v cestnem prometu v republiki in občini je potrebno zagotoviti ustrezen status v obliki posebnega družbenega telesa družbeno-politične skupnosti.
Za plodno delo teh teles naj se zagotovijo stalni proračunski viri, ki so potrebni
za uresničevanje njihovih dejavnosti. Dosedanje delo komisij je pokazalo, da
se razvija preventivna dejavnost na področju varnosti cestnega prometa kot
samostojna disciplina izven dela organov za notranje zadeve, ki jim je po zveznem zakonu naložena le kontrola nad izvajanjem predpisov in ukrepov, ki se
nanašajo na varnost cestnega prometa.
Predlog je fragmentarne narave, ker predstavlja zbirko najrazličnejših ukrepov iz vseh področij varnosti cestnega prometa brez določene načelne podlage.
Predlog je pravzaprav zbirka realizacije pooblastil v zvezni zakonodaji, ki je
sicer sama zelo izčrpna. Kljub temu so ukrepi, ki jih predvideva predlog, zagotovilo za izboljšanje varnosti cestnega prometa in učinkovitejše delo organov
za notranje zadeve na tem področju.
Predlog je pripravljen na podlagi stališč in pripomb, ki so jih zavzeli v fazi
obravnavanja osnutka tega zakona skupščinski odbori in komisije.
Osnutek je najprej obravnaval odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko dne 29. 6. 1970, nato 14. 9. 1970, zakonodajno-pravna komisija,
dne 22. 9. 1970 pa zbor delegatov občin, katerega mnenja in predloge je predložila republiškemu zboru posebna delovna skupina.
Obravnava osnutka na zboru delegatov občin je dala mnogo pobud za
ustreznejše rešitve določenih vprašanj.
Predlog zakona upošteva pripombe in predloge, ki sta jih dala k osnutku
odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko ter zakonodaj no-pravna
komisija.
O nekaterih predlogih delegatov občin je izrazil predlagatelj svoje pomisleke
v posebnem aktu, poslanem odboru za družbeno-politični sistem in notranjo
politiko ter jih obrazložil na seji republiškega zbora. Republiški zbor je te
pomisleke vzel na znanje.
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Na sami seji republiškega zbora so poslanci predlagali nekatere spremembe
osnutka, zlasti glede financiranja republiškega sklada za vzgojo in varnost v
cestnem prometu iz sredstev, ki dotekajo iz naslova denarnih kazni za cestnoprometne prekrške.
Tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije se ne strinja z avtomatičnim
stekanjem denarnih kazni v ta sklad.
Na zboru so nekateri poslanci izrazili mnenje, naj bi zakon vseboval tudi
določbe o prometnih znakih, o elementih vozišča in o skladnosti hitrosti z elementi vozišča ter o uporabi avtogum ježevk. Vsa ta vprašanja so že urejena
z zveznimi predpisi (pravilnik o prometnih znakih, za katere so predpisani tudi
standardi, pravilnik o napravah in opremi za vozila v cestnem prometu in pravilnik o tehničnih predpisih o elementih in osnovnih pogojih, ki veljajo pri
projektiranju javnih cest in objektov na njih) oziroma je njihovo urejanje
stvar zveznega podzakonskega predpisa.
Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji 20. seji dne 10. 11. 1970
sprejel osnutek zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je predložil predsedniku Skupščine SR Slovenije republiški sekretar za notranje zadeve dne 1. junija 1970.
POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na sej dne 25. 2.
1971 obravnavala predlog zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil odbor republiškega zbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko.
Komisija je v načelni razpravi ugotovila, da je predlagatelj upošteval večino pripomb, ki jih je komisija dala k osnutku zakona.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija dala naslednje predloge za spremembe in dopolnitve:
K 5. členu: V prvem odstavku se besedilo »lahko občinska skupščina
izda predpise o ureditvi prometa v naseljih« nadomesti z besedilom »lahko
občinska skupščina z odlokom uredi promet v naseljih«.
Ni nujno, da vse navedene predpise neposredno izda le občinska skupščina.
Občinski skupščini je treba omogočiti, da lahko za izdajo posameznih predpisov
pooblasti svoje organe. Taka pooblastila lahko občinska skupščina določi v tem
odloku.
K 28. členu : Besedilo »predpise o minimalnih pogojih tehnične in kadrovske opremljenosti« se nadomesti z besedilom »predpise o minimalnih pogojih tehnične opremljenosti in kadrovske zasedbe«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 30. členu: V drugem odstavku se besedilo »ki ne izpolnjuje pogojev,
predpisanih v prejšnjem odstavku« nadomesti z besedilom »ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev«.
Sprememba je potrebna, ker v prvem odstavku niso predpisani pogoji,
temveč so pogoji predpisani v zveznem zakonu.
K 41. členu : V zadnjem odstavku se za besedo »kandidat« vstavi pika
in črta preostalo besedilo.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 47. č 1 e n u : V drugem odstavku se črta zadnji stavek.
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Navodilo ne more biti del zapisnika, pač pa se lahko v zapisniku navede,
da je bil voznik seznanjen z navodilom.
K 48. členu : V prvem odstavku se v 2. vrsti beseda »priprave« nadomesti z besedo »naprave«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
V drugem odstavku se v 4. vrsti med besedama »izda« in »republiški«
vnese besedilo »strokovna organizacija, ki jo določi«.
Dopolnitev je potrebna, ker lahko atest in navodilo, ki ima značaj javne
listine, izdaja le strokovna organizacija, ki ima za opravljanje take dejavnosti
ustrezne strokovnjake.
K 72. členu : Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Prostor iz prejšnjega odstavka določi na zahtevo republiškega sekretariata za notranje zadeve organizacija ali organ, ki vzdržuje cesto.«
Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. Organizacija, ki
vzdržuje cesto, je dolžna vzdrževati tudi omenjeni prostor, ne pa šele na zahtevo republiškega sekretariata.
K 74. č 1 e n u : V prvem odstavku se v 3. vrsti beseda »sekretariat« nadomesti z besedo »sekretar«.
Sprememba je potrebna, ker tudi 56. člen določa, da tako pooblastilo izdaja
republiški sekretar, ne pa sekretariat.
K 79. č 1 e n u : V 4. točki prvega odstavka se za besedo »vozila« postavi
podpičje in črta preostalo besedilo.
Sprememba je potrebna, ker občan ne more dobiti dovoljenja za izdelovanje omenjenih registrskih tablic.
K 82. č 1 e n u : V 2. točki se med besedama »spremembe« in »vožnje«
vnese besedilo »načina ali smeri vožnje«.
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 16. členom (1. odstavek).
K 90. č 1 e n u : V 2. vrsti se besedilo »v času, ko je začel veljati temeljni
zakon« nadomesti z besedilom »od začetka veljavnosti temeljnega zakona«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
Predstavnik predlagatelja se je strinjal s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami.
Št.: 34-57/71
Ljubljana, 26. 2. 1971
OSNUTEK ZAKONA
o odvetništvu in drugi pravni pomoči
I. Splošne določbe o pravni pomoči
1. člen
Družbena skupnost na območju SR Slovenije ,zagotavlja občanom in
organizacijam zaradi uveljavitve in varstva njihovih zakonitih pravic in koristi
pravno pomoč z odvetništvom in z drugimi oblikami pravne pomoči po določbah tega zakona v skladu s splošnim zakonom o odvetništvu in drugi pravni
pomoči (Uradni list SFRJ, št. 15-162/70).
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Pravna pomoč po tem zakonu obsega:
— pravne nasvete;
— zastopanje in zagovor strank pred sodišči, drugimi državnimi organi in
organizacijami ter pred samoupravnimi organi delovnih in drugih organizacij;
— zastopanje strank v njihovih pravnih poslih in razmerjih z drugimi
strankami;
—• sestavljanje listin o pravnih poslih in razmerjih;
— sestavljanje vlog v vseh pravnih postopkih;
— opravljanje vseh pomožnih pravnih storitev v zastopanju ali obrambi
strank;
— opravljanje vseh drugih pravnih storitev.
3. člen
Odvetniki smejo opravljati vse zadeve pravne pomoči iz 2. člena tega zakona, druge osebe v službah pravne pomoči, ki imajo strokovno izobrazbo za
dajanje pravne pomoči, pa le tiste, za katere so pooblaščene s tem zakonom.
Pravno pomoč, ki jo izkazujejo uradne osebe v zvezi z" opravljanjem svoje
službe, urejajo posebni predpisi.

II. Odvetništvo
1. Splošno o odvetništvu
4. člen
Odvetništvo je samostojna in neodvisna družbena služba za dajanje pravne
pomoči.
Odvetnik je pri svojem delu neodvisen.
5. člen
Odvetništvo izvršujejo odvetniki posamično ali združeno.
Odvetnik ne more biti v delovnem razmerju.
6. člen
Odvetnik lahko ima zunaj kraja svojega sedeža izpostavo pisarne pod
pogoji, ki jih za to določi statut odvetniške zbornice.
7. člen
Odvetniki imajo v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi
enake pravice in obveznosti do družbene skupnosti, kot jih imajo delovni ljudje
v delovnih organizacijah.
Odvetniki so dolžni pri opravljanju svoje družbene službe v zastopanju
ali obrambi strank skrbeti za ustavnost in zakonitost, vestno opravljati svoj
poklic in se ravnati po načelu poklicne etike.
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8. člen
Odvetnik je dolžan dati stranki pravno pomoč, odreče jo lahko le iz opravičenih razlogov, ki jih določa ta zakon, statut odvetniške zbornice ali kodeks
odvetniške poklicne etike.
Odvetnik ima pravico in dolžnost v mejah zakona in sprejetega pooblastila
storiti vse, kar meni, da lahko koristi stranki, ki jo zastopa.
9. člen
Odvetnik mora varovati kot tajnost, kar mu je zaupala stranka ali kar
je na drug način zanjo kot zaupno izvedel. O tem odvetnik ne sme biti zaslišan kot priča v kazenskem postopku, v drugih postopkih pa lahko odkloni
pričevanje.
Odvetnik ni dolžan pričati o tistem, kar mu je zaupala stranka, ki se je
obrnila nanj za pravno pomoč, in ne sme biti zaslišan kot priča o tistem, kar
mu je zaupal obdolženec kot svojemu zagovorniku.
10. člen
Odvetnik je dolžan odkloniti pravno pomoč, če je v isti stvari zastopal
nasprotno stranko, ji dal pravni nasvet ali od nje sprejel informacijo on sam
ali drug odvetnik v isti pisarni ali če je kot odvetniški pripravnik delal pri
odvetniku, ki je zastopal nasprotno stranko, ali če je v isti stvari delal kot
sodnik, javni tožilec, javni pravobranilec, preiskovalni ali poizvedovalni organ
ali kot organ (uradna oseba) v upravnem postopku.
V stvareh, v katerih je odvetnik že dajal pravno pomoč istočasno dvema
ali več strankam, ne more sprejeti zastopanja v sporu med temi strankami,
če bi moral pričevati o dejstvih, ki so bila predmet pravne pomoči.
V primerih, določenih v statutu odvetniške zbornice oziroma v kodeksu
odvetniške poklicne etike, ima odvetnik pravico odreči pravno pomoč.
11. člen
Odvetnik ne sme biti priprt v postopku, ki je sprožen proti njemu zaradi
suma kaznivega dejanja, storjenega pri opravljanju pravne pomoči, brez poprejšnjega dovoljenja senata sodišča, pri katerem teče postopek za tako kaznivo
dejanje (senat po 20. členu zakonika o kazenskem postopku).
12. člen
Preiskava v odvetniški pisarni se lahko opravi samo v kazenskem postopku
proti odvetniku na podlagi sklepa pristojnega sodišča, v katerem morajo biti
navedene listine in predmeti, zaradi katerih se opravlja preiskava. Preiskavo
opravi preiskovalni sodnik. Pri preiskavi v odvetnški pisarni ne sme biti prizadeta tajnost drugih listin in predmetov.
13. člen
Družbeno-politične skupnosti ustvarjajo materialne pogoje za opravljanje
odvetništva.
Družbeno-politične skupnosti, družbene organizacije in delovne organizacije lahko dajejo družbena sredstva za opravljanje odvetništva posameznim
odvetnikom prek odvetniške zbornice, odvetniški skupnosti pa tudi neposredno.
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Odvetniki imajo pravico do nagrade za svoje delo in do povračila stroškov
v zvezi z opravljenim delom.
Predpise o nagrajevanju sprejema odvetniška zbornica s pravilnikom in
tarifo v soglasju z izvršnim svetom Skupščine SiR Slovenije oziroma v soglasju
z drugim organom, ki ga izvršni svet za to pooblasti.
15. člen
Odvetniki so socialno zavarovani v skladu z veljavnimi predpisi.
2. Organizacija odvetništva
16. člen
Odvetniki z- območja SR Slovenije se združujejo v odvetniško zbornico Slovenije, ki posluje po načelih samoupravljanja.
Odvetniška zbornica je obvezna organizacija odvetnikov, ki spremlja in
proučuje razmerja in pojave v odvetništvu in pri pravni pomoči sploh, ki imajo
pomen za varstvo pravic občanov in organizacij ter za odvetništvo in njegov
napredek.
Odvetniška zbornica obvešča skupščinske organe družbeno-političnih skupnosti (republiško skupščino in občinsko skupščino) na svojo pobudo ali na
pobudo skupščin o svojih ugotovitvah, o stanju pravne pomoči in o potrebah
za pospeševanje odvetništva.
17. člen
Odvetniška zbornica sprejema statut in kodeks odvetniške poklicne etike
ter druge splošne akte v skladu s tem zakonom.
Statut odvetniške zbornice lahko določi oblike združevanja odvetnikov za
območje ene ali več občin.
Kodeks odvetniške poklicne etike je zapis načel in pravil, po katerih se
ravnajo odvetniki pri opravljanju svojega poklica.
18. člen
Odvetniška zbornica vodi imenik odvetnikov in odvetniških pripravnikov
in ugotavlja pogoje za vpis in izbris v teh imenikih.
Pri tem posluje odvetniška zbornica po določbah zakona o splošnem upravnem postopku. Proti odločbam o vpisu ali izbrisu je mogoč upravni spor.
19. člen
Nadzorstvo nad splošnimi akti odvetniške zbornice izvršuje Skupščina
SR Slovenije.
Republiški upravni organ, pristojen za zadeve pravosodja, spremlja in proučuje delo odvetništva in pogoje za opravljanje odvetništva. V ta namen sodeluje z organi odvetniške zbornice.
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3. Pridobitev in izguba pravice do odvetništva
20. člen
Splošne pogoje za pridobitev pravice do odvetništva izpolnjuje jugoslovanski državljan, ki je poslovno in zdravstveno sposoben, ki je po diplomi na
pravni fakulteti opravil triletno pripravniško prakso, od tega najmanj 1 leto v
odvetniški pisarni, in je opravil pravosodni izpit ter je vreden zaupanja za
opravljanje odvetništva in ni v delovnem razmerju.
Ni vreden zaupanja za opravljanje odvetništva, kdor je bil obsojen za
kaznivo dejanje, zaradi katerega je postal moralno neprimeren za odvetnika,
ali če so bili njegovi prejšnji postopki takšni, da ne bi mogel biti sprejet med
odvetnike brez škode za ugled odvetništva.
Varianta:
V prvi odstavek je med splošne pogoje vnesti še znanje slovenščine.
21. člen
Prakso v odvetniški pisarni nadomešča ustrezno samostojno delo v pravosodnih organih po opravljenem pravosodnem izpitu.
Sodniki vrhovnih sodišč, zvezni in republiški javni tožilec in njihovi namestniki, zvezni in republiški javni pravobranilec in njihovi namestniki ter
profesorji pravnih znanosti na univerzi lahko postanejo odvetniki tudi brez
pripravniške prakse in pravosodnega izpita.
22. člen
Odvetnik, vpisan v imenik odvetnikov druge odvetniške zbornice na območju SFRJ, se lahko vpiše v imenik odvetniške zbornice brez preizkušnje ali
izpolnjuje pogoje za sprejem v odvetništvo po tem zakonu.
23. člen
Če se po dovolitvi vpisa zve, da predlagatelj ni izpolnjeval pogojev za
opravljanje odvetništva, obnovi odvetniška zbornica postopek za vpis v imenik
na svojo pobudo.
24. člen
Odvetnik, ki ima v določeni pravni panogi posebne strokovne kvalifikacije
ali znanje, pridobljeno z najmanj 5-letno odvetniško prakso, in ki opravi poseben preizkus znanja, sme zahtevati, da mu odvetniška zbornica v skladu s tem
zakonom in statutom ter pravilnikom za priznanje specializacije prizna specialnost v določeni pravni panogi.
Pravilnik za priznanje specializacije izda odvetniška zbornica v soglasju z
izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije oziroma v soglasju z organom, ki ga
izvršni svet za to pooblasti. Pravilnik mora vsebovati določbe o panogah specializacije, vsebini in načinu preizkusa znanja, načinu priglasitve, sestavi organa, ki preizkuša specialistično znanje, in o načinu izdaje listine o priznanju
specializacije.
25. člen
Odvetniku preneha pravica do opravljanja odvetništva, če izgubi jugoslovansko državljanstvo ali poslovno sposobnost, če je zoper njega izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja odvetništva ali disciplinski ukrep izgube
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pravice do opravljanja odvetništva, če se sam odreče odvetništva ali če odvetništva ne opravlja več kot eno leto brez opravičenega razloga ali če postane
trajno zdravstveno nesposoben za opravljanje odvetništva ali če je stopil v
delovno razmerje.
4. Delovne skupnosti odvetnikov
26. člen
Odvetniki združujejo svoje delo in sredstva tako, da lahko opravljajo odvetništvo združeno v delovnih skupnostih, ki imajo praviloma enak položaj kot
organizacije na področju družbenih služb.
Odvetniki, ki se združujejo v delovni skupnosti, urejujejo medsebojna razmerja s pogodbo v skladu z določbami zakona in pravilnika o poslovanju delovnih skupnosti odvetnikov, ki ga sprejme odvetniška zbornica.
V združenem delu odvetnikov se ne smejo vzpostavljati taka razmerja, ki
bi bila v nasprotju z načeli o samostojnosti odvetništva in neodvisnosti odvetnikov pri opravljanju odvetniškega dela.
27. člen
Delovna skupnost odvetnikov uporablja sredstva, ki so lastnina odvetnikov
v skupnosti ali družbena lastnina.
Delovna skupnost odvetnikov upravlja družbena sredstva po načelih,
ki veljajo za upravljanje sredstev delovnih organizacij, ki opravljajo družbene
službe.
Stroške za vzdrževanje odvetniške pisarne delovne skupnosti in dohodke
od opravljanja odvetništva v delovni skupnosti si delijo odvetniki v skupnosti
v skladu s pogodbo.
5. Odvetniški pripravniki
28. člen
Odvetniški pripravniki se z delom v odvetniških pisarnah in v pravosodnih
organih usposabljajo za odvetniški poklic.
Odvetnik mora odvetniškega pripravnika seznaniti z vsemi opravili v zvezi
z opravljanjem odvetništva.
29. člen
Pripravniška doba traja tri leta.
Odvetniški pripravnik sme polagati pravosodni izpit po dveletni praksi.
Po opravljenem pravosodnem izpitu opravlja odvetniški pripravnik v sporazumu in pod strokovnim vodstvom odvetnika, pri katerem je v praksi, določene
vrste zadev pravne pomoči samostojno, kot to ureja statut odvetniške zbornice
in pravilnik o pripravniški praksi v skladu s tem zakonom in zakoni o postopkih.
30. člen
Odvetniški pripravniki se združujejo v posebni sekciji odvetniških pripravnikov pri odvetniški zbornici, kakor to določa statut zbornice.
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6, Odgovornost za kršitve odvetniških dolžnosti
31. člen
Odvetniki in odvetniški pripravniki so za hujše in lažje kršitve odvetniških oziroma pripravniških dolžnosti odgovorni pred disciplinskimi organi, ki jih
določa statut odvetniške zbornice.
Hujša kršitev je vsaka kršitev dolžnosti, ugleda ali etike odvetništva, ki
ima težji značaj glede na pomembnost ogrožene dobrine, naravo prekršene
dolžnosti, večje materialne ali drugačne posledice ali glede na okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno ali opuščeno.
Lažja kršitev je kršitev dolžnosti, ugleda ali etike odvetništva, ki nima
težjega značaja.
Statut odvetniške zbornice primeroma opredeli hujše kršitve.
32. člen
V disciplinskih postopkih proti odvetnikom se izrekajo kot disciplinski
ukrepi opomin, denarna kazen, ukor in izbris iz imenika odvetnikov.
V disciplinskem postopku proti odvetniškim pripravnikom se izrekajo kot
disciplinski ukrepi opomin, ukor, denarna kazen in izbris iz izmenika odvetniških pripravnikov.
Denarne kazni se smejo izreči v razponu, ki ga določa odvetniška zbornica
s splošnim aktom.
Izbris iz imenika odvetnikov se kot disciplinski ukrep lahko izreče za dobo
6 mesecev do 5 let, izbris iz imenika odvetniških pripravnikov pa za dobo od
6 mesecev do 3 let.
33. člen
V disciplinskih postopkih proti odvetnikom in odvetniškim pripravnikom
se uporabljajo določbe o kazenskem postopku in določbe splošnega dela kazenskega zakonika, če ni drugače določeno s statutom odvetniške zbornice in s
pravilnikom o disciplinskem postopku, ki ga sprejme odvetniška zbornica v
skladu s tem zakonom in s statutom.
Odločbe disciplinskih organov odvetniške zbornice so izvršljive.
Sredstva od vplačanih denarnih kazni se uporabljajo za namene, ki jih
določa statut odvetniške zbornice.
34. člen
Zoper odločbe disciplinskih organov prve stopnje je dopustna pritožba
na višji disciplinski organ odvetniške zbornice.
Zoper odločbo, s katero se izreče disciplinski ukrep izbrisa iz imenika odvetnikov, je dopustna pritožba na poseben senat vrhovnega sodišča SR Slovenije, ki ga sestavljajo trije sodniki vrhovnega sodišča SR Slovenije in dva
odvetnika, ki ju izvoli odvetniška zbornica.
III. Druge oblike pravne pomoči
35. člen
Družbeno-politične skupnosti in druge organizacije lahko ustanavljajo
službe pravne pomoči (pravne posvetovalnice) za dajanje pravnih nasvetov,
za sestavljanje listin o pravnih poslih in razmerjih ter za sestavljanje vlog.
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Službe pravne pomoči, ki jih ustanavljajo družbeno-politične skupnosti,
dajejo pravno pomoč vsem občanom, službe pravne pomoči, ki jih ustanavljajo
druge organizacije, pa samo članom svoje organizacije.
36. člen
Službe pravne pomoči iz prejšnjega člena se ustanavljajo kot zavodi ali
kot posebne organizacijske enote ustanoviteljev.
O poslovanju službe pravne pomoči sprejme ustanovitelj pravilnik v skladu
s tem zakonom in v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za
zadeve pravosodja.
S pravilnikom se lahko določijo način financiranja službe, pogoji in višina
zaračunavanja pravnih storitev.
Za zastopanje strank lahko službe pravne pomoči sklenejo pogodbe z odvetniki.
37. člen
Delavci, ki dajejo pravno pomoč v službah pravne pomoči, morajo imeti
pravniško izobrazbo in pravosodni izpit.
Pri opravljanju pravne pomoči so ti pravni delavci zavezani kot odvetniki
za varovanje tajnosti strank in glede prepovedi zastopanja nasprotnih interesov.
IV. Končne določbe
38. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se na območju SR Slovenije preneha
uporabljati zakon o odvetništvu (Uradni list FLRJ, št. 15-162/57 in Uradni list
SFRJ, št. 51-840/65).
39. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
I
Zvezna ustava določa v 2. odst. 67. člena: »Družbena skupnost ustvarja
pogoje za pravno pomoč z odvetništvom kot samostojno družbeno službo in z
drugimi oblikami pravne pomoči.« V drugi točki 161. člena zvezne ustave je
med področji, ki jih ureja temeljna zakonodaja, našteto tudi odvetništvo.
Zvezna skupščina je ob koncu marca 1970 glede na določbo 120. člena zvezne
ustave področje odvetništva in druge pravne pomoči uredila s splošnim zakonom o odvetništvu in drugi pravni pomoči (Uradni list SFRJ, št. 15/70). S tem
je omogočeno to področje urediti z republiškimi zakoni skladno s potrebami
in razmerami na posameznih območjih ob upoštevanju načel splošnega zakona.
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora dne 23. 9. 1970 sprejela predlog izvršnega sveta za izdajo zakona o odvetništvu in drugi pravni
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pomoči, pri čemer je ocenila izhodišča predlogu priloženih tez kot ustrezna
za sestavo osnutka zakona.
Zvezni zakon določa, da morajo socialistične republike izdati svoje zakone do konca leta 1971. Do tega datuma se uporablja zakon o odvetništvu
iz leta 1957 z novelo glede določb o nagrajevanju odvetnikov iz leta 1965 in
glede pogojev za pridobitev pravice do odvetništva po temeljnem zakonu o pravosodnem izpitu iz leta 1967.
II
Pravno pomoč nudijo na območju SR Slovenije odvetništvo in druge službe
pravne pomoči. Po stanju 15. 11. 1970 deluje na območju SR Slovenije 239 odvetnikov, pri katerih je v praksi 9 odvetniških pripravnikov. Odvetniki opravljajo odvetništvo praviloma v individualnih pisarnah, nekateri odvetniki pa so
vključeni v pisarne pravne pomoči, ki so jih ustanovile bodisi skupščine družbenih političnih skupnosti, bodisi družbene in društvene organizacije. Poleg
odvetnikov dajejo pravno pomoč strankam tudi službe pravne pomoči, organizirane kot samostojni zavodi ali kot organizacijske enote upravnih organov
ustanoviteljev. V teh službah delajo diplomirani pravniki, ki imajo deloma
pravosodni izpit, deloma pa daljšo prakso na tem področju.
ni
Splošni zakon o odvetništvu in drugi pravni pomoči vsebuje naslednja
načela za urejanje odvetništva in druge pravne pomoči:
— družbena skupnost ustvarja pogoje za pravno pomoč občanom in organizacijam z odvetništvom in z drugimi oblikami pravne pomoči;
— odvetniki smejo opravljati vse zadeve pravne pomoči, druge osebe, ki
imajo strokovno izobrazbo, pa le tiste zadeve, za katere so pooblaščena z zakonom;
— odvetništvo je samostojna družbena služba, katere samostojnost se uresničuje s samoupravnim organiziranjem odvetnikov v odvetniško zbornico;
— odvetniki morajo dajati pravno pomoč vestno in pri tem skrbeti za
ustavnost in zakonitost. Pri svojem delu so neodvisni, kar se kaže v tem, da
imajo pravico in dolžnost storiti v mejah zakona in dobljenih pooblastil vse,
kar je po njihovem mnenju lahko koristno za stranko, kateri dajejo-pravno
pomoč;
— pri svojem delu odvetnik ne sme biti vezan na pogoje, ki so značilni
za delovno razmerje;
— odvetnik ima pri svojem delu imuniteto, ki se nanaša na odreditev pripora in na preiskavo njegove pisarne;
— odvetnik je dolžan varovati kot tajnost, kar mu je zaupala stranka,
in v kazenskem postopku ne more biti zaslišan kot priča;
— odvetnik je stranki, ki se nanj obrne, dolžan dati pravno pomoč, če
njegovo delo ne bi škodovalo interesom stranke;
— pogoj za pridobitev odvetništva je diploma pravne fakultete, pravosodni
izpit, splošni pogoji in zaupanje;
— dopustna je uvedba specializacije v odvetništvu;
— ni omejitve za preselitev odvetniške pisarne;
55
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— disciplinska odgovornost v odvetništvu se zagotavlja v okviru organov
odvetniške zbornice;
— odvzem pravice do odvetništva je prepuščen le odvetniški zbornici in
sodnim organom;
— odvetniki opravljajo svoje delo individualno ali združeno v delovni
skupnosti;
— odvetniki imajo načelno enak družbenoekonomski položaj in v osnovi
enake pravice in obveznosti do družbene skupnosti, kot jih imajo delovni ljudje
v delovnih organizacijah;
— odvetniški pripravniki imajo pravice in dolžnosti kot odvetniki glede
varovanja tajnosti in pričevanja na sodišču;
— nagrajevanje odvetnikov za njihovo delo se ureja s tarifo, ki jo sprejema odvetniška zbornica, če ni z zakonom drugače določeno;
— odvetniške zbornice samostojno sprejemajo svoje statute in kodekse
odvetniške'etike. Dolžne so spremljati in proučevati pojave na področju pravne
pomoči in obveščati skupščine ustreznih družbeno-političnih skupnosti na svojo
pobudo ali njihovo zahtevo;
—• druga pravna pomoč se organizira kot služba za pravno pomoč pri družbeno-političnih skupnostih in pri delovnih in drugih organizacijah za dajanje
nasvetov, za sestavljanje listin o pravnih zadevah in za sestavljanje vlog občanom oziroma članom;
— pravna pomoč z zastopanjem strank po delavcih službe pravne pomoči
oziroma po osebah, ki imajo iste strokovne kvalifikacije kot odvetniki, je izjemna in je dopustna le na območjih, ki jih določa republika in če je z zakonom
tako določeno;
— samoupravno združevanje odvetniških zbornic je v celoti prepuščeno
odvetniškim zbornicam;
— republiški zakon o odvetništvu in drugi pravni pomoči mora biti izdan
najpozneje do 31. decembra 1971.
IV
Ob upoštevanju zgoraj naštetih načel sta odvetniška zbornica Slovenije in
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo pripravila osnutek republiškega zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči in pri tem upošteval^ pripombe skupščinskih organov, ki so jih dali ob obravnavi predloga za izdajo
zakona^
V skladu s poslovnikom Skupščine SRS je republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo izvedel anketo o prvem osnutku med občinskimi skupščinami, pravosodnimi organi, odvetništvom in drugimi organi in nato pripravil
novo besedilo osnutka ob upoštevanju zbranih pripomb. Pri tem nekaterih
pripomb ni bilo mogoče upoštevati, ker so bile v nasprotju z že sprejetimi
tezami in stališči, dočim so bile druge pripombe deloma vnesene v variantne
rešitve.
Po predloženem osnutku zakona imajo odvetniki pravico dajati pravna
pomoč strankam v celotnem obsegu, druge službe pravne pomoči pa naj bi
imele status pravnih posvetovalnic brez pravice zastopanja in zagovora strank
v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi ter organizacijami ter
pred samoupravnimi organi delovnih ter drugih organizacij.
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Pripombe na predlagano ureditev so se nanašale predvsem na to, da je treba.
delavcem v drugih službah pravne pomoči priznati pravico do zastopanja stranic
in da je treba v tem zakonu urediti financiranje teh služb. Res je sicer, da.
splošni zakon dopušča možnost, da se z republiškim zakonom dovoli delavcem,
v službah pravne pomoči tudi zastopanje strank, če republika ugotovi, da na.
posameznih območjih ni odvetnikov ali jih ni dovolj. Menimo, da na območju:
SR Slovenije niti sedaj niti v bodoče ne bo take potrebe. Obstoječe komunikacije namreč ne zahtevajo organizacije kakršnega koli izjemnega zastopništva
mimo odvetništva. Način financiranja služb pravne pomoči in zaračunavanje
pravnih storitev je prepuščeno ureditvi v pravilniku ustanovitelja.
Pogoji za sprejem v odvetništvo so poostreni v tem smislu, da je predvidena
triletna pripravniška praksa, čeprav se sedaj po temeljnem zakonu o pravosodnem izpitu zahteva le dveletna praksa. Praksa, ki nadomešča prakso v odvetniški pisarni, je zožena na ustrezno samostojno delo v pravosodnih organih.
Večjo zahtevnost glede strokovnih pogojev za pridobitev pravice do odvetništva
opravičujemo s potrebo večjega strokovnega znanja, ki je pogoj za kvalitetno
delo odvetnika. Znanje slovenščine med pogoji za pridobitev pravice do odvetništva, navedeno kot varianta, je potrebno glede na določbo 2. odstavka 74.
člena republiške ustave in ker je tudi praksa pokazala, da nekateri odvetniki
niso mogli zaradi te pomanjkljivosti dajati uspešne pravne pomoči. Spregled
pravosodnega izpita kot pogoja za pridobitev odvetništva je priznan samo diplomiranim pravnikom, ki opravljajo v republiških pravosodnih organih strokovno najvišje funkcije.
Zlasti anketirani pravosodni organi menijo, da je v zakon potrebno vnesti
znanje slovenščine kot pogoj za pridobitev odvetništva. Po drugi strani pa je
bilo izraženih precej mnenj, da ni oportuno vnašati takega pogoja, ki je obenem
v nasprotju z 22. členom osnutka, ki dopušča v skladu s splošnim zakonom prehod odvetnikov iz območja ene odvetniške zbornice na območju druge odvetniške zbornice in pri tem v skladu s splošnim zakonom ob vpisu ne dovoljuje
preizkušanja pogojev po republiškem zakonu.
Pomisleki glede triletne pripravniške prakse niso sprejeti glede na stališče,
da je za uspešno delo odvetnika potrebna daljša praksa. Prav tako ni sprejeto
stališče, da bi se spregled pravosodnega izpita priznal vsem profesorjem prava
na katerih koli visokošolskih zavodih.
Specializacija odvetnikov se ureja izključno v tem zakonu, in sicer v okviru
samoupravnega urejanja, kjer je javni interes varovan s soglasjem izvršnega
sveta k pravilniku.
Osnutek se je pri urejanju delovnih skupnosti odvetnikov omejil le na
nekatere nujne določbe in ne vsebuje niti preciznejših materialnih niti organizacijskih določb. Zvezna ustava v 14. členu napoveduje, da bo delovanje delovnih skupnosti urejeno z zakonom. Tega zakona še ni. Pričakovati je, da bo napovedani zakon vseboval potrebne določbe tudi za obstoj in poslovanje odvetniških delovnih skupnosti.
Status odvetništva kot samostojne in neodvisne družbene službe se zagotavlja tudi z družbenoekonomskim položajem, ki je enak pravicam in obveznostim delovnih ljudi v delovnih organizacijah. Določbe o odgovornosti odvetnikov za kršitve odvetniških dolžnosti so okvirne narave in bo to področje
precizneje urejeno v statutu odvetniške zbornice in v drugih ustreznih splošnih
aktih odvetniške zbornice. Pripombe na predlagano ureditev so se nanašale
predvsem na potrebo, da se zlasti hujše kršitve — dejanski stanovi — vnesejo
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v zakon. Sedaj veljavni zakon iz leta 1957 navaja kršitve le primeroma in ne
taksativno. Menimo, da je dana možnost primeroma navajati kršitve v ustreznih predpisih zbornice v skladu z večjo samoupravnostjo odvetniške zbornice.
Ugovor, da je vprašljiva denarna kazen kot sankcija zoper odvetnika, ker je
v nasprotju s sistemom, ki ga pozna temeljni zakon o delovnih razmerjih,
predlagatelji osnutka zavračajo kot nesprejemljiv. Za zagotavljanje odvetniške
discipline so potrebne učinkovite sankcije materialne narave. Ni namreč pričakovati, da bi izključno simbolične kazni, ki so lahko učinkovite za delavce
v delovnem razmerju, mogle predstavljati ustrezen razpon tudi v odnosu na
najtežjo kazen oziroma ukrep izbrisa iz imenika odvetnikov oziroma odvetniških pripravnikov. Ker se to poglavje nanaša predvsem na disciplinsko odgovornost, ne bi bilo primerno v tem zakonu ponavljati določb o drugih vrstah
odgovornosti odvetnikov, ki so urejene s posebnimi predpisi.
Ni mogla biti sprejeta pripomba, da naj bi imeli odvetniki zakonsko pooblastilo za overjanje listin in opravo zapuščinskih postopkov, ker je bila ta
zahteva že odklonjena celo od samih odvetnikov.
Status odvetnikov, glede na njihov materialni položaj, je predvsem politično vprašanje. Statusne določbe v zvezi z dajanjem pravne pomoči pa narekujejo opredelitev do odvetništva, ki naj zagotavlja možnost enakega pravnega
varstva za stranke ne samo v pogledu strokovnosti, ampak tudi v pogledu položaja odvetnika kot samostojnega izvrševalca pravne pomoči z ustrezno zagotovitvijo tajnosti podatkov, ki jih zve od svoje stranke in za svojo stranko, z
njegovo poklicno imuniteto, v zvezi z odrejanjem pripora in z ustrezno omejitvijo preiskave odvetniške pisarne.
Ni sprejemljivo stališče, da bi odvetnik v vsakem primeru odklonil zastopanje stranke, ker je izhodišče osnutka, da je odvetnik dolžan dati stranki
pravno pomoč. V statutu odvetniške zbornice bo urejen način določitve odvetnika stranki, ki sta ji že dva odvetnika odrekla zastopstvo.
Vse določbe o imuniteti, nedotakljivosti pisarne, možnosti za odklonitev dajanja pravne pomoči in obveznosti za odklonitev imajo namen, da bolj varujejo
pravni interes strank in zlasti še pravni interes stranke, ki jo je odvetnik prej
zastopal. Ni namreč v nevarnosti pravni interes stranke, ki jo odvetnik pozneje
zastopa, kar se zlasti nanaša na 10. člen.
Omejitev odreditve pripora zoper odvetnika na odločitev senata sodišča,
pred katerim teče kazenski postopek, za kazniva dejanja storjena pri opravljanju pravne pomoči, je iz že navedenih razlogov opravičljiva in dovolj jasna,
da na tem mestu podrobnejša opredelitev, za katera kazniva dejanja gre, ni
potrebna.
Tarifa za pravno pomoč odvetnikov naj bi bila vezana kot doslej na ustrezno soglasje.
Ob koncu je omeniti, da je Skupščina SR Slovenije že v stališčih z dne
28. 3. 1964 sprejela izhodišča, ki so služila predlagatelju kot pobudniku za
ustrezno ureditev z zveznim splošnim zakonom in so tudi temelj osnutka tega
zakona.
Sprejetje predlaganega zakona ne bo povzročilo neposrednih finančnih obveznosti za republiški proračun.
Omeniti je treba, da ta zakon v načelu sicer zavezuje družbeno-politične
skupnosti za skrb za ustrezne pogoje za delo odvetništva in drugih oblik pravne
pomoči, ne nalaga pa neposrednih obveznosti.
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POROČILA
Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 23. marca 1971 obravnaval osnutek zakona o odvetništvu in drugi
pravni pomoči, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi je odbor menil, da predstavlja predloženi osnutek realizacijo načel, ki so bila sprejeta s sklepom o predlogu za izdajo zakona z drap
23. septembra 1970. Pri tem pa so člani odbora opozorili, da sam sprejem zakona ne bo reševal širše problematike odvetništva, ki je predvsem v tem, da ni
pomladka, saj so v vsej Sloveniji komaj štirje odvetniki pripravniki, ki so
mlajši, medtem ko je vsega le devet odvetniških pripravnikov.
Pri obravnavanju v podrobnostih je odbor imel tele pripombe:
K 15. č 1 e n u : Doda naj se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odvetniki plačujejo družbene obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi,
ki veljajo za plačevanje družbenih obveznosti oseb v delovnem razmerju.«
Odbor je bil mnenja, da samo ponavljanje ustavnega načela, da imajo odvetniki v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in
obveznosti do družbene skupnosti, kot jih imajo delovni ljudje v delovnih
organizacijah, nima nobenega pomena, kolikor to načelo ne dobi tudi ustrezne
konkretizacije v zakonu. Po mnenju odbora pa gre prav pri obremenitvi odvetnikov glede družbenih obveznosti za vprašanje zagotovitve enakosti z osebami,
ki so v delovnem razmerju in je zaradi tega nepravilno, da so odvetniki obdavčeni po stopnjah, ki so mnogo ostrejše kot pa tiste, ki veljajo za osebe v
delovnem razmerju.
Primerjava z obrtniki, s katerimi so odvetniki dejansko izenačeni, po mnenju odbora ni mogoča, predvsem zaradi tega, ker gre pri odvetnikih za družbeno
službo, ki jo kot tako določa ustava, po drugi strani pa gre tudi za bistveno
razliko v vsebini dela odvetnika in obrtnika. Upoštevati je treba, da gre pri
odvetniku za intelektualno delo, ki ga ne more nadomestiti noben stroj pa tudi
ne morebitni njegovi pomočniki, saj nosi celotno odgovornost za svoje delo odvetnik sam.
Odbor je tudi obravnaval pripombe zakonodajno-pravne komisije ter z
njimi soglašal, razen s pripombo k členu 21, ker meni, da ni mogoče kot ustrezno
prakso tolmačiti vsako prakso v državnih organih in delovnih organizacijah.
Zaradi tega naj bi po mnenju odbora ostalo besedilo tega člena kot je v
osnutku.
Odbor je tudi soglašal s pripombo komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje na 20. člen, po kateri naj bi zakon določal le pogoj, da mora odvetnik
zagotoviti poslovanje svoje odvetniške pisarne v slovenskem jeziku.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona sprejme z navedenimi pripombami.
Za poročevalca odbora je bil določen Martin Košir, predsednik odbora.
Št.: 75-2/71
Ljubljana, 24. 3. 1971

Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije je na seji 11. marca 1971
obravnavala osnutek zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
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V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da je predlagatelj pripravil
-osnutek zakona v skladu s sklepom, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije,
dne 23. 9. 1970, ko je sprejela predlog za izdajo zakona o odvetništvu in drugi
pravni pomoči in tedaj tudi ocenila predlog za izdajo zakona priložene teze,
kot ustrezno osnovo za sestavo zakonskega osnutka. Komisija je že ob razpravi
predloga za izdajo zakona zavzela stališče, da je treba kriterije glede obsega in
pridobivanja odvetniških pravic zaostriti in da je treba službe pravne pomoči
obravnavati v zakonu restriktivno. Komisija izhaja pri tem s stališča, da predstavlja odvetništvo pomembno družbeno službo, od katere dobrega delovanja
je čestokrat odvisna uveljavitev pravic človeka in občana, kot tudi delovnih in
drugih organizacij. Zaradi tega komisija ni soglašala z nekaterimi mnenji, da bi
bilo smotrneje omiliti kriterije za pridobivanje in izvajanje odvetništva. Po
mnenju komisije je treba ob zaostrenih pogojih ustvariti druge možnosti, ki
bodo vabljive za sposobne, predvsem mlajše pravnike, da se bodo odločili za
odvetniški poklic. Komisija se namreč povsem zaveda perečih vprašanj kadrovskega značaja, saj je dejstvo, da v odvetništvu praktično sploh ni pripravnikov,
vendar poudarja, da je to vprašanje, ki spada v okvir širše kadrovske problematike, ki zajema celotno področje pravosodja in jo bo treba čimprej začeti
reševati.
Razprava o zakonskem osnutku se je osredotočila predvsem na dvoje vprašanj, to je na vprašanje slovenskega jezika, kot pogoja za pridobitev pravice do
vpisa v imenik odvetnikov v SR Sloveniji in vprašanje realizacije ustavnega
načela, po katerem imajo odvetniki načelno enak družbenoekonomski položaj
in v osnovi enake pravice in obveznosti do družbene skupnosti, kot jih imajo
delovni ljudje v delovnih organizacijah.
Glede prvega vprašanja je predlagatelj k členu 20 pripravil varianto, po
kateri bi med splošne pogoje za pridobitev pravice do odvetništva vnesli še
znanje slovenščine. Komisija je sicer soglašala s temeljnim namenom take variante, ker meni, da je znanje slovenščine pogoj za odvetnika, da lahko uspešno
zastopa stranko pred sodnimi in drugimi organi. Kljub temu pa je bila komisija
mnenja, da bi tako določilo ne bilo v skladu niti s členom 12 splošnega zakona
o odvetništvu in drugi pravni pomoči, niti z 22. členom tega osnutka. Zaradi
tega je komisija mnenja, da bi bilo dovolj, če bi zakon določal, da mora odvetnik na območju SR Slovenije zagotoviti poslovanje svoje pisarne v slovenskem
jeziku. Tako bi bilo dopolnjeno določilo 74. člena republiške ustave, ki to žie
določa za državne organe ter organe delovnih in drugih samoupravnih organizacij, ki izvršujejo družbeno službo na območju SR Slovenije. Komisija zato
predlaga, da predlagatelj v tem smislu pripravi tudi zakonski predlog.
Kar zadeva konkretizacijo ustavnega načela, po katerem imajo odvetniki
načelno enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in obveznosti do družbene skupnosti, kot jih imajo delovni ljudje v delovnih organizacijah, je bila komisija mnenja, da bi bilo treba to načelo konkretizirati že v
tem zakonu. Zaradi tega komisija soglasa z rešitvijo, kot jo je predvidel prvi
osnutek, ki je v drugem odstavku takratnega 14. člena določal, da plačujejo
odvetniki družbene obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi po stopnjah, ki
veljajo za plačevanje družbenih obveznosti oseb v delovnem razmerju. Komisija meni, da bi kazalo tako določilo vnesti kot nov odstavek 15. člena predloženega zakonskega osnutka. S takim predlogom soglaša tudi odvetniška zbornica Slovenije. Komisija je sprejela oceno, da odvetniki v tem pogledu doslej
namreč niso bili izenačeni z osebami v delovnem razmerju, saj je davčna le-
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stvica, na podlagi katere so obdavčeni, občutno ostrejša in progresivnejša. Komisija je opozorila, da takšna davčna politika, po kateri je odvetnik izenačen
S katerimkoli drugim samostojnim poklicem, ne bi bila v skladu z navedenim
ustavnim načelom, katerega je povzel tudi splošni zakon, predvsem zaradi tega,
ker gre pri odvetniku za družbeno službo in ji gre kot taki tudi poseben pomen.
Komisija je bila tudi mnenja, da samo povzemanje ustavnega določila v zakon,
kar je v danem primeru člen 7 osnutka, nima nobenega pravega smisla, če taka
načelna odločba ne dobi ustreznega konkretnega odraza. Glede na nekatera
mnenja, da bi določilo predlaganega novega odstavka 15. člena zakonskega
osnutka pomenilo vpletanje davčne materije v zakon o odvetništvu, pa je bilo
večinsko mnenje komisije, da v tem primeru v ničemer ni prizadeta davčna
politika, saj ostane le-ta slej ko prej pridržana zakonu o prispevkih, davkih in
taksah, medtem ko bi zakon o odvetništvu določal le, da so v splošnem davčnem sistemu odvetniki v svoji dolžnosti izenačeni z osebami v delovnem razmerju. Komisija zaradi tega meni, da bi moral predlagatelj to dejstvo upoštevati tudi pri sestavi zakonskega predloga.
Pri obravnavanju zakonskega osnutka v podrobnostih pa je imela komisija
še tele pripombe:
K 9. č 1 e n u : Določba, da mora odvetnik varovati kot tajnost tudi kar
je na drug način zvedel, ne samo od stranke, pa je zaupne narave, ni v skladu
s členom 221 zakona o kazenskem postopku.
K 12. členu: Drugi stavek tega člena ni v skladu z zakonom o kazenskem postopku, ker dajeta čl. 143 in 151 pooblastilo za preiskavo tudi organom
za notranje zadeve.
K 21. členu : Drugi odstavek je potrebno dopolniti s tem, da lahko postanejo odvetniki v smislu tega člena tudi sodniki višjega gospodarskega sodišča.
Komisija predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona sprejme z navedenimi mnenji in pripombami.
Št.: 75-2/71
JLjubljana, 23. 3. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
18. marca 1971 obravnavala osnutek zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči, ki ga je Skupščini S.R Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je komisija poudarila, da predlagani koncept zakona, ki
temelji na načelih splošnega zakona, v celoti ne ustreza razmeram in potrebam na področju odvetništva in drugih oblik pravne pomoči. Predlagani koncept zakona ne zagotavlja, da bodo občani v prihodnje deležni kvalitetnejše in
učinkovitejše pravne pomoči. Ustavno načelo, da družbena skupnost ustvarja
pogoje za pravno pomoč z odvetništvom in z drugimi oblikami pravne pomoči,
bi moralo biti v zakonu bolj konkretizirano. Hitrejši razvoj odvetništva in drugih oblik pravne pomoči, ki je utemeljen, je pogojen z zagotovitvijo ustreznih
materialnih pogojev s strani družbe.
Komisija je nadalje poudarila, da so pogoji za pridobitev pravice do odvetništva preveč zaostreni. Po mnenju večine je utemeljeno podaljšanje pripravniške prakse od dveh na tri leta, ki naj bi prispevalo k izboljšanju kvalitete
dela. Ni pa sprejemljiva rešitev, da prakso v odvetniški pisarni nadomešča
ustrezno samostojno delo le v pravosodnih organih po opravljenem pravosod-
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nem izpitu. Sprejetje take rešitve bi imelo za posledico, da po uveljavitvi tega
zakona številni pravniki, ki imajo pravosodni izpit, ne bi mogli pridobiti pravice do odvetništva. Gre za pravnike, ki so se po opravljenem pravosodnem
izpitu zaposlili v upravnih organih ter delovnih in drugih organizacijah. Pri
tem ni prezreti, da je kadrovski priliv v odvetništvo nezadovoljiv in da je odvetniških pripravnikov zelo malo. Zaostritev pogojev za pridobitev pravice do
odvetništva bi samo poslabšala obstoječe stanje, ne pa prispevala k hitrejšemu
razvoju te službe.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega osnutka so bile dane naslednje
pripombe:
K 1. č 1 e n u : V prvi vrsti naj se črta besedilo »na območju SR Slovenije«,
ker je nepotrebno.
K 2. členu: V šesti alinei naj se beseda »v« nadomesti z besedo »pri«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 4. členu : Splošni zakon določa v 3. členu, da je odvetništvo samostojna družbena služba, ne pa tudi neodvisna.
K 7. členu: V drugem odstavku naj se črta besedilo »opravljanju svoje
družbene službe v«, ker je nepotrebno.
K 8. členu: V drugem odstavku je treba omeniti tudi kodeks odvetniške
poklicne etike, ki ga mora odvetnik pri svojem delu upoštevati.
K 9. č 1 e n u : Rešitev, da mora odvetnik varovati kot tajnost ne le kar
mu je zaupala stranka, temveč tudi kar je na drug način zanjo kot zaupno
izvedel, je sicer utemeljena, vendar v nasprotju z načelom, vsebovanim v 211.
členu zakona o kazenskem postopku.
K 10. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se za besedo »strankami« postavi
pika in črta preostalo besedilo. Sprejemljivo je le načelo, ki ga vsebuje 45. točka
kodeksa odvetniške poklicne etike, da v stvareh, v katerih je odvetnik že dajal
pravno pomoč sočasno dvema ali več strankama, ne more sprejeti zastopanja
v sporu med temi strankami.
K 12. členu: Uvodni del prvega stavka naj se glasi: »V kazenskem
postopku proti odvetniku se preiskava lahko opravi na podlagi sklepa pristojnega sodišča,. ..«. Ta zakon naj rešuje le vprašanje preiskave arhiva odvetniške pisarne, kot to določa splošni zakon, ne pa vprašanja preiskave nasploh,
ker je to urejeno z drugimi predpisi.
Črta naj se drugi stavek, ker ni utemeljenih razlogov za to, da bi moral
preiskavo opraviti le preiskovalni sodnik, ne pa tudi drug organ, kot to dopušča
zakon o kazenskem postopku.
K 13. č 1 e n u : Nesprejemljiva je rešitev v drugem odstavku, po kateri
bi posamezni odvetniki lahko dobivali družbena sredstva za opravljanje odvetništva le prek odvetniške zbornice. Taka rešitev ne zagotavlja hitrejšega razvoja te službe in je treba zato določiti, da odvetniki lahko dobivajo družbena
sredstva neposredno ali prek odvetniške zbornice.
V skladu z načelno razpravo naj se načelo v prvem odstavku konkretizira.
K 16. členu: V tretjem odstavku naj se besedi »skupščinske organe«
nadomesti z besedo »skupščine« in črta besedilo v oklepaju.
Pripomba je redakcijskega značaja.
iK 18. č 1 e n u : V drugem odstavku je treba poudariti, da ima odločba o
vpisu ali izbrisu lastnost dokončnega upravnega akta, zoper katero je mogoč
upravni spor. Odvetniška zbornica namreč ne posluje po določbah zakona o
splošnem upravnem postopku.
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K 19. č 1 e n u : Prvi odstavek naj se črta, ker to nadzorstvo v zakonu ni
opredeljeno. Načelo iz splošnega zakona, da zakon določa družbeno-politične
skupnosti do nadzorstva nad splošnimi akti odvetniške zbornice, je realizirano
s tem, da izvršni svet daje soglasje k splošnim aktom, ki jih sprejema odvetniška zbornica.
K 20. členu : Delovnega razmerja ni mogoče šteti med splošne pogoje za
pridobitev pravice do odvetništva. 2e v 5. členu je določeno, da odvetnik ne
more biti v delovnem razmerju.
Nesprejemljiva je varianta, ker je v nasprotju z 22. členom osnutka zakona,
ki v skladu s splošnim zakonom dopušča prehod odvetnikov iz območja ene
odvetniške zbornice na območje druge in pri tem ob vpisu ne dovoljuje preizkušanje pogojev po republiškem zakonu.
K 21. členu: V skladu z načelno razpravo naj se prvi odstavek glasi:
»Prakso v odvetniški pisarni nadomešča ustrezno samostojno delo v državnih organih in delovnih organizacijah po opravljenem pravosodnem izpitu.«.
K 31. členu : Črta naj se tretji odstavek, ker je nepotreben.
K 32. č 1 e n u : Denarna kazen kot disciplinski ukrep je za odvetniškega
pripravnika nesprejemljiva. Odvetniški pripravnik je namreč v delovnem razmerju in zanj veljajo določbe temeljnega zakona o delovnih razmerjih.
K 34. č 1 e n u : Tudi odvetniškemu pripravniku je treba omogočiti pritožbo na poseben senat vrhovnega sodišča zoper odločbo o izbrisu iz imenika
odvetniških pripravnikov in v tem smislu dopolniti drugi odstavek.
K 35. č 1 e n u : Prvi odstavek naj se dopolni v tem smislu, da lahko tudi
delovne organizacije ustanavljajo službo pravne pomoči. Pod pojmom »druge
organizacije« namreč niso zajete delovne organizacije.
K 38. č 1 e n u : Ta člen naj se črta, ker glede na določbo 24. člena splošnega zakona ni potreben.
St.: 75-2/71
Ljubljana, 19. 3. 1971
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada
SR Slovenije za leto 1970
Na podlagi amandmaja VII k ustavi SR Slovenije in 48. člena zakona o
vodah (Uradni list SRS, št. 22/66) je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada
SR Slovenije za leto 1970
I.
Daje se soglasje k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto
1970 s stanjem na dan 31. decembra 1970:
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51 924 514,61 din
48 189 355,76 din
3 735 158,85 din

1. skupna sredstva .
2. razporejena sredstva
3. ostanek sredstev . .
II.

Ostanek sredstev v znesku 3 735 158,85 din se prenese kot dohodek sklada
v letu 1971.
OBRAZLOŽITEV
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji 31. 3. 1971 razpravljal o predlogu
zaključnega računa vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970, ki ga je sprejel
upravni odbor sklada na seji 17. 2. 1971 in ga poslal Skupščini SR Slovenije v
soglasje.
Dohodki vodnega sklada so v letu 1970 znašali 51 924 514,61 din, kar je 4 "/o
več kot je bilo predvideno v finančnem načrtu za leto 1970. Pri tem je bil vodni
prispevek delovnih organizacij kot osnoven vir dohodkov vodnega sklada presežen za 6 %, vodni prispevek iz 1 fl/o katastrskega dohodka od kmetijstva pa
za 1 % manjši od predvidenega.
Izdatki vodnega sklada so znašali v letu 1970 48 189 355,76 din, kar je
v primerjavi s finančnim načrtom za leto 1970 99,7'% v primerjavi z ustvarjenimi dohodki pa 93,4,0/». Finančni načrt je bil v teku leta z rebalansom
spremenjen tako, da so bila za najnujnejšo sanacijo poškodb, ki so jih povzročile vode v juliju in avgustu zagotovljena sredstva delno iz pričakovanega povečanja dohodkov vodnega prispevka za leto 1970, delno pa iz obvezne
rezerve.
Glede na to, da so bila sredstva vodnega sklada SR Slovenije v letu 1970
porabljena za namene, ki jih določa srednjeročni program vodnega sklada in
finančni načrt za leto 1970, predlaga odbor za urbanizem ter stanovanjsko
in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščini SR Slovenije, da
v smislu 48. člena zakona o vodah da soglasje k zaključnemu računu vodnega
sklada SR Slovenije za leto 1970.
Odbor je za svojega predstavnika v delu skupščinskih teles določil poslanca
Ivana Krefta.
POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
31. 3. 1971, št. 400-21/71.
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PREDLOG ODLOKA
o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971
Na podlagi amandmaja VII k ustavi SR Slovenije in 45. člena zakona
o vodah (Uradni list SRS, št. 22/66) je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971
Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971, ki ga je sprejel
upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji 17. februarja 1971 in
ki izkazuje dohodke v znesku 60 400 000 din in izdatke v enaki višini, se
potrdi.
OBRAZLOŽITEV
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 31. marca 1971 razpravljal o predlogu finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto
1971, ki ga je sprejel upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji
17. 2. 1971 in ga poslal Skupščini SR Slovenije v potrditev.
S finančnim načrtom je predvideno, da bo imel sklad v letu 1971
60 400 000 din dohodkov in prav toliko izdatkov. Sredstva sklada bodo tako
za okoli 12% večja kot v letu 1970.
Vodni prispevek od gospodarskih organizacij se bo po oceni povečal za
25 %, vodni prispevek iz 1 % katastrskega dohodka pa se bo zmanjšal za 5 %.
Po razporedu sredstev se bodo najbolj povečala sredstva za vzdrževanje
varstvenih objektov in nereguliranih delov vodotokov in sicer za 12% ter
krediti, ki jih daje vodni sklad za čistilne naprave za 99%., s čimer vodni,
sklad realizira politiko čiščenja vodotokov, začrtano v sklepih in priporočilih
o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva v Sloveniji.
Finančni načrt vodnega sklada je usklajen s smernicami za izdelavo perspektivnega programa vodnega gospodarstva in z orientacijsko zasnovo srednjeročnega programa vodnega sklada SR Slovenije za obdobje 1971—1975,
ki ju je obravnavala in sprejela Skupščina SR Slovenije junija 1970. S finančnim načrtom za leto 1971 je tudi predvideno, da bo vodni sklad v okviru
ocenjenih razpoložljivih sredstev izvajal politiko razvoja na manj razvitih območjih z investicijami v infrastrukturne objekte kot 1 to zahteva sprejeti
zakon. Podroben plan investiranja bo izdelan v sodelovanju s komisijo izvršnega sveta, ki opravlja zadeve SR Slovenije v zvezi s pospeševanjem razvoja
manj razvitih območij.
Glede na te ugotovitve predlaga odbor za urbanizem ter stanovanjsko in
komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, da v
smislu 45. člena zakona o vodah potrdi finančni načrt vodnega sklada za leto
1971. Hkrati pa naj vodnemu skladu naloži, da v sodelovanju z republiškim
sekretariatom za urbanizem v letu 1971:
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— skladno z določbami resolucije o smernicah ekonomske politike in politiki zbiranja ter uporabe sredstev za splošno potrošnjo v letu 1970, o odpravi
vseh oblik državnega kapitala, preučitvi in vlogi posameznih skladov, uskladi
upravljanje s sredstvi z razvojem družbenoekonomskih odnosov in ekonomskega sistema;
— uskladi sistem financiranja vodnega gospodarstva v SR Slovenije z določbami zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o vodah
(Uradni list SFRJ, številka 60-704/70).
Odbor je za predstavnika na seji zbora določil poslanca Ivana Krefta.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev,
ki delajo pri zasebnih delodajalcih
I. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po izdaji zakona
Republiški odbor sindikata delavcev storitvenih dejavnosti Slovenije in nekatere skupščine občin so konec leta 1969 dale pobudo za spremembo zakona
o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih. Opozarjale
so, da obstoječa zakonska rešitev ne omogoča večjega družbenega vpliva na
oblikovanje odnosov na tem področju in da ni zagotovoljen učinkovit nadzor nad
izvajanjem predpisov ter da so delovni pogoji v tem delovnem razmerju zelo
neenotni.
Omenjena pobuda je bila sprejeta. Podprla jo je tudi komisija za revizijo
zakonov s področja varstva pri delu, zaposlovanja, dela in delovnih razmerij, ki
je sklenila, da je treba na podlagi doslej zbranega gradiva pripraviti predlog za
novelizacijo veljavnega zakona, ki pa naj zajema samo nekatera najbolj pereča
vprašanja.
Celotno problematiko teh razmerij bo mogoče reševati samo v splošni reviziji republiških zakonov s področja delovnih razmerij, ki naj bi bila opravljena
v teku 1971. leta. Dotlej pa naj bi novela omogočila, da bi se sedanji zakon
učinkoviteje izvajal in njegovo izvajanje uspešno nadzorovalo in bi se s tem
zagotovila zakonitost in pravna varnost delavcev, obenem pa bi se ugotovilo,
katere spremembe so resnično potrebne.
1. Pokazala se je potreba, da se tudi pri delovnih razmerjih delavcev, ki
delajo pri zasebnih delodajalcih, vpelje metoda in oblike dogovarjanja, za kar
je dana podlaga v konvenciji št. 98 o pravici do organiziranja in do kolektivnih
pogajanj, ki jo je naša država ratificirala 8. aprila 1958 (Uradni list FLRJ,
št. 11/58). Zato predlagamo, da se glede na družbeno naravo teh razmerij vpelje
kot najprimernejši institut kolektivna pogodba.
Kolektivna pogodba je poseben način normativnega urejanja delovnih razmerij delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih in je po svojem odnosu do
individualne pogodbe samostojna oblika. Kolektivna pogodba bi na tak način
postala poleg zakona poglavitni vir urejanja pravic in dolžnosti delavcev in
zasebnih delodajalcev.
2. Z individualnimi delovnimi pogodbami se že sedaj ureja nastanek, potek
in prenehanje delovnih razmerij delavcev pri zasebnih delodajalcih. Sklepanje
tako pomembnih pogodb je sedaj brez kakršnegakoli sistematičnega družbenega
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nadzorstva in je povsem prepuščeno delavcu in delodajalcu, pri čemer je delavec
večkrat v ekonomsko neugodnem položaju.
Dejanski vpogled v sklepanje in izvrševanje teh pogodb imajo le komunalni
zavodi za socialno zavarovanje, kjer zasebni delodajalec prijavi delavca in kjer
velja sporazum, da komunalni zavodi za socialno zavarovanje ne sprejmejo
prijave za socialno zavarovanje, če ji delodajalec ne priloži tudi pismene delovne
pogodbe. Toda tako se ugotovi le, ali je delovna pogodba sklenjena, kakšna pa
je njena vsebina in kako se spoštujejo določbe zakona in pogodbe, ne nadzoruje
nihče razen z nekaterimi redkimi izjemami, kjer je nadzorstvo prepuščeno
inšpekciji dela.
Treba je določiti sredstvo, način, ki bo zagotovil kvalificiran družbeni nadzor in tudi morebitno intervencijo, da se prepreči izigravanje zakona in kolektivne pogodbe že ob sklepanju delovnega razmerja. V ta namen naj bi se uvedla
registracija individualnih delovnih pogodb pri občinskem upravnem organu,
pristojnem za delo. Pri tem ne gre za nikakršen formalizem, ampak za neke
vrste predhodni postopek, ki naj že v samem začetku zagotovi, da se sklepajo
in urejajo ta razmerja zakonito in pravno varno.
Registracija je bila predlagana že leta 1966, ko je bil v pripravi sedaj veljavni zakon. Ideja ni bila sprejeta zaradi prepričanja, da taka formalnost grobih
kršitev ne more preprečiti. Sedaj pa nekatere občinske skupščine same zahtevajo, da se uvede registracija delovnih pogodb z opisanim smotrom. Registracija
bi občinskim skupščinam omogočila, da odigra svojo funkcijo na tem področju.
3. Zakon uveljavlja pravilo, da morajo biti osebni dohodki delavcev pri
zasebnih delodajalcih zagotovljeni najmanj v taki višini, kot jih za enako ali
podobno delo prejemajo delavci v delovnih skupnostih, ki delajo z družbenimi
sredstvi. Te osebne dohodke morajo ugotavljati pristojni občinski upravni organi oziroma morajo za dela in poklice, za katere ni mogoče ugotoviti poprečnega osebnega dohodka, občinske skupščine določiti najnižji osebni dohodek.
Za to ugotovitev oziroma določitev morajo občinske skupščine uporabljati statistične podatke o gibanju osebnega dohodka v delovnih organizacijah na svojem
območju. To svojo, z zakonom naloženo obveznost, občinske skupščine večkrat
zanemarjajo in tako pride do pojava, da plače delavcev često tudi zaradi tega
niso usklajene z osebnimi dohodki delavcev pri analognih opravilih v delovnih
skupnostih. Velja še pripomniti, da prihaja tudi do razlike med prijavljenimi
plačani in dejansko izplačanimi plačami, s čimer se zasebni delodajalec izogiba
svojim družbenim obveznostim, tako davčnim kot socialnim.
4. Glede nadzorstva nad delovnimi razmerji pri zasebnih delodajalcih ima
republiški zakon določbo, po kateri opravlja neposredno nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona za delo pristojni občinski organ. Iz zbranega gradiva izhaja,
da so občinske skupščine to neposredno nadzorstvo sicer uveljavile, vendar je
to storjeno bolj načelno in deklarativno. Sicer pa se nadzorstvo izvaja na različne načine. Ponekod so občinske skupščine uvedle obvezno registracijo pismenih delovnih pogodb in s tem sicer dobile vpogled v to, ali je delovno razmerje
sklenjeno na zakonit način in ali je delovna pogodba po vsebini in obliki
v skladu z zakonom. S takšnim načinom pa se ne more nadzorovati ali se sicer
zakonito sklenjena pismena individualna delovna pogodba dejansko spoštuje
in ali poteka delovno razmerje v skladu z določbami zakona in pogodbe.
Drugje so občinske skupščine za to nadzorstvo pooblastile organe inšpekcije
dela. Tu velja omeniti, da skoraj vsi, ki so to nadzorstvo zaupali inšpekciji dela,
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ugotavljajo smotrnost in logičnost takšne ureditve, da inšpektor ob pregledih
delavnic pregleda tudi, kako se izvajajo in kako potekajo delovna razmerja.
Sicer je lahko razlikovati med nadzorstvom nad zakonitim sklepanjem pogodb
in nadzorstvom nad izvajanjem, torej nad tem, kako se delodajalci ravnajo po
zakonu in po delovni pogodbi. Vendar je to nadzorstvo celovito in je zato edino
smotrno, da se oba vidika izvajata kot celota in v okviru istega organa in njegovih pooblastil. Neposredno nadzorstvo, ki omogoča spremljati prakso, spoznavati in kritično ocenjevati dejansko in pravo stanje, je možno uspešno opravljati
predvsem z organizacijskimi in načrtno izvajanimi obiski delodajalcev in njihovih delavnic, kjer delavci delajo.
II. Načela, na katerih temelji zakon
Glede na navedene razloge v I. točki predlagamo na pobudo nekaterih občinskih skupščin (Ljubljana-Center, Celje, Maribor, Nova Gorica), republiškega
odbora sindikata delavcev storitvenih dejavnosti Slovenije in republiškega sekretariata za delo1, naj se izda zakon, ki bi uredil predvsem tale vprašanja po
naslednjih načelih:
1. Poleg zakona naj bi se kot način normativnega urejanja delovnih razmerij delavcev z zasebnimi delodajalci uporabile kolektivne pogodbe. Poleg
zakona naj bi bila ta pogodba poglavitni vir pravnih norm o urejanju pravic
in dolžnosti delavcev in delodajalcev. Uporaba kolektivne pogodbe bi omogočila, da ostane zakon še v naprej čimbolj okviren in da se ne spušča v kazuistiko. Kolektivna pogodba bi omogočila uporabo načel temeljnega zakona o
delovnih razmerjih, ne da bi bilo treba ta načela prepisovati še v zakon o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih. Zato kolektivna
pogodba ne more biti izvršilni pravni akt k zakonu, temveč je konstitutivni
pravni akt;
— kolektivna pogodba se praviloma sklepa za določene kategorije poklicev
za območje republike. Lahko se sklepa tudi za območje ene ali več občin, če to
ustreza tako različnim delovnim pogojem, da je taka ureditev racionalnejša od
ureditve na območju republike;
— s kolektivno pogodbo se v skladu z veljavnimi — pravnimi predpisi podrobneje urejajo delovni pogoji, dolžnosti in pravice iz delovnega razmerja med
delavci in zasebnimi delodajalci;
— kolektivne pogodbe sklepata pristojni sindikalni organ in gospodarska
zbornica oziroma od nje pooblaščeni organ ali združenje zasebnih delodajalcev;
— kolektivne pogodbe se sklepajo za daljše časovno obdobje (praviloma
za 5 let);
— kolektivna pogodba ne sme vsebovati določb, s katerimi se delavcem priznavajo manjše pravice iz delovnega razmerja, slabši pogoji dela ter varstva pri
delu, kakor so določeni z veljavnimi predpisi;
— kolektivna pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišejo vsi udeleženci dogovarjanja in ko jo registrira pristojni upravni organ oziroma ko je objavljena
v Uradnem listu;
— kolektivna pogodba je obvezna za vse delavce in za vse delodajalce s
področja oziroma območja, za katerega je bila sklenjena;
—- če se sindikalni organ ne more sporazumeti z gospodarsko zbornico ali
od nje pooblaščenim organom ali z združenjem zasebnih delodajalcev o sklenitvi, spremembi ali dopolnitvi kolektivne pogodbe, ali če nastane spor med
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izvrševanjem kolektivne pogodbe, odloča v spornih vprašanjih poseben arbitražni svet.
Arbitražni svet ima tri člane in prav toliko namestnikov. Člane imenuje
pristojni sindikalni organ, gospodarska zbornica oziroma od nje pooblaščeni
organ ali združenje zasebnih delodajalcev. Kadar se kolektivna pogodba sklepa
za območje ene ali več občin, imenuje člana tudi pristojna občinska skupščina.
Odločitev arbitražnega sveta o spornem vprašanju postane sestavni del
kolektivne pogodbe.
2. Delovna pogodba, sklenjena med delavcem in zasebnim delodajalcem, se
mora obvezno registrirati pri občinskem upravnem organu, pristojnem za delo,
v roku 8 dni po sklenitvi delovne pogodbe. Delovna pogodba dobi pravno
veljavo šele, ko je registrirana. Pred vpisom v register je treba presoditi, ali
vsebinsko in formalno ustreza zakonu in kolektivni pogodbi. Če pogodba ne
izpolnjuje pogojev, občinski upravni organ, pristojen za delo, povabi delavca
in zasebnega delodajalca na poravnavo, da se doseže zakonitost pogodbe, če
prehodni postopek ne uspe, se izda odločba o zavrnitvi registracije.
3. Osebni dohodek delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih, določajo
kolektivne pogodbe. V kolektivni pogodbi se uredi tudi razmerje med naturalnimi in denarnimi dajatvami. Osebni dohodek je lahko določen kot najnižji
ali pa je postavljen okvirno.
— Zakon naj podpisnike kolektivne pogodbe zaveže, da naj glede na gibanje osebnih dohodkov vsako leto prilagodijo osebne dohodke delavcev, ki
delajo pri zasebnih delodajalcih, temu gibanju. Če tega podpisniki kolektivne
pogodbe ne storijo, pa naj poskrbi za uskladitev,osebnih dohodkov delavcev, ki
delajo pri zasebnih delodajalcih, pristojna družbena-politična skupnost v ustreznem postopku s podpisniki kolektivne pogodbe.
— Zasebni delodajalec stori prekršek, če daje pristojnim upravnim organom, sodnim organom in organom socialnega zavarovanja neresnične podatke
o osebnem dohodku, ki ga izplačuje delavcu.
Zasebni delodajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 500
dinarjev.
4. Neposredno nadzorstvo nad urejenostjo delovnih razmerij z zasebnimi
delodajalci, nad uporabo zakonitih določb in delovnih pogodb, ki urejajo ta
razmerja, opravljajo organi, pristojni za inšpekcijo dela.
III. V zvezi s predlagano registracijo delovnih pogodb želimo zagotoviti
kvalificiran družbeni nadzor in tudi morebitno intervencijo, da se prepreči izigravanje določb zakona in kolektivne pogodbe že ob sklepanju delovnega
razmerja. Registracija delovnih pogodb bo omogočila občinskim skupščinam
učinkovito nadziranje nastajanja in urejanja delovnih razmerij med delavci in
zasebnimi delodajalci že ob samem začetku.
Kolektivna pogodba, ki jo predlaga ta novela, bo predvsem omogočila, da
bo ostal zakon še v naprej čimbolj okviren in obenem nudila možnost, da se
bodo uporabljala in konkretizirala načela temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ne da bi bilo treba ta načela posebej prepisovati v zakon o delovnih
razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih.
Odločitev, da se neposredno nadzorstvo nad izvajanjem in potekom teh
delovnih razmerij prepusti organom inšpekcije dela, se je pokazala kot smotrna,
kajti neposredno nadzorstvo, ki omogoča spremljati prakso, spoznavati in kritično ocenjevati dejansko in pravno stanje, je možno uspešno opravljati le z
načrtno izvajanimi obiski delodajalcev in njihovih delavnic.
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Uveljavitev predlaganih načel ne bo terjala novih finančnih izdatkov. Realizacija teh načel pa predpostavlja večjo organiziranost občinskih organov pristojnih za delo, boljšo kadrovsko zasedbo in večjo strokovnost.

POROČILA
Komisija enotnega zbora za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah je na seji dne 27. 5. 1971 obravnavala predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo
pri zasebnih delodajalcih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil odbor
republiškega zbora za družbenoekonomske odnose.
Člani komisije so v razpravi ugotovili, da je izdaja takega zakona potrebna
in da ga je treba glede na sedanje neurejeno stanje na tem področju sprejeti
čimprej.
Glede načel, na katerih naj bi temeljil zakon, pa komisija predlaga, da
se v drugi alinei 1. točke določi, da bi naj s kolektivno pogodbo, sklenjeno
za območje republike, uredili le nekatere minimalne skupne norme, ki naj zagotovijo enotni položaj delavcev v vsej republiki, vsa druga vprašanja pa s
kolektivnimi pogodbami za območje ene ali več občin. Gre za to, da so občine
že doslej določale minimalne osebne dohodke delavcev, zaposlenih pri zasebnih
delodajalcih ter da je mogoče na ta način v večji meri in bolj učinkovito
zagotoviti vpliv delavcev na sklepanje, zlasti pa na izvajanje kolektivnih pogodb, kot pa če bi praviloma urejali vsa vprašanja le s pogodbami za območje
republike.
Št.: 11-7/71
Ljubljana, 27. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
18. marca 1971 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih, ki ga je predložil odbor republiškega zbora Skupščine SR Slovenije za
družbenoekonomske odnose.
Komisija je soglašala s potrebo po izdaji tega zakona oziroma z razlogi, ki
utemeljujejo potrebo po izdaji zakona, kot tudi z načeli, na katerih naj temelji
ta zakon.
Institut kolektivnih pogodb, ki naj bi ga ta zakon normiral, nakazujejo
tudi že predloženi amandmaji k zvezni ustavi (XXIII. amandma).
V konkretni obravnavi tega predloga pa je komisija sprejela le naslednji
dve pripombi:
K 2. točki na strani 5: Črtal naj bi se drugi stavek te točke, ki se
glasi: »Delovna pogodba dobi pravno veljavo šele, ko je registrirana.-«
Ta opredelitev ni pravilna, ker delovna pogodba oziroma delovno razmerje,
ki se z njo ustanavlja, dobi pravno veljavo s sklenitvijo take pogodbe oziroma
ob njenem podpisu, ne pa šele z njeno registracijo.
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K 3. alinei 3. točke na strani 5: Dejanski stan dejanja, ki je
v tej alinei opredeljen kot prekršek, ustreza bolj dejanskemu stanu kaznivega
dejanja (po vsej verjetnosti kaznivega dejanja davčne zatajitve po 235. členu
kazenskega zakonika oziroma morda tudi kaznivemu dejanju goljufije po 258.
členu kazenskega zakonika). Zato naj predlagatelj to opredelitev pri sestavi
zakonskega osnutka smiselno upošteva.
Št.: 11-7/70
.Ljubljana, 19. 3. 1971

OSNUTEK ZAKONA
o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom
1. člen
Bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom, ki so se do leta 1962 z vsemi
svojimi delovnimi območji, s svojimi delavci in vajenci na podlagi posebnih
dogovorov vključili v dimnikarske delovne organizacije (v nadaljnjem besedilu:
organizacija), se izplačuje preživnina po določbah tega zakona.
Do preživnine po tem zakonu so upravičeni dimnikarji iz prejšnjega odstavka :
1. ki so po vključitvi v organizacijo vstopili z njo v delovno razmerje in so
na dan uveljavitve tega zakona še v delovnem razmerju pri organizaciji, če
imajo brez vštevanja časa opravljanja zasebne dimnikarske obrti pravico do
osebne starostne ali invalidske pokojnine po predpisih o pokojninskem ali
invalidskem zavarovanju in po uveljavitvi tega zakona uveljavijo pravico do
starostne pokojnine zaradi tega, ker jim delovno razmerje v organizaciji preneha
po 102. členu temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št.
12-129/70) ali ker po lastni volji zaradi starosti nad 65 let prenehajo z delom
v organizaciji oziroma uveljavijo pravico do invalidske pokojnine;
2. ki so po vključitvi v organizacijo vstopili v delovno razmerje z njo, pa
jim je to delovno razmerje še pred uveljavitvijo tega zakona prenehalo iz razlogov, naštetih v 1. točki tega odstavka;
3. ki jim je bilo opravljanje posebne dimnikarske obrti edini vir za preživljanje.
2. člen
Do preživnine po tem zakonu so upravičene vdove bivših zasebnih dimnikarskih obrtnikov:
1. katerih možje so umrli pred vključitvijo v organizacijo in so se zato one
same pred letom 1962 z vsemi svojimi delovnimi območji, s svojimi delavci in
vajenci vključile v organizacijo in so po vključitvi v organizacijo vstopile v
delovno razmerje z nj.o ter izpolnjujejo pogoje iz 1. ali 2. točke drugega odstavka 1. člena tega zakona;
2. katerih možje so umrli po vključitvi v organizacijo ter pred uveljavitvijo
tega zakona in ki razen družinske pokojnine in vzdrževalnine od organizacije
nimajo nobenih dohodkov za preživljanje;
3. navedenih v 1. in 2. točki drugega odstavka 1. člena tega zakona.
56
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Preživnina za dimnikarje iz 1. točke drugega odstavka 1. člena tega zakona
je enaka razliki med zneskom osebne pokojnine (starostne ali invalidske), do
katerega so upravičeni po pokojninski dobi brez vštevanja časa opravljanja
zasebne dimnikarske obrti in zneskom pokojnine, ki bi jim pripadal, če bi se
jim v pokojninsko dobo vštel tudi čas opravljanja zasebne dimnikarske obrti;
vendar se od tega časa lahko vzame največ toliko, kolikor manjka do pokojninske dobe 40 (moški) oziroma 35 (ženske) let.
Preživnina za dimnikarje iz 2. točke drugega odstavka 1. člena tega zakona je:
a) za dimnikarje, ki prejemajo osebno (starostno ali invalidsko) pokojnino,
enaka razliki med zneskom te pokojnine in zneskom pokojnine (starostne ali
invalidske), ki bi jim pripadal, če bi se jim v pokojninsko dobo vštel tudi čas
opravljanja zasebne dimnikarske obrti, vendar največ toliko, kolikor manjka do
pokoj ninske dobe 35, 36, 37, 38, 39 in 40 let (moški) oziroma 30, 31, 32, 33, 34 in 35
(ženske) let, če so bili upokojeni do konca leta 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 iii
1970;
b) za dimnikarje, ki brez vštevanja časa opravljanja zasebne dimnikarske
obrti nimajo pogojev za pravico do pokojnine, enake znesku osebne starostne
oziroma invalidske pokojnine, ki bi jim pripadal, če bi se jim v pokojninsko
dobo vštel tudi čas opravljanja zasebne dimnikarske obrti, vendar največ toliko,
kolikor manjka do pokojninske dobe 35 (moški) oziroma 30 (ženske) let.
4. člen
Preživnina za vdovo iz 1. točke 2. člena tega zakona je enaka znesku družinske pokojnine, ki bi ji pripadala po njenem možu, če bi se v moževo pokojninsko dobo vštel tudi čas, ko je opravljal zasebno dimnikarsko obrt, vendar
se od tega časa lahko vzame največ toliko, kolikor manjka do 40 let pokojninske
dobe.
Preživnina za vdovo iz 2. točke 2. člena tega zakona, ki prejema družinsko
pokojnino, je enaka razliki med tem zneskom družinske pokojnine in zneskom
družinske pokojnine, ki bi ji pripadala, če bi se moževi pokojninski dobi prištelo največ toliko časa opravljanja zasebne dimnikarske obrti, kolikor manjka
do 35 let pokojninske dobe. Vdovi, ki ni upravičena do družinske pokojnine,
gre preživnina v znesku družinske pokojnine, ki bi pripadala vdovi pri prištetju časa opravljanja zasebne dimnikarske obrti po prejšnjem stavku.
Preživnina za vdovo po 3. točki 2. člena tega zakona je enaka razliki med
zneskom družinske pokojnine, ki ji pripada po možu brez vštevanja časa opravljanja zasebne dimnikarske obrti, in zneskom družinske pokojnine, ki bi ji
pripadala z vštevanjem časa opravljanja zasebne dimnikarske obrti po 3. členu
itega zakona.
5. člen
Preživnina se odmeri po pokojninski osnovi, izračunani po predpisih o
pokojninskem zavarovanju, veljavnih v času:
— ko upravičenec uveljavlja pokojnino — za tiste, ki jo bodo uveljavili po
uveljavitvi tega zakona;
— ko je upravičenec uveljavljal pokojnino — za tiste), ki so jo uveljavili
pred uveljavitvijo tega zakona;
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— ko je prenehal z delom v organizaciji — za tiste, ki nimajo pogojev za
pravico do osebne pokojnine;
— v času moževe smrti — za vdove, ki nimajo pogojev za pravico do družinske pokojnine.
6. člen
Preživnina po tem zakonu se povečuje tako, kot se povečujejo pokojnine
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
7. člen
Preživnina po tem zakonu ne pripada osebi, ki prejema od organizacije
posebno pogodbeno odškodnino oziroma vzdrževalnino vse dotlej, dokler uveljavlja to odškodnino oziroma vzdrževalnino. Če pa je višina preživnine po tem
zakonu nižja od omenjene .odškodnine oziroma vzdrževalnine, pripada osebi
preživnina, če se z organizacijo sporazume, da se odškodnina oziroma vzdrževalnina zniža za znesek preživnine.
8. člen
Preživnino prizna in izplačuje republiški zavod za socialno zavarovanje
na podlagi predloga, ki ga vloži Zadruga dimnikarjev za Slovenijo.
Sredstva za izplačevanje teh preživnin se zagotovijo v proračunu SR Slovenije.
j
9. člen
Osebam, ki prejemajo starostno ali invalidsko pokojnino, se preživnina
izplačuje skupaj s pokojnino.
10. člen
Preživnina po tem zakonu se izplačuje od 1. januarja 1971, če bo zahteva
za priznanje preživnine vložena v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona;
sicer pa od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je bila zahteva vložena.
11. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Izvršni svet je julija 1970 predložil Skupščini SRS v obravnavo »predlog
za izdajo zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom«.
Republiški in socialno-zdravstveni zbor Skupščine SRS sta po predhodni obravnavi tega predloga v svojih odborih septembra sprejela ta predlog za izdajo
zakona in naročila, da izvršni svet predloži osnutek zakona.
Predloženi »osnutek zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim
obrtnikom« (v nadaljnjem besedilu: osnutek zakona) je izdelan na podlagi
predloga za izdajo zakona, upoštevaje pripombe odborov obeh omenjenih zborov
in zakonodajno-pravne komisije Skupščine SRS ter razpravo v zborih.
1. Poglavitni namen zakona je, da republika določenim bivšim zasebnim
dimnikarjem prizna in izplačuje preživnino.
56*
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Razlog, da republika tem dimnikarjem priznava in izplačuje preživnino,
je naslednji: V bivši Jugoslaviji je bilo dimnikarstvo zasebna obrt. Po osvoboditvi pa se je dimnikarstvo ocenjevalo kot javna služba zlasti glede na njihovo
vlogo pri požarnem varstvu. Zato se je že leta 1945 začela organizirana družbena akcija, da dimnikarstvo kot zasebna obrt preneha in da se zato zasebni
dimnikarji vključijo v na novo ustanavljajoče se družbeno dimnikarske organizacije in tako postanejo delavci-člani delovnih kolektivov novih organizacij.
Ta akcija takoj po osvoboditvi ni uspela, ker so zasebni dimnikarji zahtevali, naj se jim po vključitvi v dimnikarsko organizacijo priznajo v pokojninsko
dobo tudi leta opravljanja zasebne dimnikarske obrti (čas, ko so bili zaposleni
kot pomočniki ali delovodje, torej kot delavci v delovnem razmerju, se jim
po TZPZ itak všteva v pokojninsko dobo). Razlog za to njihovo zahtevo je bil
socialno-varstvene oziroma eksistenčne narave. Ti dimnikarji so namreč do
leta 1945 že po 16, 20 in celo nad 30 let bili zasebni dimnikarji; razen tega
so bili že starejši. Če se jim čas opravljanja zasebne obrti ne všteva v pokojninsko dobo, bi to pomenilo, da bi skoro vsi šele pri visoki starosti 70 in več
let komaj pridobili minimalno pokojninsko dobo, polne pokojnine pa skoro
nihče.
Ker so organizatorji družbene akcije za vključitev dimnikarjev v družbene
delovne organizacije uvideli utemeljenost in upravičenost teh zahtev dimnikarjev, so jim obljubili, da bodo izposlovali, da bo pokojninski zakon zagotovil
dimnikarjem, ki bodo vsaj pet let po vključitvi zaposleni v dimnikarskih organizacijah, da se jim v pokojninsko dobo všteje tudi leta zasebne obrti. Glede
na take obljube je akcija vključitve uspela v letih 1959—1962, ko se je okoli
85'% zasebnih dimnikarskih obrtnikov z vsemi svojimi dimnikarskimi rajoni,
delavnicami, s svojimi delavci in vajenci vključilo v dimnikarske organ -z ici je.
Do preživnine so upravičeni le tisti, ki so se vkjučili v družbene dimnikarske organizacije in vstopili v delovno razmerje s temi organizacijami.
2. Pristojni republiški organi so ob vsakokratnih razpravah za novelo TZPZ
predlagali zveznim organom, naj se v TZPZ vnesejo določbe, po katerih naj bi
se vključenim bivšim samostojnim dimnikarjem v pokojninsko dobo vštel čas
zasebne obrti. Zvezni organi pa so te zahteve odklonili, češ da je to specifičen
problem naše republike in da naj zato republika sama najde ustrezno rešitev.
Zadruga dimnikarjev za Slovenijo in gospodarska zbornica SRS sta zahtevali, naj republika s svojim zakonom prizadetim dimnikarjem vsa leta opravljanja zasebne dimnikarske obrti všteje v pokojninsko dobo tako, da bi se jim
pokojnina po TZPZ odmerila po dobi z vštetimi leti zasebne obrti.
Obdobja, ki se vštevajo v pokojninsko dobo, po kateri se odmerja pokojnina po TZPZ, lahko določi samo zvezni zakon, torej TZPZ. Republiški organi
niso uspeli, da bi se v TZPZ vnesla takšna določba.
Ker republika ni uspela, da bi se v TZPZ vnesle določbe, ki bi ustrezale
zahtevam dimnikarjev in takrat danim zagotovilom, in ker republika ne more
s svojim zakonom priznati dimnikarjem vštet j a časa samostojne dimnikarske
obrti v pokojninsko dobo, predloženi osnutek zakona zunaj TZPZ priznava
dimnikarjem preživnino. Ta preživnina v bistvu pomeni nadomestilo za tisti
del pokojnine, ki bi dimnikarjem pripadal, če bi se čas samostojne dimnikarske
obrti vštel v pokojninsko dobo.
S tem so izpolnjene obljube, ki so bile dimnikarjem dane — le s to razliko,
da jim z vštevanjem časa samostojne dimnikarske obrti ni priznana pokojnina,
temveč preživnina. Materialni efekt pa je za dimnikarje isti. Čas samostojne
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dimnikarske obrti je pri tem eno od meril za pridobitev pravice do preživnine
in za njeno višino.
To je izvršni svet ugotovil že v predlogu za izdajo zakona; oba zbora
in njuni odbori ter zakonodajno-pravna komisija so prav tako bili mnenja, da
je zadevo možno urediti le v obliki preživnine.
3. Po osnutku zakona naj bi bili upravičeni do preživnine bivši dimnikarski
obrtniki, ki so se do leta 1962 vključili v dimnikarske delovne organizacije, in
to tisti od teh dimnikarjev, ki iz določenih objektivnih razlogov ne morejo
brez vštevanja let zasebne dimnikarske obrti pridobiti pravice do polne osebne
pokojnine.
Okolnosti, ki so dimnikarjem preprečile doseči po TZPZ vštevno pokojninsko dobo 40 let brez vštevanja let zasebne obrti, naj bi bilo po osnutku
zakona naslednje:
— nastanek invalidnosti;
— odprava delovnega mesta v dimnikarski organizaciji;
— trajnejše zmanjšanje obsega dela v dimnikarski organizaciji;
— ugotovljena delavčeva nesposobnost za opravljanje dela v dimnikarski
organizaciji;
— starost dimnikarja nad 65 let.
Ce bi torej dimnikarji iz teh razlogov morali prenehati z delom v dimnikarski organizaciji, preden bi — brez vštevanja let zasebne obrti dosegli 40 let
pokojninske dobe, bi bili upravičeni do preživnine.
Takšna rešitev je tudi v skladu s stališčem odbora za socialno politiko in
zdravstvo republiškega zbora in odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SRS. Ta
odbora sta namreč poudarila, naj se preživnina prizna le tistim, ki so do
upokojitve opravljali to dejavnost.
Do preživnine ne bi bili upravičeni tisti:
— ki lahko tudi brez vštevanja časa opravljanja zasebne dimnikarske obrti
dosežejo 40-letno pokojninsko dobo in s tem pravico do polne osebne pokojnine;
— ki bi nepolno (manj kot 85 fl/o) pokojnino uveljavili iz drugih — ne pa
prej navedenih objektivnih — razlogov, ker bi v tem primeru preživnina
stimulirala dimnikarje k upokojevanju, kar je v nasprotju z načeli pokojninskega in invalidskega sistema.
4. Višina preživnine pomeni razliko med zneskom pokojnine, ki dimnikarju
pripada po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju brez vštevanja časa zasebne obrti, in zneskom pokojnine, ki bi mu pripadala z vštevanjem časa zasebne obrti v pokojninsko dobo.
Za tiste, ki niso upravičeni do pokojnine, naj bi višina preživnine bila enaka
višini pokojnine, če bi se jim v pokojninsko dobo vštel tudi čas zasebne obrti.
5. V osnutku zakona so predvidene rešitve, ki so drugačne, kot so bile v
predlogu za izdajo zakona in ki so jih zahtevali odbori, ki so obravnavali predlog
za izdajo zakona. Te rešitve so naslednje:
— preživnine se načeloma izplačujejo od 1. 1. 1971 (10. člen osnutka zakona) ;
— pokojninska doba se ravna po dobi, ki je veljala oziroma velja v letu,
ko uveljavlja pokojnino oziroma preživnino (35 do 40 let), in ni več za vse
dimnikarje ista (35 let) — glej 3. in 4. člen osnutka zakona. V zvezi s to dobo
velja opozoriti na okolnost, da osnutek zakona (4. člen) vzame pri vdovah, ki
so se same vključile, višjo pokojninsko dobo, kot pri drugih vdovah (primerjaj
prvi in drugi odstavek 4. člena osnutka zakona);
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— ohranjeno je sicer načelo, da ni upravičen do preživnine dimnikar, ki
uveljavlja vzdrževalnino od organizacije; če pa dimnikar pristane na pogodbeno
znižanje vzdrževalnine, pa lahko prejema oboje (7. člen osnutka zakona).
Osnutek zakona ne sprejema zahteve Zadruge dimnikarjev za Slovenijo,
naj bi ta zakon določil znesek 1350 din kot pokojninsko osnovo in da bi naj ta
zakon celo priznal možnost izbire: ali pokojninska osnova 1350 din ali poprečni
osebni dohodek. Te zahteve osnutek zakona ne sprejema iz razlogov, ki so
navedeni že v predlogu za izdajo zakona. Tudi za dimnikarje morajo veljati
ista načela za izračun pokojninske osnove kot veljajo za druge upokojence
(glej 5. člen osnutka zakona).
6. Glede finančnih posledic tega zakona za republiko so pomembne razlike
med predlogom za izdajo zakona in predloženim osnutkom zakona.
2e v obravnavi predloga za. izdajo zakona je bilo namreč opozorjeno, da
seznami upravičencev ne izražajo dejanskega stanja. Glede na to je Zadruga
dimnikarjev za Slovenijo predložila 2. 11. 1970 nove spiske, ki so priloženi tej
obrazložitvi. Po teh spiskih je število upravičencev precej večje (po predlogu
za izdajo zakona 41 oseb, po osnutku zakona pa 64 ali celo 67 oseb).
Bremena v zvezi Z upokojitvijo dimnikarjev nosita:
— sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja za pokojnine, ki dimnikarjem pripadajo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
— republika za preživnine.
Glede na večje število upravičencev in rešitve, sprejete po stališčih odborov,
ocenjujemo finančno breme republike za preživnine dimnikarjev letno z zneskom 360 000 din (v predlogu 120 000). Glede na starost upravičencev menimo,
da bi ta obveznost republike lahko trajala največ 10 let, vsako leto pa bi se
zmanjševala z izpadom upravičencev.
Velja pripomniti, da so ti izračuni izdelani ob naslednjih dveh predpostavkah :
— da bi večina upravičencev že v letu 1971 uveljavila preživnine iz tega
zakona;
-r- da smo vzeli kalkulativne pokojninske osnove, medtem ko bodo dejanske
pokojnine osnove od primera do primera različne (bodisi večje ali manjše od
naših kalkulativnih).
POROČILA
Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo in odbor socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo sta na skupni seji dne 15. marca 1971 obravnavala osnutek zakona
o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom, ki ga je skupščini
predložil izvršni svet.
V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da je predlagatelj upošteval pripombe, ki sta jih k predlogu za izdajo navedenega zakona podala republiški zbor
in socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije.
V razpravi je bilo najprej sproženo vprašanje, ali je prav, da se prizna pravica do preživnine bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom, ki so se do leta
1962 vključili v dimnikarske delovne organizacije. Po tej dikciji bi se pravica
do preživnine priznala le tistim, ki so se vključili v družbeni sektor do začetka
1962. leta. Taka rešitev pa ni sprejemljiva. Akcija za vključitev zasebnih dimni-
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karskih obrtnikov v dimnikarske delovne organizacije je trajala namreč dalj
časa, večina končnih odločitev pa je bila sprejeta do konca 1962. leta. Najbolj
so se te odločitve zavlekle v občinah Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer.
V navedenih občinah so se zasebni dimnikarski obrtniki sicer odločili že leta
1962, da stopijo v dimnikarske delovne organizacije, dejansko pa so se vključili
v družbeni sektor s svojimi območji, opremo in delavci šele leta 1963. Zato bi
bilo treba — po mnenju odborov — določiti v zakonu drug rok in sicer tako,
da bodo do preživnine upravičeni tudi tisti zasebni dimnikarski obrtniki, ki
so se v okviru takratne družbene akcije za socializacijo dimnikarske obrti
nazadnje vključili v družbeni sektor. Predlagatelj predloga zakona naj v sodelovanju z republiško gospodarsko zbornico ugotovi, kateri je bil končni rok
vključitve v dimnikarske delovne organizacije iz prvega odstavka 1. člena in
prve točke 2. člena osnutka zakona. Razprava je opozorila, da sprememba omenjenega roka ne bo vplivala na višino obveznosti republike, ker so v priloženih
seznamih že zajeti tudi dimnikarji, ki so se leta 1962 odločili za vključitev
v dimnikarske delovne organizacije, vanje pa so se dejansko vključili šele v
prvem, polletju 1963. leta.
V načelni razpravi o osnutku zakona je bilo ponovno načeto vprašanje točnosti predloženih seznamov. Na konkretnem primeru je bilo ugotovljeno, da
navedeni seznam ni povsem zanesljiv. Predstavnik zadruge dimnikarjev za
Slovenijo je pojasnil, da v predloženem seznamu resnično ni zajet en dimnikar,
ki pa je zajet v njihovem popisu iz leta 1968. Dopustil je možnost, da je
v seznamu še kakšna napaka, vendar največ glede enega ali dveh upravičencev.
V zvezi s tem so nekateri poslanci predlagali, naj bi imele pravico do preživnine le tiste osebe, ki so navedene v predloženih seznamih. S tem bi se izognili
morebitnim večjim obveznostim republike, če obstoječa evidenca ni povsem
zanesljiva. Odbora sta tak predlog odločno zavrnila, ker kroga upravičencev ni
mogoče omejiti na predloženi seznam. Po mnenju odborov je treba sezname
ponovno prekontrolirati, vnesti vanje potrebne podatke in ugotoviti končno
finančno obveznost republike.
Širša razprava se je razvijala tudi o starostni dobi, pri kateri lahko uveljavlja bivši zasebni dimnikarski obrtnik pravico do preživnine. Izraženo je bilo
ipnenje, da bi glede na težke pogoje dela v dimnikarski službi morali dimnikarjem omogočiti, da lahko že pri starosti 60 let uveljavijo z zakonom določeno
pravico. S tem stališčem se odbora nista strinjala in sta podprla stališče predlagatelja osnutka zakona, naj bo starostna meja določena na 65 let, ker bi sicer
dimnikarje v primerjavi z drugimi poklici neupravičeno privilegirali. Tudi s tem
zakonom je namreč treba uveljaviti načelo, naj ostane delavec čimdlje v delovnem razmerju, če je seveda za delo sposoben. V tej zvezi je bilo poudarjeno,
da omogoča osnutek zakona, da pridobi pravico do preživnine dimnikar tudi
pred starostjo 65 let, če je postal invalid, če je bilo odpravljeno njegovo delovno
mesto v dimnikarski organizaciji, če se je trajnejše zmanjšal obseg dela v tej
organizaciji ali če je bila ugotovljena delavčeva nesposobnost za opravljanje
dela.
V podrobni obravnavi o posameznih členih osnutka zakona so bile dane
naslednje pripombe in predlogi:
k 1.členu: V skladu z načelno razpravo naj predlagatelj prouči, do katerega roka so se bivši zasebni dimnikarski obrtniki dejansko vključili v dimnikarske delovne organizacije.
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Izraženo je bilo mnenje, da z zakonom ne bi kazalo poudarjati, da so se
bivši zasebni dimnikarski obrtniki vključili v dimnikarske delovne organizacije
tudi s svojimi delavci in vajenci. Ni namreč mogoče enačiti osnovnih sredstev
in opreme, ki so jo prenesli zasebni dimnikarski obrtniki v družbeni sektor,
z delavci, ki so se lahko samostojno odločili ali se bodo tudi sami vključili v te
delovne organizacije ali ne. Kazalo pa bi v prvem odstavku tega člena poudariti,
da so prenesli zasebni dimnikarski obrtniki v družbeni sektor vsa svoja delovna
sredstva.
Besedilo tretje točke tega člena naj se smiselno vključi v uvodno besedilo
drugega odstavka tega člena. Pogoj za pridobitev preživnine za dimnikarje iz
prve in druge točke tega člena je, da jim je bilo opravljanje zasebne dimnikarske obrti edini vir za preživljanje.
K 2. členu: V prvi točki naj se tako kot v prvem odstavku 1. člena
predvidi nov rok dejanske vključitve zasebnih dimnikarskih obrtnikov v družbeni sektor.
Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta osnutek zakona z
navedenimi pripombami in predlogi. Po mnenju obeh odborov bi bilo treba
navedeni zakon, ki bo učinkoval od januarja 1971, sprejeti čimprej. Zato naj
predlagatelj predloži Skupščini SR Slovenije predlog zakona najkasneje do
konca aprila 1971.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Adolf
Tavčar, za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora pa poslanec Nikolaj
Šabjan.
Št.: 191-25/71
Ljubljana, 6. 3. 1971

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne
4. maja 1971 ponovno obravnaval osnutek zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v
obravnavo izvršni svet.
Odbor predlaga zboru, da osnutek obravnava kot predlog zakona po skrajšanem postopku v smislu 294. in 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Skladno z načelno razpravo o osnutku zakona, ki je razvidna iz skupnega
poročila odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbora
socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo z dne 16. 3. 1971, je odbor sprejel naslednje amandmaje:
K 1. členu: V prvem odstavku v drugi vrsti naj se besedilo »do leta
1962« zamenja z besedilom »do 31. 3. 1963. leta«.
V drugem odstavku v drugi vrsti naj se za besedo »odstavka« doda vejica
ter besedilo: »ki jim je bilo opravljanje zasebne dimnikarske obrti edini vir
za preživljanje in to:«.
Analogno k temu naj se črta besedilo sedanje 3. točke tega člena.
Obrazložitev teh amandmajev je razvidna iz skupnega poročila obeh odborov z dne 16. 3. 1971.
K 2. členu: V točki 1. v drugi vrsti naj se brišeta besedi »one same«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
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V točki 1. v drugi vrsti naj se besedilo »pred letom 1962« zamenja z besedilom »do 31. 3. 1963«.
Ta sprememba je v skladu s spremembo k 1. členu.
K 10. členu: V tretji vrsti naj se besedi »enem mesecu« zamenjata
z besedama »treh mesecih«.
Treba je podaljšati ta rok na tri mesece, ker je enomesečni rok za uveljavitev preživnine prekratek.
Odbor soglaša z vsemi pripombami zakonodajno-pravne komisije k 1., 2.,
3. in 8. členu, ki so razvidne iz njenega poročila z dne 19. 3. 1971. V zvezi
z njeno pripombo k 10. členu odbor predlaga zgoraj navedeni amandma.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z zgoraj
navedenimi amandmaji.
St.: 191-25/71
Ljubljana, 4. 5. 1971

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 36. seji 10. marca
1971 obravnaval osnutek zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim
obrtnikom, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni svet.
Medtem ko se je ocenjevalo v predlogu za izdajo zakona, ki je bil v obravnavi v Skupščini SR Slovenije jeseni leta 1970, da bo potrebno zagotoviti v
proračunu za izplačevanje preživnine zasebnim dimnikarskim obrtnikom okoli
110—145 000 dinarjev letno, je do izdelave osnutka zakona ta znesek porasel
že na okoli 360 000 dinarjev letno, pri čemer pa je treba poudariti, da v tem
znesku revalorizacija pokojnin še ni upoštevana.
Čeprav je položaj dimnikarske obrti nekoliko specifičen, predvsem na podlagi akcij in stališč republiške obrtne zbornice in zveze sindikatov v letih
1958—1962, ko je bila akcija za vključitev dimnikarske obrti v javno službo in
čeprav je njihova dejavnost v resnici nekoliko specifična, pa je vendarle pričakovati na ta zakon določeno reagiranje tudi drugih obrtnih dejavnosti oziroma
obrtnikov.
V razpravi so bile izražene tudi misli, da bi starostno dobo 65 let pomaknili navzdol na 60 let, nadalje vprašanje, zakaj zakon določa »edini vir« ne pa
»glavni vir« za preživljanje, vendar so bila ta mnenja zavrnjena in se je odbor
izrekel za dikcijo osnutka zakona, kot je predložen.
V obravnavi po členih je odbor sprejel naslednje predloge za spremembe:
k 1. členu: v drugi vrsti 1. člena naj se beseda »leta« zamenja z »31. 12.«.
Takratna akcija je trajala še v letu 1962 in je zato treba uveljaviti kot
mejni datum vključno 31. 12. 1962.
K 2. členu: v drugi vrsti drugega odstavka naj se besedilo »pred letom«
zamenja z »do 31. 12.«.
Sprememba je vezana na spremembo 1. člena osnutka zakona.
Odbor predlaga zboru, da sprejme osnutek zakona in naroči izdelavo predloga zakona.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka.
St.: 191-25/71
Ljubljana, 15. 3. 1971
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
18. marca 1971 obravnavala osnutek zakona o preživninah bivšim zasebnim
dimnikarskim obrtnikom, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona pi imela pripomb.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega osnutka so bile danes naslednje
pripombe:
K 1.členu: V prvem odstavku naj se v drugi in tretji vrsti črta besedilo
»s svojimi delavci in vajenci«. Ni umestno v zakonu poudarjati, da so se bivši
zasebni dimnikarski obrtniki vključili v dimnikarske delovne organizacije tudi
z delavci in vajenci.
Besedilo 3. točke prvega člena naj se smiselno vključi v uvodno besedilo
drugega odstavka, ker tak pogoj velja tako za dimnikarje iz 1. kot druge točke
tega člena.
V 1. točki drugega odstavka naj se v tretji, četrti, peti in šesti vrsti črta
besedilo »imajo brez vštevanja časa opravljanja zasebne dimnikarske obrti pravico do osebne starostne ali invalidske pokojnine po predpisih o pokojninskem
ali invalidskem zavarovanju in«. Predlagatelj je namreč pomotoma prezrl določbo 156. člena temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju. Če to besedilo
ne bi črtali, bi moral republiški proračun nositi del bremena, ki ga zdaj nosi
sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja.
K 2. členu: V skladu s pripombo k 1. členu naj se v 1. točki v tretji
vrsti črta besedilo »-s svojimi delavci in vajenci«.
K 3; členu: V tretji vrsti prvega odstavka naj se besedilo: »osebne
pokojnine (starostne ali invalidske), do katerega so upravičeni po pokojninski
dobi brez vštevanja časa opravljanja zasebne dimnikarske obrti,« nadomesti
z besedilom »starostne oziroma invalidske pokojnine, do katerega so upravičeni
po priznani pokojninski dobi.«.
Sprememba pojma »osebna pokojnina« je potrebna zaradi terminološke
uskladitve z zveznimi predpisi na področju socialnega zavarovanja. Črtanje
besedila je utemeljeno, ker je treba upoštevati 156. člen temeljnega zakona
o pokojninskem zavarovanju, kot je bilo poudarjeno v pripombi k 1. členu.
V drugem odstavku točka b) naj se črta besedilo »brez vštevanja časa
opravljanja zasebne dimnikarske obrti«.
Črtanje tega besedila je utemeljeno iz razlogov, ki so navedeni k 1. in
3. členu.
K 8. členu: V prvem odstavku naj se besedilo »predloga, ki ga vloži
zadruga dimnikarjev za Slovenijo« nadomesti z besedilom »zahteve upravičenca«. Preživnina se namreč lahko prizna in izplačuje le na podlagi zahteve
upravičenca, kateremu pa v postopku lahko pomaga zadruga dimnikarjev.
K 10. členu : V komisiji je bilo opozorjeno, da bi bilo umestno podaljšati rok enega meseca v zvezi z uveljavitvijo preživnine, in sicer na tri mesece,
z utemeljitvijo, da je enomesečni rok prekratek.
Št.: 191-25/71
Ljubljana, 19. 3. 1971
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PREDLOG ZAKONA
o glasbenih šolah
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se urejata vzgoja in izobraževanje mladine in odraslih
(v nadaljnjem besedilu: učenci) v glasbenih šolah.
Glasbene šole so del vzgojnoizobraževalnega sistema.
2. člen
Glasbene šole izpolnjujejo splošne vzgojnoizobraževalne smotre in potem
fclasti:
— vzgajajo in izobražujejo učence, da lahko sodelujejo v orkestralnih skupinah ali pevskih zborih oziroma, da lahko nadaljujejo glasbeno izobraževanje;
— seznanjajo učence z dosežki na področju glasbene kulture in jih navajajo k estetskemu doživljanju glasbene umetnosti;
— prirejajo javne in interne koncerte, glasbene večere, akademije, proslave, predavanja, gostovanja in druge nastope ter tako prispevajo k razvoju
glasbene kulture na svojem območju.
Pri opravljanju svojih nalog se glasbene šole povezujejo s starši učencev
in sodelujejo s strokovnimi in drugimi organizacijami ter izobraževalnimi in
družbeno-političnimi skupnostmi.
3. člen
Glasbene šole so lahko zavodi ali notranje organizacijske enote drugih
organizacij.
Dejavnost glasbenih šol je posebnega družbenega pomena.
Dejavnost glasbenih šol se financira iz sredstev temeljnih izobraževalnih
skupnosti v skladu z zakonom o izobraževalnih skupnostih in o financiranju
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69), s prispevki učencev in z drugimi dohodki.
Višino prispevkov učencev določi svet šole oziroma ustanovitelj enote.
4. člen
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za glasbene šole primerno uporabljajo določbe zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 9-51/68 in št.
14-108/69).
II. ORGANIZACIJA
5. člen
Šolanje v glasbenih šolah traja glede na vrsto glavnega predmeta od dveh
do deset let.
Nadarjenim učencem, ki hitreje obvladajo snov učnih predmetov, morajo
glasbene šole omogočiti, da lahko prej končajo šolo, kakor je določeno v učnem
načrtu.
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Učni predmeti v glasbenih šolah so glavni in dopolnilni.
Glavni predmeti so: godala, klavir, solo petje, pihala, trobila, tolkala, brenkala, harmonika, ritmika in ples.
Dopolnilni predmeti so zlasti: nauk o glasbi, spoznavanje glasbene umetnosti, komorne vaje, orkester in zbor.
7. člen
Glasbene šole vzgajajo in izobražujejo po predmetniku in učnih načrtih.
Osnove predmetnika in osnove učnih načrtov določi strokovni svet zavoda
za šolstvo SR Slovenije. Osnove obsegajo učni predmet, najnižje in najvišje
tedensko in letno število učnih ur, trajanje in način vzgoje in izobraževanja ter
vsebino učnega predmeta.
Na podlagi osnov določi glasbena šola predmetnik s statutom; učne načrte
pa določi njen učiteljski zbor. S predmetnikom in učnimi načrti glasbene šole
se določijo učni predmeti in obvezni dopolnilni predmeti, ki se poučujejo
v glasbeni šoli, ter obvezni javni oziroma interni nastopi.
8. člen
Temeljna učna enota glasbene šole je letnik. Letnik obsega učno snov enega
šolskega leta.
Glasbena šola ima lahko oddelke, odseke in skupine.
9. člen
Pouk v glasbenih šolah je individualen in skupinski.
Učna ura individualnega pouka traja praviloma 30 minut, skupinskega
pouka pa 45 minut.
10. člen
V glasbenih šolah se ocenjuje uspeh iz posameznih učnih predmetov. Pri
oceni iz glavnega predmeta se upošteva tudi ocena uspeha pri nastopu. Ob
koncu šolskega leta se oceni tudi splošni uspeh.
Uspeh iz glavnih predmetov, splošni uspeh in uspeh pri nastopu ocenjuje
komisija. Komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje ravnatelj
glasbene šole izmed članov učiteljskega zbora glasbene šole in izmed ustreznih
strokovnjakov. Predsednik komisije je praviloma ravnatelj glasbene šole.
Uspeh iz dopolnilnih predmetov ocenjuje med šolskim letom učitelj, ki
predmet poučuje.
11. člen
Način ocenjevanja v glasbenih šolah predpiše republiški sekretar za prosveto in kulturo.
12. člen
V glasbenih šolah se opravljajo sprejemni preizkus ter letni, kontrolni in
popravni izpiti.
Izpiti se opravljajo pred komisijo, imenovano po drugem odstavku 11. člena
tega zakona.
O vsakem izpitu se sestavi zapisnik.
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13. člen
Sprejemni preizkus opravljajo osebe, ki se vpišejo v 1. letnik glasbene šole.
Na sprejemnem preizkusu se ugotovi, če ima oseba, ki se želi vpisati v
glasbeno šolo, primerno razvit posluh, čut za ritem, sposobnost glasbenega pomnenja ter fizične in zdravstvene pogoje za učenje ustreznega glavnega
predmeta.
14. člen
Letne izpite iz vseh predmetov letnika opravljajo učenci glasbene šole
vsako leto. Letni izpit iz vsakega predmeta obsega učno snov enega letnika.
Letni izpiti se opravljajo praviloma v mesecu juniju.
S kontrolnim izpitom se ugotavlja učenčev napredek iz posameznih glavnih
predmfetov.
Popravne izpite opravljajo učenci iz tistih predmetov, iz katerih so negativno ocenjeni. Učenec lahko opravlja popravni izpit iz glavnega predmeta samo
enkrat, iz dopolnilnih predmetov pa večkrat.
15. člen
Učenci glasbenih šol napredujejo v višji letnik, če so pozitivno ocenjeni iz
glavnih predmetov.
Učenci končajo glasbeno šolo, če opravijo letne izpite iz vseh letnikov.
Učenci, ki ne opravijo popravnega izpita iz glavnega predmeta, ponavljajo letnik. Isti letnik se lahko ponavlja samo enkrat.
Učenci, ki ne opravijo popravnih izpitov iz dopolnilnih predmetov, lahko
obiskujejo pouk iz dopolnilnih predmetov v prejšnjem letniku, dokler ne opravijo izpitov iz teh predmetov.
16. člen
Letne in popravne izpite lahko opravljajo tudi osebe, ki si hočejo pridobiti
izobrazbo glasbene šole, pa ne obiskujejo pouka.
Učiteljski zbor glasbene šole določa roke, kdaj in kako se opravljajo izpiti
iz prejšnj'ega odstavka tega člena.
Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko izpite večkrat ponavljajo.
t
17. člen
Glasbene šole s statutom ali z drugim splošnim aktom podrobneje določijo
način opravljanja izpitov ter delo in organizacijo izpitnih komisij.
III. UCENCI
18. člen
V 1. letnik glasbene šole se učenci sprejemajo na podlagi razpisa.
Z razpisom se lahko glede na posebnosti glavnih predmetov določi spodnja
ali zgornja meja starosti učencev.
19. člen
Učenci glasbene šole, ki so stari štirinajst ali več let, sestavljajo šolsko
skupnost,
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20. člen

Vzgojni ukrep v glasbeni šoli je tudi začasna izključitev iz šole, o čemer
odloča učiteljski zbor glasbene šole.
IV. UČITELJI
21. člen
Učitelji v glasbenih šolah so lahko tisti, ki imajo višjo ali visoko izobrazbo
ustreznega glasbenega izobraževalnega zavoda.
Predmete, za katere si ni mogoče pridobiti ustrezne višje ali visoke izobrazbe, lahko poučujejo učitelji z ustrezno srednjo izobrazbo.
Učitelji v glasbeni šoli so lahko izjemoma tudi tisti, ki nimajo izobrazbe
iz prvega odstavka tega člena, če so pokazali vidne uspehe na pedagoškem ah
umetniškem glasbenem področju. Takšne osebe se sprejemajo na delo s preizkusno dobo najmanj enega meseca.
22. člen
Učna obveznost učiteljev za individualni pouk je 33 ur po 30 minut tedensko, učiteljev za skupinski pouk pa 22 ur po 45 minut tedensko.
Če organizacija izobraževanja tako zahteva, lahko svet šole učno obveznost zniža ali zviša učitelju za individualni pouk tedensko za 3 ure, učitelju
za skupinski pouk pa tedensko za 2 uri.
Če učitelj poučuje skupinsko in individualno, se štejeta 2 uri skupinskega
pouka za 3 ure individualnega pouka.

V. USTANAVLJANJE
23. člen
Glasbene šole ustanavljajo družbeno-politične skupnosti ter delovne in druge organizacije.
Glasbene šole imajo lahko oddelke zunaj svojega sedeža (dislocirani oddelki).
24. člen
Glasbena šola se lahko ustanovi kot zavod:
1. če ima organiziran pouk za najmanj tri glavne predmete in vsaj dopolnilni predmet nauk o glasbi;
2. če ima skupaj vpisanih vsaj šestdeset učencev;
3. če ima predmetnik in učne načrte za predmete, ki naj se poučujejo na
glasbeni šoli;
4. če so zagotovljeni učitelji in drugi delavci;
5. če so zagotovljeni prostori, oprema in učila;
6. če so zagotovljena finančna sredstva za delo.
Ce se ustanovi glasbena šola kot notranja organizacijska enota druge organizacije (drugi odstavek 23. člena), ji ni potrebno izpolnjevati pogojev iz 1. in
2. točke prejšnjega odstavka.
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25. člen
Glasbena šola sme začeti z delom šele potem, ko komisija, ki jo imenuje
za šolstvo pristojni organ skupščine občine, na katere območju se šola ustanovi, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek dela iz prejšnjega člena
tega zakona.

VI. UPRAVLJANJE GLASBENIH SOL, KI SO ZAVODI
26. člen
Pri upravljanju glasbenih šol sodelujejo tudi predstavniki učencev, ki
sestavljajo šolsko skupnost po 19. členu tega zakona.
Akt o ustanovitvi glasbene šole določi organizacije in organe, ki delegirajo
oziroma volijo predstavnike družbene skupnosti pri upravljanju glasbenih šol,
ter število teh predstavnikov.
27. člen
Ravnatelj glasbene šole je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja na
glasbeni šoli, določene v prvem odstavku 21. člena tega zakona, in ima vsaj
5 let prakse v glasbeno-vzgojnem delu.

VII. DOKUMENTACIJA
28. člen
Glasbene šole izdajajo spričevala. Spričevala so javne listine.
Republiški sekretar za prosveto in kulturo določi vsebino in obliko spričevala ter dokumentacije in evidence.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Glasbene šole uskladijo svoje delo z določbami tega zakona najpozneje
v roku enega leta po uveljavitvi.
Komisija iz 25. člena tega zakona ugotovi, ali glasbene šole iz prejšnjega
odstavka izpolnjujejo za svoje delo predpisane pogoje. Ce komisija ugotovi,da glasbena šola ne izpolnjuje pogojev, ji določi rok, do katerega jih mora
izpolniti. Ce. glasbena šola do določenega roka ne izpolni predpisanih pogojev,
ji lahko začasno prepove delo.
30. člen
Učitelji, ki nimajo izobrazbe, predpisane s tem zakonom, in so stopili na
delo pred uveljavitvijo tega zakona, lahko ostanejo na svojih delovnih mestih,
če imajo ustrezno srednjo izobrazbo.
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Učitelji, 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
v tem roku ne opravijo strokovnega izpita, ne smejo več opravljati vzgojnega
izobraževalnega dela.
32. člen
Strokovni svet zavoda za šolstvo SR Slovenije določi osnove predmetnika
in učnih načrtov iz drugega odstavka 7. člena tega zakona, najpozneje v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi.
33. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati uredba vlade LR Slovenije
o glasbenih šolah (Uradni list LRS, št. 36-144/46) in pravilnik o organizaciji in
delu glasbenih šol (Uradni list LRS, št. 13-51/53).
34. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Glasbene šole, ki se ne uvrščajo med srednje šole in visokošolske zavode,
so v skladu s peto alineo 5. člena splošnega zakona o šolstvu (Uradni list SFRJ,
št. 14-186/64) del našega enotnega vzgojnoizobraževalnega sistema. Mreža glasbenih šol (49 po številu) v SR Sloveniji je dokaj gosta in pokriva enakomerno
skoraj vsa območja naše republike. Starši se vse bolj zavedajo, kako pomembna je glasbena vzgoja, zlasti pouk instrumentov, ne le za skladen umski
in čustveni razvoj otrok, temveč tudi za koristno uporabo njihovega prostega
časa. Razen tega pa daje izobraževanje v glasbenih šolah nadarjenim otrokom
osnovo za nadaljnje glasbeno izobraževanje v srednjih glasbenih šolah, v oddelkih za glasbeni pouk na pedagoških akademijah in na akademijah za glasbo.
Dejavnost teh glasbenih izobraževalnih zavodov urejata zakon, o srednjem
šolstvu (Uradni list SRS, št. 18-138/67) in zakon o visokem šolstvu v SR Slovenji (Uradni list SRS, št. 14-152/65), medtem ko dejavnost glasbenih šol pravno
ni ustrezno urejena. Glasbene šole sicer urejata uredba vlade SR Slovenije
(Uradni list LRS, št. 36-144/46) in pravilnik o organizaciji in delu glasbenih šol
(Uradni list LRS, št. 13-51/53). Oba navedena predpisa sta zastarela in nista
več v skladu z ustavo in zakoni niti ne s sedanjo stopnjo razvoja glasbenega
šolstva.
Z namenom, da bi se status glasbenih šol pravno uredil, je Vlado Golob,
poslanec prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije v preteklem mandatnem obdobju predložil skupščini predlog za izdajo zakona o glasbenih šolah.
Predlog za izdajo zakona sta sprejela prosvetno-kulturni zbor Skupščine
SR Slovenije na seji dne 19. 11. 1968 in republiški zbor Skupščine SR Slovenije
na seji dne 3. 12. 1968. Oba zbora sta soglašala tako z razlogi za izdajo zakona
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kot tudi z načeli, na katerih naj zakon temelji, in z vsebino, ki naj jo urejuje.
S predlogom za izdajo zakona se je strinjal tudi izvršni svet.
Predlagatelj je v sodelovanju s skupnostjo glasbenih šol in z republiškim
sekretariatom za prosveto in kulturo pripravil in 26. 2. 1969 skupščini predložil
osnutek zakona o glasbenih šolah. Zaradi nekaterih bistvenih pripomb, ki sta
jih k osnutku dala pristojna odbora in zakonodajno-pravna komisija, predvsem
glede vzgojne in izobraževalne funkcije glasbenih šol, izobrazbenih pogojev za
učitelje, ustanavljanja in prenehanja teh šol, je Vlado Golob prvotni osnutek
umaknil ter 21. 3. 1969 skupščini predložil nov osnutek zakona o glasbenih
šolah, spremenjen in dopolnjen v smislu pripomb skupščinskih teles.
Republiški in prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 10. 4. 1969 osnutek zakona sprejela in s sklepom zadolžila odbor prosvetnokulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje, da pripravi predlog zakona o
glasbenih šolah; pri tem naj odbor upošteva stališča in pripombe, ki so jih
k zakonskemu osnutku dali zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, pristojna odbora republiškega in prosvetno-kulturnega zbora ter stališča
in predloge, dane na sejah obeh zborov.
Na podlagi takega sklepa je odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo
in izobraževanje na seji dne 5. 11. 1969 proučil pripombe, predloge in stališča,
dana k osnutku zakona, z namenom, da bi jih kot predlagatelj zakona ustrezno
upošteval pri pripravi zakonskega besedila. Pri tem pa je bilo ugotovljeno, da
nekatera neusklajena stališča predvsem o izobrazbenih zahtevah za učitelje
in ravnatelje glasbenih šol ovirajo najustreznejše oblikovanje nekaterih določb
predloga zakona o glasbenih šolah. Člani odbora, ki niso strokovnjaki za strokovna vprašanja glasbenega izobraževanja, so zaprosili republiški sekretariat za
prosveto in kulturo, naj v sodelovanju s pristojnimi institucijami pripravi podrobno analizo o izobraževanju glasbenih pedagogov, oceni učinkovitost in
ustreznost sedanjega načina izobraževanja in pripravi tudi predloge za morebitne izboljšave sistema šolanja glasbenih pedagogov. Republiški sekretariat
za prosveto in kulturo je za izvedbo te naloge imenoval strokovno komisijo, ki
je pripravila zahtevano informacjo: le-ta je bila 26. 10. 1970 posredovana odboru
za vzgojo in izobraževanje.
Na podlagi analize je odbor na sejah dne 18. novembra in 16. decembra
1970 ponovno obravnaval priprave predloga zakona o glasbenih šolah. Ocenjeno
je bilo, da je republiški sekretariat za prosveto in kulturo dano nalogo dovolj
temeljito opravil; predložena informacija vsebuje nekatere pomembne ugotovitve v zvezi s šolanjem glasbenih pedagogov in ustreznostjo sedanjih profilov
učiteljev za glasbeno vzgojo v glasbeni šoli, osnovni šoli, v gimnaziji, v gimnaziji
s pedagoško smerjo in v poklicnih šolah. Primerjava predmetnikov in učnih
načrtov šol, ki izobražujejo glasbene pedagoge, nakazuje tudi predloge za njihovo uskladitev.
Pri pripravi besedila predloga zakona o glasbenih šolah je odbor temeljito
obravnaval profil glasbenih pedagogov na glasbenih šolah. Člani odbora so
zavzeli stališče, da je potrebno zaostriti izobrazbene zahteve za učitelje v glasbenih šolah tako, da morajo imeti visoko ali višjo izobrazbo, srednjo pa le za
pouk predmetov, za katere si takšne stopnje izobrazbe ni mogoče pridobiti. Zahtevano višjo oziroma visoko izobrazbo si po določilih predloga zakona učitelji
lahko pridobijo na pedagoški akademiji ali akademiji za glasbo. Z razpisanimi
pogoji šola lahko določi, katera mesta zasedejo učitelji, ki so si pridobili višjo
izobrazbo na pedagoški akademiji brez predhodno dokončane srednje glasbene
57
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šole. Za takšno ureditev so se zavzeli tudi poslanci prosvetno-kulturnega zbora
ob obravnavi zakonskega osnutka. Odbor pri tem ni upošteval predloga republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, kakršen izhaja iz predložene analize, naj bi si učitelji v glasbenih šolah pridobili ustrezno znanje zgolj na prvi
stopnji akademije za glasbo.
Upoštevajoč razpravo na seji prosvetno-kulturnega zbora ob zakonskem
osnutku, češ da so izobrazbene zahteve glede na sedanjo strukturo učiteljev
glasbenih šol prestroge, so v predhodnih določbah predloga zakona dane učiteljem, ki nimajo ustrezne izobrazbe, poučujejo pa na glasbenih šolah pred uveljavitvijo tega zakona, nekatere pomembne olajšave. Ti učitelji namreč lahko
ostanejo na delovnih mestih, če imajo srednjo glasbeno izobrazbo, morajo pa
se v skladu z zakonom o osnovni šoli strokovno in pedagoško izpopolnjevati
ter opraviti strokovni izpit. Takšno odločitev je narekovalo dejstvo, da bi zaostrovanje izobrazbenih zahtev tudi za učitelje, ki so že zaposleni na glasbenih
šolah, občutno prizadelo ali pa celo onemogočilo dejavnost številnih, sicer
uspešnih glasbenih šol, predvsem v manjših središčih.
Odbor je obravnaval tudi primere strokovno in organizacijsko sposobnih
ravnateljev glasbenih šol, ki pa nimajo po tem zakonu predpisane izobrazbe.
Na podlagi pojasnil, da gre v tem primeru resnično za izjemne slučaje, je odbor
prvotno nameraval v predlogu zakona nakazati možnost, da ti ravnatelji lahko
še naprej opravljajo svoje delo, če so na tem delovnem mestu vsaj 10 let. Ker
pa so mesta ravnatljev podvržena reelekciji, takšna določba ne bi bila smiselna. Imenovanje in razreševanje ravnatelja glasbene šole je urejeno tako
kot za ravnatelje osnovne šole.
V predlog zakona ni sprejeto določilo, po katerem učitelji glasbenih šol
niso dolžni opravljati strokovnega izpita. Tak predlog je bil sicer na sejah
pristojnih odborov in zborov ob razpravi zakonskegan osnutka načelno pozitivno ocenjen, sprejeto pa je bilo enotno stališče, da je treba strokovno izpopolnjevanje učiteljev vseh zvrsti in stopenj šol enotno urejevati in za vse pedagoške delavce hkrati na ustreznejši način uveljaviti ustreznejše oblike strokovnih izpitov.
Odbor je v predlog zakona vnesel še nekatere manjše vsebinske in stilistične spremembe, črtal pa nekatere določbe, ki sodijo bodisi v statut glasbene
šole, bodisi jih vsebujejo že drugi zakoni, veljavni za to področje.
Značilnosti predloga zakona o glasbenih šolah so naslednje:
—• predvidena sta mesto in vloga glasbenih šol v našem enotnem vzgojnoizobraževalnem sistemu; glasbene šole so izobraževalni zavodi, ki se ne uvrščajo
med srednje glasbene šole in ne med glasbene visokošolske zavode (1. člen);
— naloge glasbenih šol so predvsem posredovanje glasbene izobrazbe, poučevanje raznih instrumentov, seznanjanje z dosežki na področju glasbene
kulture, organizacije raznih javnih in internih glasbenih prireditev (2. člen);
— glede na težino glavnega učnega predmeta traja šolanje, v glasbeni šoli
od dveh do deset let (5. člen);
— vzgoja in izobražvanje v glasbenih šolah se izvajata po osnovah predmetnika in osnovnih učnih načrtov, ki jih določa strokovni svet zavoda za šolstvo
SR Slovenije, ter po predmetniku, ki ga s statutom določi glasbena šola, in
učnih načrtih, katere določi učiteljski zbor (7. člen);
— pouk v glasbenih šolah je individualen in skupinski. Pri individualnem
pouku poučuje učitelj vsakega učenca posebej, pri skupinskem pa posreduje
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učno snov vsem učencem v skupini hkrati. Učna ura individualnega pouka traja
praviloma 30 minut, lahko pa traja dalj časa glede na število učencev, katere
učitelj skupaj individualno poučuje; učna ura skupinskega pouka traja 45 minut
(9. člen);
— učenci v glasbenih šolah napredujejo v višji letnik, če opravijo izpit iz
glavnega predmeta, medtem ko lahko iz dopolnilnih predmetov, v katerih so
negativno ocenjeni, še naprej obiskujejo pouk v prejšnjem letniku, dokler ne
opravijo popravne izpite iz teh predmetov (15. člen);
— učitelji glasbenih šol so lahko tisti, ki imajo ustrezno višjo ali visoko
izobrazbo, srednjo pa le za predmete, za katere si ni mogoče pridobiti višje
oziroma visoke izobrazbe. Izjemoma lahko poučujejo na glasbenih šolah tudi
tisti, ki so pokazali vidne uspehe na pedagoškem ali umetniškem glasbenem
področju; skladno z zakonom o delovnih razmerjih se takšne osebe sprejemajo
na delo s preizkusno dobo (21. člen);
— dejavnost glasbenih šol se financira v skladu z zakonom o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji,
s sredstvi, ki jih prispevajo učenci, in z drugimi dohodki; višino prispevkov
učencev določi svet šole (3. člen);
— v prehodnih in končnih določbah je predviden pregled vseh obstoječih
glasbenih šol glede izpolnjevanja pogojev, ki so določene v 24. členu predloga
zakona (29. člen);
— določen je rok za opravljanje strokovnih izpitov za tiste učitelje, ki imajo
ob uveljavitvi zakona več kakor pet let delovne dobe (31. člen);
— predvidena je določba, da učitelji, ki nimajo predpisane izobrazbe, lahko
ostanejo na svojih delovnih mestih, če so stopili na delo pred uveljavitvijo
zakona, če imajo ustrezno srednjo izobrazbo in če opravijo v skladu z zakonom
strokovni izpit (30. člen);
— v prehodnih in končnih določbah je predvidena tudi določba, naj bi
strokovni, svet zavoda za šolstvo SR Slovenije določil osnove predmetnika in
osnove učnih načrtov najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi zakona
(32. člen);
— s Sprejetjem zakona bi prenehali veljati uredba vlade LR Slovenije
o glasbenih šolah iz leta 1946 in pravilnik o organizaciji in delu glasbenih šol,
ki ga je sprejel leta 1953 svet za prosveto in kulturo LR Slovenije (33. člen);
— v predlogu zakona so predvidene le tiste določbe, ki se razlikujejo od
osnovne šole, sicer pa za te šole veljajo ustrezne določbe temeljnega zakona
o zavodih in zakona o osnovni šoli.
S sprejetjem zakona o glasbenih šolah družba ne bi sprejela novih finančnih obveznosti. Glasbene šole bi se financirale na isti način kot doslej, to je
iz sredstev, ki jih na podlagi pogodbe prispevajo izobraževalne skupnosti, in
iz sredstev, ki jih prispevajo učenci.

POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 2. februarja 1971 obravnaval predlog zakona o glasbenih šolah, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora.
V načelni obravnavi odbor k predlogu zakona ni imel pripomb.
57*
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Pri podrobni obravnavi je odbor sprejel k posameznim členom naslednje
spremin je valne in dopolnilne predloge:
K 2. členu : Začetek prvega odstavka se skrajša tako, da se glasi:
»Glasbene šole zlasti. ..«
Skrajšanje začetka prvega odstavka se utemeljuje s tem, da splošni vzgojnoizobraževalni smotri glasbenih šol v predlogu zakona niso definirani. Poleg tega
pa glasbene šole izpolnjujejo tudi druge smotre, na primer kulturne in estetske.
Besedilo predloženega člena bi lahko povzročilo tolmačenje, da izpolnjujejo
glasbene šole takšne ali podobne vzgojno-izobraževalne smotre kot osnovne ali
srednje šole, kar pa ne bi bilo prav.
V drugem odstavku tega člena se doda med besedama »starši učencev«
beseda »mladoletnih«.
Sprememba je redakcijska.
K 7. členu: V drugem odstavku se črta drugi stavek.
Ni potrebe, da bi zakon podrobneje določal, kaj morajo obsegati osnove
predmetnika in osnove učnih načrtov glasbenih šol, ki jih bo določil strokovni
svet zavoda za šolstvo SR Slovenije. Tudi na drugih področjih izobraževanja,
za katere določa osnove predmetnikov in osnove učnih načrtov strokovni svet,
niso njegove naloge s tem v zvezi tako podrobno določene.
K 10. č 1 e n u : Pred začetkom drugega odstavka se doda beseda »Letni«.
Nadalje se v prvi vrsti tega odstavka črtata besedi »splošni uspeh«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Uspeh med šolskim letom ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje.«
K temu členu predlagane spremembe in kasneje še druge izhajajo iz ocene
odbora, da je v predlogu zakona preveč kompliciran, formalen in zahteven
sistem ocenjevanja znanja otrok, veliko bolj kot na področjih poklicnega izobraževanja. Vse to namreč zahteva tudi določena materialna sredstva, na primer
za izvedbo izpitov pred komisijami.
K 11. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejše določbe o ocenjevanju predpiše republiški sekretar za prosveto in kulturo.«
Način ocenjevanja sodi v pristojnost samih glasbenih šol in republiški
sekretar za prosveto in kulturo lahko le podrobneje uredi to zakonsko materijo.
K 12. č 1 e n u : V prvi oziroma drugi vrsti prvega odstavka se črta beseda
»kontrolni«.
V zvezi s splošno pripombo, ki jo daje odbor k predloženemu sistemu ocenjevanja na glasbenih šolah, odbor predlaga, da se kontrolni izpiti kot posebna
oblika ugotavljanja napredka učencev ne določa z zakonom. To tvarino naj
podrobneje urejajo statuti ali drugi ustrezni akti glasbenih šol.
K 14. č 1 e n u : V skladu z amandmajem k 12. členu se črta drugi odstavek
tega člena.
Besedilo prvega odstavka tretjega odstavka se dopolni tako, da se glasi:
»Popravne izpite opravljajo učenci iz tistih predmetov, iz katerih so bili
ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni.«
Dopolnitev je redakcijska.
K 15. členu : V drugi vrsti četrtega odstavka se črta beseda »lahko«.
Odbor je to spremembo sprejel na predlog predstavnika skupnosti glasbenih šol, ki je pojasnil, da je smisel te določbe v tem, da bi učenci, ki ne
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opravijo popravnih izpitov iz dopolnilnih predmetov, morali obvezno še enkrat
obiskovati ta pouk.
K 16. členu : V prvi vrsti prvega odstavka se črta beseda »lahko«.
Sprememba je redakcijska.
K 20. č 1 e n u : V prvi vrsti se črta beseda »začasno«.
Po predlogu zakona šola ni dolžna ponovno sprejeti učenca, niti ni začasnost časovno opredeljena. S tem pa beseda »začasno« izgubi vsak smisel.
K 21. členu : Besedilo tretjega odstavka se črta in spremenjeno prenese
k 30. členu kot njegov drugi odstavek.
Odbor se je odločil za to spremembo, ker bodo določbe tretjega odstavka
lahko bistveno zavrle prizadevanja za dosego višje izobrazbe učiteljev glasbenih šol. Daje celo možnost za obnavljanje neustrezne izobrazbene strukture
zaposlenih v glasbenih šolah z novimi kadri brez izobrazbe.
K 22. členu : Tretji odstavek se črta, ker predstavlja le izračun števila
ur, ki so določene v prvem in drugem odstavku.
K 24. č 1 e n u : V drugi točki se beseda »vsaj« nadomesti z besedo »najmanj«.
Sprememba je redakcijska.
K 29. členu : Crta se drugi odstavek, ker je zadevna materija urejena
že v prvem odstavku tega člena. Ker določa rok, v katerem morajo glasbene
šole uskladiti svoje delo z določbami tega zakona (1 leto), ne morejo komisije
iz 25. člena določati drugih rokov, ki bi bili krajši ali daljši od 1 leta.
K 30. č 1 e n u : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelji, ki nimajo izobrazbe, predpisane s tem zakonom, lahko ostanejo
na svojih delovnih mestih, če imajo ustrezno srednjo izobrazbo in najmanj 10 let
izkušenj na vzgojnoglasbenem področju.«
Za tako spremenjenim prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Na delovnem mestu učtelja lahko izjemoma ostanejo tudi tisti, ki nimajo
izobrazbe, če so pokazali vidne uspehe na pedagoškem ali umetniškem glasbenem področju in ki imajo najmanj 15 let izkušenj na vzgojnoglasbenem področju.«
Za takšno preoblikovanje 30. člena se je odbor odločil po dolgi razpravi,
v kateri je bilo ugotovljeno, da v tretjem odstavku 21. člena in v 30. členu
določen izobrazbeni kriteriji ne bodo prispevali k izboljšanju izobrazbene strukture učiteljev, zlasti mlajših. Odbor je zato sprejel amandmaje, ki pomenijo
določeno prehodno zaščito uspešnih že zaposlenih starejših učiteljev, medtem
ko naj se mlajši došolajo. To načelo je sprejeto tudi pri drugih vrstah šol.
K 32. členu : Besedilo< tega člena se črta, ker izdelava osnov predmetnika
in osnov učnih načrtov iz drugega odstavka 7. člena ni odvisna samo od strokovnega sveta zavoda, marveč predvsem od glasbenih strokovnjakov in zavoda
za šolstvo SR Slovenije.
Odbor se strinja z amandmaji zakonodajno-pravne komisije Skupščine
SR Slovenije.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta
Matičiča.
St.: 61-51/71
Ljubljana, 4. 2. 1971
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Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 15. marca
1971 obravnaval amandmaje odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora k 29. in 30. členu predloga zakona o glasbenih šolah in stališča
tega odbora k amandmajem odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora,
ki jih je predlagal v svojem prvem poročilu ter stališča zakonodajno-pravne
komisije k tem amandmajem, ki so razvidna iz njenega dodatnega poročila.
Odbor se strinja z amandmaji odbora za vzgojo in izobraževanje k 29. in
30. členu in umika svoja amandmaja k 1. odstavku 2. člena in 29. členu predloga
zakona.
3t.: 61-51/71
Ljubljana, 16. 3. 1971

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje predlaga k
predlogu zakona o glasbenih šolah amandmaje, ki jih je sprejel na seji dne
17. februarja 1971:
K 25. členu : Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»V komisijo iz prejšnjega odstavka imenujeta po enega člana republiški
sekretariat za prosveto in kulturo in zavod za šolstvo SR Slovenije.«
Z dopolnitvijo člena je zagotovljena strokovnost komisije.
K 29. č 1 e n u : V prvem odstavku se besedilo »enega leta« nadomesti
z besedilom »dveh let«.
Besedilo drugega odstavka se črta in nadomesti z naslednjim:
»Ce glasbene šole do tega roka ne izpolnijo pogojev iz 24. člena tega zakona,
prenehajo z delom.«
K 30. členu : Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Učitelji, ki nimajo izobrazbe ustrezne stroke oziroma stopnje, ki se zahteva za delovna mesta, na katerih opravljajo glasbeno vzgojno delo ob uveljavitvi tega zakona, si morajo najpozneje v petih letih od uveljavitve tega zakona
pridobiti zahtevano izobrazbo. Če si učitelji v tem roku ne pridobijo predpisane
izobrazbe, ne smejo več opravljati dela na teh delovnih mestih.«
Sedanji prvi odstavek postane drugi.
Z dopolnitvijo se določa rok, v katerem si morajo pridobiti s tem zakonom
zahtevano izobrazbo učitelji glasbenih šol, ki le-te nimajo, imajo pa na dan
uveljavitve tega zakona manj kakor 10 oziroma 15 let delovne dobe.
Za učitelje s srednjo strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 10 let delovne
dobe, ter za učitelje brez strokovne izobrazbe, ki imajo najmanj 15 let delovne
dobe, pa so določene olajšave v novem drugem odstavku in novem tretjem
odstavku 30. člena in sicer v besedilu, ki ga je predlagal odbor za prosveto in
kulturo republiškega zbora.
Na isti seji je odbor obravnaval tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije
k predlogu zakona o glasbenih šolah z dne 28. 1. 1971 in sprejel naslednje
amandmaje komisije:
K 12. členu: Označba »11. člena« v drugem odstavku se nadomesti
z označbo »10. člena«.
K 15. členu: V drugem odstavku se med besedi »Učenci« in »končajo«
vstavi beseda »uspešno«.
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K 24. členu : V drugem odstavku se besedilo v oklepaju »(drugi odstavek 23. člena)« črta.
Odbor ni sprejel amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 29. členu predloga zakona, ker sam predlaga novo besedilo tega člena.
Hkrati s tem je odbor obravnaval poročilo odbora za prosveto in kulturo
republiškega zbora k predlogu zakona o glasbenih šolah z dne 4. 2. 1971 in
sprejel naslednje amandmaje odbora:
K 2. členu: V drugem odstavku se doda med besedama »starši učencev«
beseda »mladoletnih«.
Dopolnitev je redakcijskega značaja.
K 7. členu: V drugem odstavku se črta drugi stavek.
Zakon naj podrobneje ne določa, kaj obsegajo osnove predmetnika in osnove učnih načrtov glasbenih šol, ki jih bo določil strokovni svet zavoda za šolstvo
SR Slovenije. Na drugih področjih izobraževanja, za katere tudi določa strokovni svet osnove predmetnikov in učnih načrtov, njegove naloge s tem v zvezi
niso tako podrobno opredeljene.
K 10. č 1 e n u : Pred začetkom drugega odstavka se doda beseda »Letni«.
Nadalje se v prvi vrsti tega odstavka črtata besedi »splošni uspeh«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Uspeh med šolskim letom ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje.«
S predloženimi spremembami se poenostavlja sistem ocenjevanja znanja
učencev glasbenih šol.
K 11. členu : Besedi »Način ocenjevanja« se nadomestita z ustreznejšim
besedilom »Podrobnejše določbe o ocenjevanju«.
Način ocenjevanja sodi v pristojnost samih glasbenih šol.
K 12. č 1 e n u : V prvem odstavku se črta beseda »kontrolni«.
Kontrolne izpite kot posebno obliko ugotavljanja napredka učencev naj
podrobneje urejajp statuti ali drugi ustrezni akti glasbenih šol.
K 14. č 1 e n u : V skladu z amandmajem k 12. členu se črta drugi odstavek
tega člena.
Besedilo prvega stavka tretjega odstavka se zaradi jasnosti določbe dopolni
tako, da se glasi:
»Popravne izpite opravljajo učenci iz tistih predmetov, iz katerih so bili
ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni.«
K 15. členu : V drugi vrsti četrtega odstavka se črta beseda »lahko«.
Na podlagi strokovnega pojasnila predstavnika skupnosti glasbenih šol je
odbor zavzel stališče, da bi bilo povsem neustrezno zgolj fakultativno postavljati zahteve, da učenci, ki ne bi opravili popravnih izpitov iz dopolnilnih predmetov, ponovno obiskujejo ta pouk.
K 16. členu : V prvi vrsti odstavka se črta beseda »lahko«.
Sprememba je redakcijska.
K 20. č 1 e n u : V prvi vrsti se črta beseda »začasna«.
Ker po predlogu zakona šola ni dolžna ponovno sprejeti izključenega učenca, in ker začasnost ni časovno opredeljena, beseda »začasna« izgubi svoj smisel.
K 21. členu : Besedilo tretjega odstavka se črta in spremenjeno prenese
k 30. členu kot njegov tretji odstavek.
Predlagatelj zakona je ob tem amandmaju ponovno obravnaval izobrazbene
zahteve učiteljev glasbenih šol, pri čemer je zavzel stališče, da že same vzgojnoizobraževalne naloge teh šol terjajo zaostritev izobrazbenih pogojev, sicer ni
zadostnih zagotovil za uveljavitev glasbenih šol v enotnem vzgojnoizobraže-
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valnem sistemu. Amandma odbora za prosveto in kulturo podpira prizadevanja
za dosego višje izobrazbe učiteljev glasbenih šol in onemogoča obnavljanje
neustrezne izobrazbene strukture zaposlenih v teh šolah.
K 22. č 1 e n u : Tretji odstavek se črta, ker predstavlja le izračun števila
ur, ki so določene v prvem in drugem odstavku tega člena.
K 24. č 1 en u : V 2. točki se beseda »vsaj« nadomesti z besedo »najmanj«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 30. č 1 e n u : Besedilo novega drugega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»Učitelji, ki nimajo izobrazbe, predpisane s tem zakonom, lahko ostanejo
na svojih delovnih mestih, če imajo ustrezno srednjo izobrazbo in najmanj
10 let izkušen na vzgojno glasbenem področju.«
Za tako spremenjenim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»Na delovnem mestu učitelja lahko izjemoma ostanejo tudi tisti, ki nimajo
izobrazbe, če so pokazali vidne uspehe na pedagoškem ali umetniškem glasbenem področju in imajo najmanj 15 let izkušenj na vzgojno glasbenem področju.«
Predlagatelj je soglašal s takšno dopolnitvijo in spremembo 30. člena, pri
čemer je opozoril, da se je v pripravah predloga zakona tudi sam zavzemal
za ostrejše izobrazbene zahteve že zaposlenih učiteljev glasbenih šol. Pri tem
pa je bil opozorjen s strani skupnosti glasbenih šol, da bi vsakršno zaostrovanje
zahtev glede izobrazbe že zaposlenih učiteljev občutno prizadelo ali pa celo
onemogočilo dejavnost številnih, sicer uspešnih glasbenih šol predvsem v manjših središčih.
Na seji odbora je predstavnik skupnosti glasbenih šol in Društva glasbenih
pedagogov soglašal z amandmaji k 30. členu predloga zakona in pojasnil, da je
iz sedanje izobrazbene strukture učiteljev glasbenih šol razvidno, da si bo moralo 64 učiteljev pridobiti zahtevano izobrazbo.
K 32. členu : Besedilo tega člena se v celoti črta, ker izdelava osnov
predmetnika in učnih načrtov ni odvisna samo od strokovnega sveta zavoda za
šolstvo SR Slovenije, ampak predvsem od glasbenih strokovnjakov in zavoda za
šolstvo SR Slovenije.
Odbor ni sprejel amandmaja odbora za prosveto in kulturo republiškega
zbora k predlogu zakona o glasbenih šolah in sicer:
K 2. č 1 e n u : Odbor za prosveto in kulturo predlaga skrajšanje začetka
prvega odstavka tako, da se črtajo splošni vzgojno izobraževalni smotri.
Predlagatelj je sodil, da amandma zožuje dejavnost glasbenih šol, dasi
praksa kaže, da glasbene šole v vedno večji meri vršijo tudi vzgojne funkcije.
Splošnih vzgojnoizobraževalnih ciljev v predlogu zakona ni potrebno posebej
definirati, ker so znani in jih vsebuje že splošni zakon o> šolstvu.
K 29. č 1 e n u : Odbor za prosveto in kulturo predlaga, da se črta drugi
odstavek.
Ker je predlagatelj izoblikoval novo besedilo tega člena, amandmaja ni
spre(jel.
Odbor predlaga, da Skupščina SR Slovenije navedene amandmaje k predlogu zakona o glasbenih šolah sprejme.
Št.: 61-51/69
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 40. seji
dne 28. januarja 1971 obravnavala predlog zakona o glasbenih šolah, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo
in izobraževanje.
V načelni obravnavi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb.
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje predloge za spremembe in dopolnitve besedila zakonskega predloga:
K 12. členu: Označba »11. člena« v drugem odstavku se nadomesti
z označbo »10. člena«.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
K 15. členu : V drugem odstavku se med besedi »Učenci« in »končajo«
vstavi beseda »uspešno«.
Gre le za dopolnitev redakcijskega značaja.
K 24. členu: Komisija je soglašala s predlogom predlagatelja, da se
besedilo v oklepaju v drugem odstavku »(drugi odstavek 23. člena)« črta, ker
je nepotrebno.
K 29. členu : Besedilo v oklepaju »(iz prejšnjega odstavka)« v drugem
odstavku se črta, ker je nepotrebno.
Si: 61-51/69
Ljubljana, 28. 1. 1971
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 25. februarja 1971 obravnavala amandmaje predlagatelja in odbora republiškega
zbora za prosveto in kulturo k predlogu zakona o glasbenih šolah.
Komisija je soglašala z amandmaji predlagatelja zakonskega predloga in
odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo k drugemu odstavku 2. člena,
k 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 20., 21., 22., 24. in k 32. členu.
Komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora republiškega zbora za
prosveto in kulturo k 1. odstavku 2. člena.
Komisija je soglašala z amandmajem predlagatelja zakonskega predloga
k 29. členu in zato umaknila svoj amandma k temu členu.
Komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora republiškega zbora za
prosveto in kulturo k 30. členu in k dodatnemu amandmaju predlagatelja
k temu členu.
St.: 61-51/71
Ljubljana, 26. 2. 1971
PREDLOG ZAKONA
o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
'

1. člen

S tem zakonom se urejajo vzgoja, nega, varstvo in oskrba za predšolske
otroke v vzgojnovarstvenih organizacijah kot dopolnjevanje družinske z družbeno vzgojo (v nadaljnjem besedilu: vzgojnovarstvena dejavnost).
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2. člen
Vzgojno varstvena dejavnost je splošnega družbenega pomena.

3. člen
Vzgojno varstveno dejavnost opravljajo vzgojno varstvene organizacije.
Vzgojnovarstvene organizacije so lahko organizirane kot zavodi ali kot notranje enote delovnih organizacij.
4. člen
Vzgojno varstvena dejavnost izpolnjuje splošne vzgojnoizobraževalne smotre
in ima zlasti naslednje naloge:
— z varstvom, vzgojo in izobraževanjem pospešuje otrokom duševni, osebnostni in telesni razvoj, jih vključuje v življenje v družbeni skupnosti ter jim
omogoča vedro in sproščeno otroštvo;
— pripravlja otroke za vstop v osnovno šolo;
— organizira za osnovnošolske otroke prosti čas in pomoč pri učenju;
— zagotavlja otrokom preskrbo s hrano in telesno nego ter prispeva k njihovemu zdravju;
— zagotavlja sodelovanje s starši oziroma njihovimi namestniki (v nadaljnjem besedilu: starši) zaradi enotnosti družinske in družbene vzgoje ter nege
in oskrbe otrok.
5. člen
Vzgojnovarstvene organizacije organizirajo svojo dejavnost za tiste otroke,
ki so vanje vpisani.
Vzgojnovarstvene organizacije prispevajo tudi k vzgoji in izobraževanju
otrok svojega okoliša, ki vanje niso vpisani, s tem, da jih vključuje v kulturno
razvedrilo, igro in v druge oblike skupnega življenja.
Vzgojnovarstvene organizacije lahko vpišejo tudi učence osnovnih šol, če
zanje ni organizirano podaljšano bivanje v osnovni šoli.
6. člen
Vzgojnovarstvene organizacije sodelujejo s strokovnimi in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z vzgojo in z varstvom otrok, ter se vključujejo
v celotno skrb za otroka.
7. člen
Vzgojnovarstvene organizacije se združujejo med seboj in z drugimi vzgojnoizobraževalnimi zavodi.

II. VZGOJNOVARSTVENE ORGANIZACIJE
a) Vzgojnovarstveni zavodi
8. člen
Vzgojnovarstveni zavod ustanovi občinska skupščina, krajevna skupnost
ali delovna organizacija v skladu s programom razvoja otroškega varstva, ki
ga sprejme občinska skupščina.
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9. člen
Vzgojnovarstveni zavod se lahko ustanovi:
1. če so na razpolago ustrezni prostori in ustrezna oprema;
2. če so zagotovljena zadostna finančna sredstva za delo in razvoj zavoda;
3. če je zagotovljeno zadostno število vzgojiteljev in drugih strokovnih
delavcev.
10. člen
Prostori in oprema iz 1. točke prejšnjega člena tega zakona morajo ustrezati minimalnim zahtevam, ki jih predpiše republiški sekretar za prosveto in
kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo.
11. člen
Pri upravljanju vzgojno varstvenega zavoda sodelujejo kot predstavniki
družbene skupnosti predstavniki ustanovitelja, predstavniki zainteresiranih
organizacij in organov ter predstavniki staršev, ki se določijo z aktom o ustanovitvi zavoda.
12. člen
Vzgojnovarstveni zavod ima vzgojiteljski zbor.
Vzgojiteljski zbor sestavljajo v skladu s statutom zavoda vsi vzgojitelji in
drugi strokovni delavci ali pa samo določeno število, ki jih izvolijo ti izmed
sebe.
Vzgojiteljski zbor skrbi za organizacijo vzgojno varstvenega procesa in odloča o strokovnih vprašanjih, ki so v zvezi z uresničevanjem vzgojnovarstvenih
smotrov.
13. člen
Ravnatelj vzgojno varstvenega zavoda je lahko, kdor izpolnjuje najmanj
pogoje za vzgojitelja, ki so določeni v prvem odstavku 28. člena tega zakona,
ima vsaj pet let vzgojne prakse ter izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa statut
vzgojnovarstvenega zavoda.
14. člen
Ravnatelja vzgojnovarstvenega zavoda imenuje ustanovitelj zavoda, potem
ko dobi mnenje delovne skupnosti zavoda, pedagoške službe, temeljne izobraževalne skupnosti in temeljne skupnosti otroškega varstva.
15. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja vzgojnovarstvenega zavoda, vodi njegovo poslovanje, izvršuje sklepe sveta in drugih organov zavoda ter predstavlja in
zastopa zavod.
16. člen
Ravnatelj kot pedagoški vodja zlasti:
— vodi vzgojiteljski zbor;
— načrtno hospitira pri vzgojnem delu, analizira vsebino, oblike in metode
dela vzgojiteljev, jim pomaga in svetuje pri njihovem delu, razvija njihove
pedagoške sposobnosti ter skrbi za odpravljanje pedagoških pomanjkljivosti;
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— proučuje v sodelovanju s pedagoško službo vsebino in kvaliteto vzgojnovarstvene dejavnosti vzgojnovarstvenega zavoda;
— skrbi za zboljšanje oblik in metod vzgojnovarstvenega dela;
— skrbi za povezavo vzgojnovarstvenega zavoda z okoljem;
— spremlja in ocenjuje vzgojnovarstveno delo;
— skrbi za mentorstvo mlajšim vzgojiteljem.
b) Vzgojnovarstvene enote
17. člen
Delovna organizacija lahko v skladu s posebnimi predpisi in svojim statutom ustanovi vzgojnovarstveno enoto kot svojo notranjo organizacijsko enoto.
Vzgojnovarstvena enota je lahko organzirana kot samostojna organizacija
združenega dela v sestavi delovne organizacije z lastnostjo pravne osebe ali brez
te lastnosti ali kot drugačna notranja enota delovne organizacije.
18. člen
Vzgojnovarstvena enota se lahko ustanovi, če so izpolnjeni pogoji iz 9. člena
tega zakona.
19. člen
Vzgojnovarstveno enoto vodi vodja enote.
Vodja enote je lahko, kdor izpolnjuje najmanj pogoje za vzgojitelja, ki
so določeni v prvem odstavku 28. člena tega zakona.
Vodja vzgojnovarstvene enote opravlja kot pedagoški vodja naloge iz
16. člena tega zakona.
20. člen
Vzgojnovarstvena enota ima vzgojiteljski zbor.
Vzgojiteljski zbor sestavljajo v skladu s splošnim aktom organizacije,
v sestavu katere je enota, vsi vzgojitelji in drugi strokovni delavci ali pa samo
določeno število, ki jih izvolijo izmed sebe.
Vzgojiteljski zbor vzgojnovarstvene enote opravlja naloge iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona.
c) Skupne določbe
21. člen
Vzgojnovarstvena organizacija lahko začne z delom, ko za šolstvo pristojni
občinski upravni organ ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 9. člena tega zakona.
22. člen
Če za šolstvo pristojni občinski upravni organ ugotovi, da obstoječa vzgojnovarstvena organizacija ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega zakona, zahteva
od organizacije, da v določenem primernem roku odpravi te nepravilnosti.
O tem obvesti tudi ustanovitelja organizacije.
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Ce se ugotovljene pomanjkljivosti ne odpravijo v določenem roku, vzgojnovarstvena organizacija začasno preneha z delom.
Odločbo o začasnem prenehanju dela vzgojnovarstvene organizacije izda
pristojna občinska skupščina. S to odločbo določi tudi primeren rok, v katerem
jie treba izpolniti zahtevane pogoje za uspešno in nemoteno delo vzgojnovarstvene organizacije.
23. člen
Vzgojno varstvena organizacija se odpravi:
— če ni več potrebe po njenem delu;
— če za šolstvo pristojni občinski upravni organ ugotovi, da niso izpolnjeni
zahtevani pogoji tudi po preteku roka iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona.
Odločbo o odpravi vzgojno varstvenega zavoda izda občinska skupščina, o
odpravi vzgojnovarstvene enote pa njen ustanovitelj.
III. ORGANIZACIJA VZGOJNOVARSTVENEGA DELA
24. člen
Vzgojnovarstvena organizacija opravlja svoje delo po vzgojnovarstvenem
načrtu, ki ga določi strokovni svet zavoda za šolstvo SR Slovenije.
Z vzgojno varstvenim načrtom je treba zlasti zagotoviti:
— otrokom v varstvu starostni stopnji primerno nego in oskrbo 's prehrano ter smotrno vsestransko vzgojo, ki se uresničuje z igrami in drugimi oblikami otroške dejavnosti s tem, da se razvijajo in oblikujejo temelji njihovih
osebnosti in da se hkrati včlenjujejo prek otroške v širšo skupnost;
— predšolskim otrokom v letu pred začetkom šolske obveznosti skupno
pripravo na šolo (v celoletnih ali krajših malih šolah) za dosego zrelosti za šolo;
— osnovnošolskim otrokom v varstvu prehrano, pedagoško pomoč pri
učenju ter razvedrilo in oddih v prostem času.
25. člen
Vzgojnovarstvena dejavnost se opravlja po oddelkih vzgojnovarstvene
organizacije.
Oddelki vzgojnovarstvene organizacije so:
— oddelki za dojenčke;
— oddelki za otroke od 1. do 5. leta starosti glede na njihovo starost in
razvitost;
— oddelki za otroke od 5. leta starosti do začetka šolske obveznosti;
— oddelki za osnovnošolske otroke, ki se organizirajo po razredih in po
vzgojnih dejavnostih.
Republiški sekretar za prosveto in kulturo predpiše v soglasju z republiškim
sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo pedagoške in zdravstvene normative glede na starost in število otrok, ki se lahko vključijo v en oddelek.
26. člen
Vzgojno varstveni zavod oziroma ustanovitelj vzgojnovarstvene enote določi
glede na krajevne potrebe in v soglasju z občinskim za zadeve šolstva pristojnim upravnim organom čas poslovanja vzgojnovarstvene. organizacije.
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Če opravlja vzgojnovarstvena enota vzgojo in varstvo otrok samo za potrebe ustanovitelja, soglasje za določitev časa po prejšnjem odstavku ni potrebno.
IV. VPIS
27. člen
Otrok se vpiše v vzgojno varstveno organizacijo praviloma, če je duševno
in telesno zdrav. Vzgojnovarstvena organizacija lahko organizira posebne oddelke za duševno in telesno prizadete otroke, če ima za njihovo varstvo in
vzgojo ustrezno kvalificirane strokovne delavce.

V. VZGOJITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI
28. člen
Vzgojitelji po tem zakonu so:
— za otroke do dveh let starosti medicinske sestre otroške smeri;
— za otroke od dveh do treh let starosti medicinske sestre otroške smeri
ali vzgojitelji za predšolske otroke;
— 'za predšolske otroke, ki so starejši od treh let, vzgojitelji za predšolske
otroke;
— za osnovnošolske otroke učitelji.
Vzgojno varstvene organizacije imajo lahko tudi socialne delavce, psihologe
in druge strokovne delavce. S statutom ali drugim splošnim aktom vzgojnovarstvenega zavoda oziroma s splošnim aktom ustanovitelja vzgojnovarstvene
enote se določi, kakšno izobrazbo morajo imeti drugi strokovni delavci.
29. člen
Medicinska sestra otroške smeri je lahko oseba, ki je končala šolo za medicinske sestre otroške smeri.
Vzgojitelj za predšolske otroke je lahko oseba, ki je končala vzgojiteljsko
šolo.
Učitelj v vzgojno varstveni organizaciji je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje
iz 61. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 9-51/68 in št. 14-108/69).
30. člen
Vzgojitelji v vzgojnovarstvenih organizacijah morajo opraviti strokovni
izpit.
Vzgojitelji se morajo strokovno izpopolnjevati v skladu z določbami tega
zakona.
31. člen
\
Vzgojitelji pridobijo pravico opravljati strokovni izpit po dveh letih vzgojnega dela, morajo pa ga opraviti najpozneje v petih letih opravljanja tega dela.
Vzgojitelj, ki v petih letih ne opravi strokovnega izpita, ne sme več opravljati vzgojnega dela v vzgojnovarstveni organizaciji.
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32. člen
Republiški sekretar za prosveto in kulturo s pravilnikom določi vsebino
in način opravljanja strokovnega izpita ter obveznega strokovnega izpopolnjevanja vzgojiteljev.
33. člen
Delovna obveznost vzgojiteljev v vzgojnovarstvenih organizacijah je 42 ur
tedensko. V ta delovni čas se šteje vzgojno varstveno delo in drugo delo, ki je
v zvezi z vzgojnovarstveno dejavnostjo vzgojnovarstvene organizacije.
Vzgojnovarstvena obveznost vzgojiteljev je 30 ur vzgojnovarstvenega dela
na teden.
Cas za pripravo in drugo delo v okviru delovne obveznosti, ki je povezano
z vzgojnovarstvenim delom, je razlika med delovno obveznostjo in vzgojnovarstveno obveznostjo.
V drugo delo v okviru delovne obveznosti, ki je povezano z vzgojnovarstvenim delom, se šteje zlasti: priprava na vzgojnovarstveno delo; sodelovanje
na vzgojnovarstvenih konferencah; roditeljski sestanki; individualni stiki s
starši in drugimi strankami v zvezi z vzgojnovarstvenim delom; dežurstvo;
obvezno strokovno izpopolnjevanje; mentorstvo; skrb za knjižnico, kabinete in
vzgojne pripomočke; drugo delo, ki ga opravlja vzgojitelj v zvezi z delom vzgojnovarstvene organizacije po naročilu organov te organizacije.
34. člen
Vzgojitelji vzgojnovarstvenih organizacij, ki poslujejo celoletno, izrabijo
letni dopust v skladu s temeljnim zakonom o delovnih razmerjih, s tem da
zanje ne veljajo določbe prvega odstavke 67. člena temeljnega zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 12-129/70).
Vzgojitelji vzgojnovarstvenih organizacij, ki ne poslujejo med letnimi šolskimi počitnicami, so lahko med temi počitnicami poklicani na tečaje in seminarje za strokovno izpopolnitev ali na druge dolžnosti v zvezi s pripravami
za začetek poslovanja, kot tudi na vzgojnovarstvene aktivnosti, ki jih organizira
vzgojnovarstvena organizacija med šolskimi počitnicami.
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 66. členu temeljnega zakona
o delavnih razmerjih, je treba omogočiti, da izkoristi letni dopust oziroma
preostali del letnega dopusta izven šolskih počitnic, v istem koledarskem letu.
VI. FINANCIRANJE
35. člen
Vzgojnovarstvena dejavnost se financira iz sredstev, ki jih dobijo vzgojnovarstvene organizacije od izobraževalne skupnosti in od skupnosti otroškega
varstva v skladu s posebnimi predpisi, iz oskrbnine, ki jo plačujejo starši otrok,
iz sredstev, ki jih prispevajo družbeno-politične skupnosti, delovne in druge
organizacije, skladi zdravstvenega varstva in socialne službe ter občani in iz
drugih sredstev, ki jih pridobi vzgojnovarstvena organizacija s svojo dejavnostjo.
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Starši plačujejo za otroka v vzgojnovarstveni organizaciji mesečno oskrbnino.
Enota za obračun mesečne oskrbnine so stroški oskrbnega dne.
Stroški oskrbnega dne se določijo tako, da se zaračunajo stroški za prehrano z režijo ža pripravljanje hrane in osebni dohodki tehničnih in pomožnih
delavcev vzgojno varstvene organizacije.
Stroške oskrbnega dne določi svet vzgojnovarstvenega zavoda oziroma ustanovitelj vzgojnovarstvene enote.
37. člen
Mesečna oskrbnina se plačuje vnaprej kot akontacija glede na predvideno
število oskrbnih dni, ki se obračuna na koncu meseca glede na dejansko število
oskrbnih 'dni.
38. člen
Stroški oskrbnega dne se lahko določijo različno glede na namenska sredstva, ki jih vzgojnovarstvena organizacija dobi iz drugih virov,
Stroški oskrbnega dne se lahko določijo različno tudi glede na zmogljivost
staršev.
VII. DOKUMENTACIJA
39. člen
Vzgojnovarstvene organizacije vodijo evidence in knjige, ki jih predpiše
republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem
za zdravstvo in socialno varstvo, ter drugo dokumentacijo, ki so jo dolžni voditi
po posebnih predpisih.
VIII. NADZORSTVO
40. člen
Pedagoški nadzor nad vzgojno varstvenimi organizacijami opravlja zavod
za šolstvo SRS v skladu s posebnimi predpisi.
Zdravstveni nadzor nad vzgojnovarstvenimi organizacijami se opravlja v
skladu s posebnimi predpisi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Obstoječe vzgojnovarstvene organizacije morajo prilagoditi svojo organizacijo in delo določbam tega zakona najpozneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Zoper vzgojnovarstvene organizacije, ki v roku iz prejšnjega odstavka
ne bodo prilagodile svoje organizacije in dela določbam tega zakona, se uvede
postopek v skladu z 21., 22. in 23. členom tega zakona.

Priloge

913

42. člen
Vzgojitelji, ki nimajo izobrazbe, ki se zahteva za delovna mesta, na katerih
•opravljajo vzgojnovarstveno delo ob uveljavitvi tega zakona, si morajo najpozneje v petih letih od uveljavitve tega zakona pridobiti zahtevano izobrazbo.
Ce si vzgojitelji v tem roku ne pridobijo zahtevane izobrazbe, ne smejo več
opravljati vzgojnovarstvenega dela v vzgojnovarstvenih organizacijah.
43. člen
Vzgojitelji, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona več kot pet let delovne dobe vzgojnovarstvenega dela, pa še niso opravili ustreznega strokovnega
izpita, ga morajo opraviti najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Če vzgojitelji v tem roku ne opravijo strokovnega izpita, ne smejo več opravljati vzgojnovarstvenega dela v vzgojnovarstvenih organizacijah.
44. člen
Ne glede na določbe 42. in 43. člena tega zakona se šteje, da izpolnjujejo
zahtevane pogoje za vzgojitelje osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona že petnajst
ali več let opravljajo vzgojnovarstveno delo v vzgojnovarstvenih organizacijah.
45. člen
Republiški sekretar za prosveto in kulturo predpiše izvršilne predpise po
10. členu, po drugem odstavku 25. člena ter po 32. in 39. členu tega zakona,
najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
46. člen
Dokler ne bo v skladu s prvim odstavkom 24. člena določen vzgojnovarstveni načrt, se ravnajo vzgojno varstvene organizacije po dosedanjih vzgojnih
načrtih.
47. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 100. člena zakona
o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 9—51/68 in št. 14-108/69), kolikor zadevajo
vzgojno varstvene organizacije.
48. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
I
Medtem ko so druga vzgojnoizobraževalna področja že urejena z zakoni,
še nimamo zakona, ki bi urejeval vzgojnovarstveno dejavnost za predšolske in
osnovnošolske otroke. Določbe o tej dejavnosti, ki je po prvi alinei 5. člena
splošnega zakona o šolstvu (Uradni list SFRJ, št. 4-48/64 in št. 45-616/64) del
58
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našega vzgojnoizobraževalnega sistema, so raztresene po raznih drugih zakonih
in aktih. Leta 1961 je sicer skupščina SR Slovenije sprejela resolucijo o nalogah komune in krajevne skupnosti pri otroškem varstvu (Uradni list SRS,
št. 26-234/61). V tej resoluciji so le načelne smernice komunam in krajevnim
skupnostim glede razvijanja otroškega varstva, vloge in nalog strokovnih služb
pri otroškem varstvu, organizacije in oblik otroškega varstva, kadrov ter glede
ustanavljanja in financiranja.
Resolucija je pripomogla, da se je vzgojno varstvena dejavnost hitreje razvijala in povečala. Po podatkih zavoda za statistiko SRS iz leta 1969 deluje na
vzgojnovarstvenem področju 273 zavodov oziroma organizacijskih enot drugih
organizacij. Od tega je 207 vzgojno varstvenih organizacij za predšolske otroke
in 66 kombiniranih organizacij za predšolske in osnovnošolske otroke. Te vzgojnovarstvene organizacije vključujejo 20 502 otroka, od tega 17 866 predšolskih
in 2636 osnovnošolskih otrok. Vzgojnovarstvena skrb za osnovnošolske otroke
prehaja na podaljšano ali celodnevno bivanje teh otrok v osnovni šoli.
Vzgojnovarstvena dejavnost za predšolske otroke se bo v prihodnje še
močneje razvijala. Doslej je sicer zagotovljeno dnevno varstvo samo za 9,1 %>
vseh otrok v SR Sloveniji, starih 0 do 7 let. Zagotoviti pa bi bilo treba po
oceni za 30 % otrok in poleg tega še razvijati vzgojne dejavnosti z najstarejšimi
predšolskimi otroki v zadnjem letu pred vstopom v osnovno šolo. Tudi te
dejavnosti že obstajajo, toda samo v občasnih oblikah, zlasti v skrajšanih malih
šolah. V te šole je bilo v preteklem šolskem letu vključenih že 17 003 ali
62,5 °/o otrok.
V mreži vzgojnovarstvenih organizacij je bilo aprila 1969 71 samostojnih
zavodov, 127 dislociranih oddelkov teh zavodov in 75 oddelkov za "predšolsko
varstvo pri osnovnih šolah ali drugih organizacijah. V teh organizacijah je
bilo do navedenega meseca zaposlenih 2006 delavcev, od tega 1029 vzgojnih,
151 zdravstvenih, 92 administrativnih in 734 drugih delavcev. Z naraščanjem
vzgojnoizobraževalne dejavnosti se odpirajo nova vprašanja zlasti glede organizacije in dela vzgojnovarstvenih organizacij, glede ustreznih strokovnih kadrov ter glede financiranja in družbenega položaja te dejavnosti. Poleg že citirane resolucije so ta vprašanja le deloma rešena v naslednjih zakonih:
— Splošni zakon o šolstvu vsebuje določbe o predšolskih zavodih v 5., 20.,
21. in 73. členu. V teh členih so načelne določbe o uvrstitvi vzgoj noizobraževalnih zavodov v naš vzgojnoizobraževalni sistem ter o oblikah, nalogah in
strokovnem kadru teh zavodov.
— V zakonu o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih
oblik otroškega varstva (Uradni list SRS, št. 43-335/67) so določbe o financiranju
in nekaterih oblikah otroškega varstva.
— V tretji alinei 40. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izbraževanja v SR Sloveniji — prečiščeno besedilo (Uradni
list SRS, št. 8-52/69) je določeno, da temeljne izbraževalne skupnosti zagotavljajo sredstva za vzgojno delo v vzgojnovarstvenih zavodih za predšolsko in
osnovnošolsko mladino.
— V 100. členu zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 9-51/68 in št.
14-108/69) je določeno, da se določbe 63. člena do 72., 89., 97. in 98. člena
tega zakona primerno uporabljajo tudi za ravnatelje ter vzgojitelje v vzgojnovarstvenih zavodih in v vzgojnovarstvenih oddelkih osnovnih šol. Te določbe
zadevajo zlasti strokovni izpit, obvezno izpopolnjevanje, razpiste delovnih mest,
razrešitvene roke, delovne obveznosti, letni dopust, imenovanje in razrešitev
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ravnatelja, rok do katerega si morajo učitelji, ki nimajo ustrezne izobrazbe
pridobiti to izobrazbo, in rok do katerega morajo učitelji, ki imajo na dan
uveljavitve zakona že pet ali več let delovne dobe, opraviti strokovni izpit.
Dalje v citiranem 100. členu določbe, da je obveznost vzgojnega dela vzgojiteljev 30 ur na teden in da za vzgojitelje tistih vzgojno varstvenih zavodov, ki
poslujejo celo leto, ne veljajo določbe 72. člena zakona o osnovni šoli glede
letnega dopusta med šolskimi počitnicami.
Zgoraj navedene določbe ne rešujejo vseh vprašanj vzgojnoizobraževalne
dejavnosti. Zlasti so odprta in nerešena vprašanja o nalogah vzgojnovarstvenih
zavodov do otrok, do staršev in do širšega okolja, o pravicah in obveznostih
ustanoviteljev teh zavodov, o družbenem položaju, o oblikah vzgoje in varstva
in o enotnem poimenovanju teh oblik, o normativih za oblikovanje prostora
in drugih pogojev za delo teh zavodov ter o profilu in izobrazbi vzgojiteljev
in drugih strokovnih delavcev vzgojnovarstvenih zavodov. V razvoju vzgojnovarstvene dejavnosti se zaradi teh in še drugih nerešenih vprašanj pojavljajo
dvomi glede pravilnosti posameznih rešitev oziroma glede ukrepov in samoupravnih odločitev. Vzgojnovarstvena dejavnost je posebnega družbenega pomena, zato mora biti organizirana, izvajana in vodena po enotnih načelih, kar
pomeni, da je treba to dejavnost urediti z ustreznim zakonom, kakor so že
z zakoni urejene druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti.
II
Letos v juniju mesecu je bil Skupščini SR Slovenije predložen predlog za
izdajo zakona o vzgojnovarstvenih zavodih. Republiški zbor je predlog obravnaval na 16. seji 26. junija 1970, prosvetno-kulturni zbor pa na 13. seji 14. julija 1970. Oba zbora sta predlog sprejela s sklepom, po katerem naj osnutek
zakona pripravi izvršni svet Skupščine SRS do 30. 9. 1970. Republiški sekretariat
za prosveto in kulturo je dobil nalogo, da pripravi osnutek zakona in ga predloži izvršnemu svetu v nadaljnjo obravnavo. Republiški sekretariat za prosveto
in kulturo je pripravil osnutek zakona o sodelovanju s sekretariatom IS za
zakonodajo, z republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo, z
zavodom za šolstvo SRS, s skupnostjo otroškega varstva SR Slovenije, z izobraževalno skupnostjo SR Slovenije, z zavodom za zdravstveno varstvo SRS, z
oddelkom za pedagogiko filozofske fakultete univerze v Ljubljani, z zvezo prijateljev mladine Slovenije ter z nekaterimi vzgojnovarstvenimi zavodi. Odbor
izvršnega sveta za znanost, kulturo in prosveto je na 43. seji dne 6. oktobra 1970
obravnaval predloženi osnutek ter dal nekatere predloge in pripombe, s katerimi je republiški sekretariat za prosveto in kulturo osnutek uskladil.
Osnutek zakona ima naslednje značilnosti:
1. Čeprav je bil Skupščini SRS predložen predlog za izdajo zakona o vzgojnovarstvenih zavodih, se je bilo treba odločiti zaradi številnih pripomb predstavnikov organov in organizacij, ki so sodelovali pri sestavi osnutka, za naslov
»zakon o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke«. Ta naslov je širši
in bolj ustreza vsebini osnutka.
2. Osnutek zakona ureja vzgojno varstveno dejavnost kot sestavni del našega vzgojnoizobraževalnega sistema. Vzgojnovarstveno dejavnost obravnava
kompleksno in ureja vzgojo, nego, varstvo in oskrbo predšolskih otrok v vzgoj58»
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novarstvenih organizacijah kot dopolnjevanje družinske z družbeno vzgojo
(1. člen).
3. Predvideni sta dve organizacijski obliki vzgojnovarstvene dejavnosti in
sicer: vzgojnovarstvene organizacije so lahko organizirane kot zavodi ali kot
notranje organizacijske enote delovnih in družbenih organizacij (drugi odstavek
3. člena). Vzgojnovarstvene organizacije pa lahko organizirajo v svojem okolišu
razne oblike vzgoje in varstva, v katere vključujejo lahko otroke, ki niso vpisani
vanje s tem, da organizirajo za te otroke kulturno razvedrilo, igre in druge
oblike skupnega življenja (drugi odstavek 5. člena). Vzgojnovarstvene organizacije izjemoma lahko vpišejo tudi učence osnovnih šol, če zanje ni organizirano
podaljšano bivanje v osnovni šoli (tretji odstavek 5. člena).
4. V 4. členu osnutka so navedene poglavitne naloge vzgojnovarstvene dejavnosti, med katerimi je zlasti poudarjena vzgoja in izobraževanje otrok, ki
pospešuje njihov duševni, telesni in osebnostni razvoj, jih vključuje v življenje
v družbeni skupnosti ter jim omogoča vedro in sproščeno otroštvo (prva alinea).
V naslednjih alineah tega člena so kot naloge predvidene še: priprava otrok
za vstop v osnovno šolo; organiziranje prostega časa in pomoč pri učenju za
osnovnošolske otroke, zagotavljanje varstva, preskrbe s prehrano, telesne nege
ter prispevanje k zdravju otrok.
5. Osnutek ne predvideva spodnje starostne omejitve otrok, zato vzgojnovarstvene organizacije organizirajo svojo dejavnost za vse tiste otroke, ki so
vanje vpisani (prvi odstavek 5. člena).
6. Predvideno je, da se vzgojnovarstvene organizacije združujejo med
seboj in tudi z drugimi vzgojnoizobraževalnimi zavodi (7. člen).
7. V 8. do 20. členu osnutka so predvidene temeljne določbe glede ustanoviteljev vzgojnovarstvenih organizacij (8. in 17. člen), glede pogojev za ustanovitev (9. člen), glede opreme in prostorov vzgojnovarstvenih organizacij
(10. člen), glede organov upravljanja, strokovnih organov, ravnatelja in vodje
enote (11. do 16. člen, 19. in 20. člen). V bistvu so predvidene določbe povzete
po zakonih, ki urejajo druge vzgojnoizobraževalne zavode.
8. V poglavju »Skupne določbe« so predvidene določbe za začetek dela
vzgojnovarstvene organizacije, za izpolnjevanje pogojev med delom vzgojnovarstvene organizacije in o prenehanju te organizacije. Za začetek dela mora
za šolstvo pristojni občinski organ izdati vzgojno varstveni organizaciji odločbo,
da izpolnjuje pogoje, določene v zakonu (21. člen). Upravni odbor nadzoruje
organizacijo. Ce ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev, ji določi rok, v katerem
mora izpolniti pogoje za delo. Ce jih ne izpolni v določenem roku, izda pristojna
občinska skupščina odločbo o začasnem prenehanju dela vzgojno varstvenega
zavoda. S to odločbo se določi ponovni rok za izpolnitev predpisanih pogojev
(22. člen). Če tudi v tem roku organizacija ne izpolni predpisanih pogojev, izda
pristojna občinska skupščina odločbo o prenehanju organizacije (23. člen).
9. Vzgojnovarstveno delo se opravlja po vzgojnovarstvenem načrtu, ki ga
določi strokovni svet zavoda za šolstvo SRS. V osnutku so predvidene načelne
smernice, kaj se mora zagotoviti z vzgojnovarstvenim načrtom (24. člen).
10. Vzgojnovarstveno delo se opravlja v oddelkih. Ti oddelki so lahko
oddelki za dojenčke; oddelki za otroke od 1 do 5 let starosti, ki se organizirajo
glede na starost in razvitost otrok; oddelki za otroke od 5 let starosti do
začetka šolske obveznosti in oddelki za osnovnošolske otroke (prvi in drugi
odstavek 25. člena).
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V drugem odstavku 25. člena je predvideno pooblastilo, da republiški
sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo predpiše pedagoške in zdravstvene normative glede
starosti in števila otrok v enem oddelku.
11. Cas poslovanja vzgojno varstvene organizacije določi vzgojno varstveni
zavod oziroma ustanovitelj vzgojnovarstvene enote v soglasju s pristojnim
občinskim upravnim organom. To soglasje ni potrebno, če ustanovitelj organizira varstvo otrok za svoje potrebe (prvi in drugi odstavek 26. člena).
12. V osnutku je predvidena možnost, da se organizirajo vzgojnovarstveni
oddelki praviloma za telesno in duševno zdrave otroke, lahko pa tudi za duševno
in telesno prizadete otroke, če ima vzgojnovarstvena organizacija ustrezno kvalificirane strokovne delavce (27. člen).
13. V členih od 28 do 34 so predvidene določbe glede vzgojiteljev in
drugih strokovnih delavcev vzgojnovarstvenih organizacij. Zlasti je predvideno,
kdo lahko opravlja vzgojnovarstveno delo glede na starost otrok (prvi odstavek 28. člena) in kakšno izobrazbo morajo imeti vzgojitelji posamezne vrste
otrok glede na starostno stopnjo (29. člen). Predvidena sta tudi strokovni
izpit in obvezno strokovno izpopolnjevanje za vzgojitelje (30., 31. in 32. člen);
osnutek vsebuje tudi določbe glede delovne obveznosti in letnega dopusta vzgojiteljev (33. in 34. člen).
14. V 35. členu osnutka je predvideno financiranje vzgojnovarstvene
dejavnosti. Ta dejavnost se financira:
— iz sredstev izobraževalnih skupnosti oziroma skupnosti otroškega varstva, ki jih vzgojnovarstvene organizacije dobivajo na podlagi pogodbe kot
povračilo za svoje vzgojnovarstveno delo v skladu s tretjo alineo prvega
odstavka 40. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje
in izobraževanja v SRS (Uradni list SRS, št. 8-52/59) oziroma 35. člena zakona
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega
varstva v SRS (Uradni list SRS, št. 43-335/67);
— iz oskrbnine, ki naj jo plačujejo starši po svoji zmogljivosti in naj jo
določi svet vzgojnovarstvenega zavoda oziroma svet organizacije, ki je ustanovila vzgojnovarstveno enoto;
— iz sredstev, ki jih prispevajo družbeno-politične skupnosti, skladi zdravstvenega varstva in socialne službe, delovne in druge organizacije ter občani in
— iz sredstev, ki jih pridobi vzgojnovarstvena organizacija s svojo dejavnostjo.
Starši oziroma tisti, ki so napotili otroka v vzgojnovarstveno organizacijo,
morajo zanj plačevati oskrbnino. Enota za obračun mesečne oskrbnine je
oskrbni dan. To so enodnevni stroški, v katere se zaračunajo stroški za prehrano z režijo za pripravljanje hrane ter osebni dohodki tehničnih in pomožnih
delavcev vzgojnovarstvene organizacije. Stroške oskrbnega dne določi vzgojnovarstveni zavod oziroma ustanovitelj vzgojnovarstvene enote, pri čemer se lahko
glede na zmogljivost staršev in glede na namenska sredstva, ki jih vzgojnovarstvena organizacija dobi iz drugih virov, plačilo za oskrbni dan določi
različno (36., 37. in 38. člen).
15. V predhodnih in končnih določbah je predvideno, do katerega roka
morajo obstoječe vzgojnovarstvene organizacije uskladiti delo in organizacijo
z določbami zakona ter sankcije, če organizacije ne bodo uskladile dela in organizacije z določbami zakona (41. člen). V tem poglavju je določen tudi rok za
pridobitev predpisane strokovne izobrazbe za vzgojitelje, ki je ob uveljavitvi
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zakona ne bi imeli (42. člen) in rok, do katerega morajo vzgojitelji brez strokovnega izpita, ki že več kot pet let opravljajo vzgojnovarstveno delo, opraviti
strokovni izpit (43. člen).
16. Za starejše vzgojnovarstvene delavce je v prehodnih in končnih določbah predvideno, da se štejejo za vzgojitelje osebe, ki že petnajst ali več let
opravljajo vzgojnovarstveno. delo, ne glede na to ali imajo predpisano izobrazbo
in strokovni izpit. Smatra se, da bi bilo nepotrebno od teh delavcev zahtevati,
da dopolnijo izobrazbo in opravijo strokovni izpit, ker so si z dolgoletno prakso
pridobili dovolj izkušenj za vzgojnovarstveno delo (44. člen).
17. V 45. členu osnutka je predvideno, da izda republiški sekretar za prosveto in kulturo izvršilne predpise k zakonu v enem letu po uveljavitvi zakona,
46. člen pa predvideva, da se vzgojnovarstvene organizacije ravnajo po dosedanjih vzgojnih načrtih, dokler ne bo strokovni svet zavoda za šolstvo SR Slovenije določil vzgojnovarstveni načrt.
18. Ker so določbe o vzgojiteljih prevzete v osnutek iz zakona o osnovni
šoli, je predvideno, da 100. člen zakona o osnovni šoli preneha veljati le kolikor
zadeva vzgojnovarstvene organizacije, ostane pa še v veljavi za oddelke
podaljšanega bivanja v osnovni šoli (47. člen).
Osnutek je usklajen s predlogi in pripombami sekretariata za zakonodajo
pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Lendava, in delegat mesta Ljubljane so na svojem 11. zasedanju dne 3. 3. 1971
obravnavali osnutek zakona o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke.
V razpravi so sodelovali delegati občin Kranj, Ljubljana-Bežigrad, Mozirje
in Žalec, pismene pripombe pa je dal delegat občine Celje.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena
na zasedanju, ta stališča republiškemu in prosvetno-kulturnemu zboru Skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjenega določila ustavnega amandmaja
kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
Splošne in načelne ugotovitve
V razpravi delegatov je bila izražena podpora načelnim izhodiščem in vsebini osnutka zakona. Hkrati pa so bile izražene tudi nekatere pripombe na
zakon v celoti. Tako je bilo ugotovljeno, da je zakon preveč splošen in da torej
pomeni le nekoliko več kot resolucija. (Delegat občine Metlika.)
Hkrati so bili dani tudi nekateri predlogi za dopolnitev vprašanj, ki jih
zakon ureja:
— v zakonu naj se doda posebno poglavje o upravljanju vzgojnovarstvenih
zavodov, v katerem naj se pove, da so ti zavodi posebnega družbenega pomena,
da v upravljanju sodelujejo poleg članov delovne skupnosti tudi predstavniki
družbene skupnosti, za katere določi ustanovitelj zavoda število predstavnikov
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in koga zastopajo v svetu zavoda; nadalje naj se opiše, katere so zadeve posebnega družbenega pomena (Celje);
— v vseh členih, kjer se govori o strokovnem izpopolnjevanju vzgojiteljev,
je potrebno dodati tudi druge profile strokovnih delavcev (Celje);
— vzgojitelje bi bilo treba obravnavati kot druge pedagoške delavce, kar
se že v praksi izvaja pri osnovnih šolah;
— bolj bi bilo treba opredeliti pedagoški nadzor glede na zakon o prosvetno-pedagoški službi;
—• opredeliti bi bilo treba status negovalk, tudi tistih z dvoletno strokovno
šolo (Kranj).
Glede na to, da se v besedilu osnutka govori tudi o vzgojnovarstveni
dejavnosti šolskih otrok in da imamo in bomo imeli tudi v bodoče samostojne
vzgojnovarstvene zavode, namenjene šolskim otrokom, je bil v razpravi dan
predlog, da se ustrezno spremeni tudi naslov zakona, ki naj se glasi: zakon
o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske in šolske otroke (Celje).
Pripombe k posameznim členom:
3. člen : Na koncu drugega odstavka naj bi se dodalo besedilo: »zlasti
na osnovnih šolah« (Kranj).
4. člen: V drugi alinei naj bi najprej poudarili vzgojo, potem šele varstvo (Celje).
5. člen : V drugem odstavku bi bilo treba postaviti prispevek vzgojnovarstvenih organizacij k vzgoji otrok svojega okoliša, ki vanje niso vključeni*
kot neobvezen (»jih lahko vključujejo...«) oziroma dodati: »če so za to dani
materialni in kadrovski pogoji« (Celje, Kranj).
14. člen: Glede na to, da so v posameznih občinah vzgojnovarstvene
ustanove precej velike in zajemajo tudi po 500 in več otrok v eni organizacijski
enoti, je bilo izraženo mnenje, da bi v takih primerih bilo dovolj, če da mnenje
k imenovanju direktorja zavoda svet ustanove, ne pa zbor delovne skupnosti,
kot je predvideno v osnutku (Ljubljana-Bežigrad).
Dan je bil tudi predlog za drugačno formulacijo tega člena:
»Ravnatelja vzgojno varstvenega zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj
{varianta: občinska skupščina), potem ko dobi mnenje delovne skupnosti zavoda,
pedagoške službe, temeljne izobraževalne skupnosti in temeljne skupnosti otroškega varstva.« (Celje.)
15. člen : Spričo tega, da imamo tudi velike vrtce, bi bilo v teh primerih
smotrno, da je ravnatelj ne samo pedagoški vodja, ampak da bi — analogno,
kot je to v zakonu o osnovnih šolah — bil tudi upravni vodja. (LjubljanaBežigrad.)
17 člen : Postavljeno je bilo vprašanje, ali so pod pojmom »delovne
organizacije« zajete tudi osnovne šole. Ce ni tako mišljeno, je bil dan predlog,
da se govori o delovnih in drugih organizacijah. Pri tem j(e bilo
poudarjeno, da so v nekaterih občinah predšolske varstvene enote zaradi racionalnosti organizacijsko povezane z osnovnimi šolami (Mozirje).
19 člen: Predlagano je bilo, da bi vodjo enote imenoval ustanovitelj
po istem postopku kot ravnatelja vzgojnovarstvene ustanove (Ljubljana-Bežigrad).
22. člen : V drugem odstavku bi bilo treba poleg pomanjkljivosti navesti še: nepravilnosti kot razlog za začasno prenehanje z delom (Ljubljana-
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Bežigrad). Po drugem mnenju pa naj bi se drugi odstavek glasil: »Ce se ugotovljene pomanjkljivosti, ki ogrožajo normalno delo zavoda, ne odpravijo
v določenem roku, vzgojnovarstvena organizacija začasno preneha z delom.«
(Celje.)
25. člen: V zvezi z oddelki je bilo izraženo mnenje, da bi bilo ustrezneje predvideti oddelek za dojenčke do dveh let oziroma do leta in pol, potem
otroke do 5 let in od te meje naprej (Ljubljana-Bežigrad).
27. člen: Pri pogojih za vpis bi bilo treba določiti še, da je otrok zdravstveno pregledan, kar dokaže s potrdilom zdravstvenega zavoda (Žalec).
34. člen: K drugemu odstavku je bilo omenjeno, da ni smotrno, da se
glede letnih dopustov vzgojiteljev opredelijo v dve kategoriji. Praktični rezultat bo, da bodo imeli eni 2 meseca, drugi pa ne glede na starost in druge
pogoje, največ 30 dni delovnega dopusta. Otroško varstvo ima namreč širši
smoter kot samo vzgojo in vključuje tudi varstvo otroka v času, ko mati dela
na svojem delovnem mestu. Ta pa dela tudi v času letnih šolskih počitnic in
je zato otroku tudi v tem času potrebno varstvo. Temu je potrebno prilagoditi
tudi čas dela vzgojnovarstvenih ustanov in enot in tudi letne dopuste vzgojiteljev (Mozirje). Po drugem mnenju, pa naj bi se v drugem odstavku izenačilo
vzgojitelje vzgojnovarstvenih organizacij, ki ne poslujejo med šolskimi počitnicami in tistih, ki poslujejo z manjšim številom otrok v času šolskih počitnic
(Žalec).
35. člen: Razprava o financiranju vzgojno varstvene dejavnosti je bila
zelo široka in se je, mimo predlaganih rešitev v osnutku zakona, dotaknila
tudi konkretnih možnosti in težav na tem področju v posameznih občinah.
V tej zvezi je bilo opozorjeno zlasti na negativne posledice dvojnosti financiranja vzgoje in varstva — s strani skupnosti otroškega varstva in temeljnih
izobraževalnih skupnosti. V zvezi s tem je tudi široka razprava o financiranju
»B« programa izobraževalnih skupnosti, pri čemer se zlasti v dopolnjevanih
občinah zaradi materialnih težav utegne zgoditi, da pri financiranju potisnejo
vzgojo in varstvo čim bolj vstran, po možnosti pa ga sploh ukinejo, ne glede
na posledice,, ki bi jih to imelo za šolanje otrok in osip v osnovni šoli (Metlika).
Ponekod pa si iz teh težav pomagajo s posebnimi prispevki staršev in s tem,
da na podlagi družbenih dogovorov zberejo potrebna sredstva od delovnih
organizacij — glede na število otrok pri njih zaposlenih staršev. Izraženo je
bilo tudi mnenje, da je osnutek zakona pomanjkljiv, saj samo ugotavlja obstoječe stanje in navaja možne vire, ne rešuje pa zagotavljanja sredstev za vzgojnovarstveno dejavnost tako, kot je to enotno rešeno za dejavnost osnovnih šol,
kjer že imajo izdelane enotne normative in standarde za financiranje te dejavnosti (Žalec).
Dan je bil tudi konkreten predlog za spremembo 35. člena, ki da zdaj ni
dovolj precizen in jasen:
a) osnovno dejavnost, to je osebni dohodki vseh, ki so zaposleni v zavodu,
kar že zdaj plačujemo iz sklada izobraževalne skupnosti, naj se določi s tem
zakonom;
b) oskrbnino plačujejo starši. Kolikor starši zaradi materialnih pogojev
ne morejo sami plačati, nastopajo drugi plačniki in to: sklad otroškega varstva (v smislu 36. in 37. člena zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji); drugi družbeni skladi
(socialni sklad) in delovne organizacije.

Priloge

921

V oceno oskrbnega dne naj se zaračunajo stroški za prehrano in za materialne stroške v celoti (kurjava, elektrika, voda itd. ter ostali potrošni material,
kakor tudi pripomočki za vzgojnoizobraževalno delo). (Celje.)
36. člen: Kazalo bi razmisliti, če ne bi pri kalkulacijah oskrbnine, ki jo
plačujejo starši, ne izhajalo iz celotnih stroškov vzgojnovarstvene dejavnosti
(tudi za dohodke vzgojiteljev). Postavlja se vprašanje, zakaj vse to prevaliti
na družbeno potrošnjo, ko vemo, kako težko je za proračunska in druga sredstva
in če smo se tudi politično opredelili na večji poudarek na osebni potrošnji.
Glede na stanje in prakso se postavlja tudi vprašanje, zakaj nuditi vsem enake
bonitete, zakaj ni večje diferenciacije glede na socialni položaj koristnikov storitev vzgojnovarstvenih zavodov oziroma enot (Kranj, Mozirje).
Po drugem mnenju v razpravi pa bi s takim načinom financiranja še zmanjšali vključevanje otrok v vzgojnovarstvene ustanove, ki je že zdaj izredno nizko.
S tem pa bi izredno negativno vplivali na cele generacije, saj je znano, da
vzgoja otrok v teh letih v precejšnji meri vpliva na razvoj njegovih intelektualnih sposobnosti. Zaradi tega je treba glede na predšolsko vzgojo otroka kot
na družbeno skrb in ne samo kot na skrb staršev (Metlika).
37. člen: Predlagano je bilo, da se naj ta člen črta, ker to urejajo zavodi
sami (Celje).
44. člen : V tem členu bi bilo treba določiti, da se šteje, da izpolnjujejo
zahtevane pogoje za vzgojitelje osebe, ki že 15 let opravljajo vzgojnovarstveno
delo in katerih delo je pedagoško kvalitetno (Ljubljana-Bežigrad).
Št.: 56-7/71
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 21. 12. 1970
obravnaval osnutek zakona o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Odbor v načelni obravnavi k osnutku zakona ni imel pripomb.
Po mnenju odbora bo dosledno uresničevanje načel in normativov, ki jih
predvideva osnutek zakona veliko prispevalo k izboljšanju kakovosti dela
v vzgojnovarstvenih zavodih. S tem v zvezi je bilo opozorjeno na potrebo za
izboljšanje organizacije in izvajanja preventivnega zdravstvenega nadzora in
za večjo funkcionalno povezanost vzgojnovarstvenih zavodov z zdravstvenimi in
šolskimi zavodi.
V podrobni obravnavi so bile dane naslednje pripombe:
K 7. členu : V zvezi s težnjami za integracijo vzgojnovarstvenih zavodov, ki so izražena v tem členu, je bila dana sugestija, naj bi se že z zakonom
preprečilo ustanavljanje manjših samostojnih vzgojnovarstvenih zavodov. To
bi bilo moč na primer doseči tako, da bi se v 9. členu kvantificirali kriteriji
za ustanovitev zavodov, po potrebi pa določili še drugi. Slabe izkušnje s priporočili o integracijah na drugih področjih narekujejo razmišljanja tudi v tej
smeri.
K 24. členu: V tem 'členu so naložene strokovnemu svetu zavoda za
šolstvo SR Slovenije tudi naloge, ki nimajo vzgojnega značaja in posegajo
zlasti na medicinsko področje. Za določitev tega dela vzgojnovarstvenega
načrta strokovni svet zavoda niti zavod za šolstvo nista usposobljena, ne moreta
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pa prevzeti odgovornosti za rešitve, ki bi jih pripravil nek drug organ s področja
zdravstvene službe.
K 35. členu: V zvezi s financiranjem vzgojnovarstvene dejavnosti se
odbor strinja s predlagano rešitvijo, ker ta omogoča, da na različne načine
sodelujejo pri financiranju vsi zainteresirani dejavniki in da je ob tem jasno
postavljena tudi obveznost staršev. Zaradi večje jasnosti tega člena naj se spremeni njegov začetek tako, da se glasi: »Dejavnost vzgojnovarstvenih zavodov
se financira iz sredstev . ..«
K 38. členu: Začetek tega člena naj se spremeni tako, da se glasi:
»Oskrbnine se lahko določijo različno.. .«
Enaka sprememba se predlaga tudi v drugem odstavku. Spremembi sta
redakcijski.
K 44. členu : Odbor se v načelu strinja z rešitvijo, ki je predlagana
v tem členu, vendar jo je potrebno preformulirati v tem smislu, da bi bila
izključena možnost tolmačenja, da se priznava kvalifikacija na podlagi prakse.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanko Vido
Kastrin.
Št.: 56-7/71
Ljubljana, 28. 12. 1970

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na svoji seji dne
15. marca 1971 obravnaval pripombe k osnutku zakona o vzgojnovarstveni
dejavnosti za predšolske otroke, ki so jih poslali Skupščini SR Slovenije:
— občinska konferenca SZDL Ravne na Koroškem,
— republiški odbor sindikata družbenih dejavnosti Slovenije,
— zavod za šolstvo SR Slovenije,
— oddelek za upravno-politične zadeve in družbene skupščine občine Radovljica,
— Zveza prijateljev mladine Slovenije.
Odbor je zavzel stališče, naj izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnava
pripombe navedenih institucij k osnutku zakona in utemelji zavrnitev tistih,
ki jih pri pripravi predloga zakona ne bo mogel upoštevati.
St.: 56-7/71
Ljubljana, 16. 3. 1971

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji
dne 16. decembra 1970 obravnaval osnutek zakona o vzgojnovarstveni dejavnosti
za predšolske otroke, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Odbor je uvodoma ugotovil, da je predlagatelj v osnutku zakona upošteval
stališča in bistvene pripombe odbora, dane k predlogu zakona.
Člani odbora so se z osnutkom zakona v načelu strinjali. Predlagana organizacija dela vzgojnovarstvenih organizacij za predšolske otroke, izjemoma pa
tudi za šoloobvezno mladino, je sprejemljiva in v skladu s težnjo, da se tudi to
področje družbene vzgoje uredi z zakonom, kot je to storjeno že za druge dejavnosti s področja vzgoje in izobraževanja.
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Člani odbora so poleg drugih vprašanj pozorno proučili predvsem trajanje
letnega dopusta vzgojiteljev vzgojnovarstvenih organizacij. Vzgojno varstveno
delo vsekakor terja takšno razporeditev letnih dopustov vzgojiteljev, da delo
vzgojnovarstvenih zavodov ni prizadeto; vendar pa bi moral sestavljalec zakona
v večji meri upoštevati specifičnost te dejavnosti in ureditev letnega dopusta
vzgojiteljev drugače urediti^ kot pa to predlaga v 34. členu zakonskega osnutka.
Odbor je menil, da kaže to vprašanje ponovno proučiti in pri tem upoštevati
tudi mnenje skupnosti otroškega varstva.
V obravnavi posameznih členov osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe:
K 2. členu: Izraz »splošnega« se nadomesti z ustreznejšim »posebnega«.
Po splošnem zakonu o šolstvu sodi vzgoja v dejavnost posebnega družbenega pomena.
K 4. členu: V začetku 1. alinee se zamenjata začetni besedi tako, da je
na prvem mestu beseda »z vzgojo«.
Predlagana zamenjava je uskladitev z ostalim besedilom osnutka zakona.
K 7. členu: Združevanje vzgojnovarstvenih organizacij med seboj ali
z drugimi vzgojnoizobraževalnimi zavodi je treba nakazati kot možnost, zato
se v prvi vrsti pred besedo »združujejo« vstavi beseda »lahko«.
K 12. in 20. členu : V drugem odstavku se za besedo »delavci« postavi
pika, ostalo besedilo »ali pa samo določeno število, ki jih izvolijo ti izmed
sebe.« se črta.
Predlog pomeni poenotenje z zakonom o osnovnem šolstvu in zakonom
o srednjem šolstvu.
K 13. členu: Možnosti za ravnatelja vzgojno varstvenega zavoda kaže
razširiti tudi na strokovne delavce zavoda, predvsem sociologe, pedagoge in
socialne delavce, ki imajo več pedagoškega znanja kot npr. medicinske sestre.
K 16. členu : Odbor je soglašal s pripombo odbora za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora, da v 2. alinei 16. člena ni smiselno
govoriti o tem, da ravnatelj razvija pedagoške sposobnosti vzgojiteljev. To
v nobenem primeru ni njegova naloga, saj v prvi vrsti skrbi za uresničevanje
programa vzgojnovarstvenega dela.
K 22. členu: Potrebna je dopolnitev v tem smislu, da odločbo o prenehanju dela vzgojnovarstvene enote izda njen ustanovitelj.
K 25. členu: V določbi naj se predvideva možnost kombiniranih oddelkov v vzgojnovarstvenih zavodih z majhnimi kapacitetami in maloštevilnim
kadrom.
K 26. členu : Pri določitvi časa poslovanja vzgojnovarstvenega zavoda
je treba upoštevati dejanske potrebe staršev; zato je treba predvideti možnost
vpliva staršev na določitev poslovnega časa zavoda.
K 28. členu: V drugem odstavku se v prvi vrsti črta beseda »lahko«.
Z zakonom je treba bolje uveljaviti teamsko delo strokovnih delavcev raznih profilov.
K 35. členu: Odbor je podprl pripombo odbora za socialno in otroško
varstvo socialno-zdravstvenega zbora, da je treba v tem ali v katerem drugem
členu VI. poglavja precizirati način oblikovanja dohodka vzgojnovarstvenih
zavodov. Celotna dejavnost zavoda mora biti finančno pokrita, ne glede na to,
kdo nosi posamezne vrste stroškov. Predvideti je treba tudi rešitev v primeru,
če eden od sofinancerjev ne izpolni svoje obveznosti.
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Besedilo »skladi zdravstvenega varstva« naj se nadomesti s pravilnejšim
»skupnosti zdravstvenega zavarovanja«.
K 36. členu: V tretjem odstavku bi bilo točneje navesti tudi druge elemente stroškov oskrbnega dne, kot so prispevki za tekoče vzdrževanje zgradb,
morda tudi za didaktični material in drugo.
K 37. členu : Besedilo člena naj se črta. Odločitev o načinu plačevanja
mesečne oskrbnine naj se prepusti samim vzgojnovarstvenim organizacijam.
K 38. členu: Odbor se je strinjal s tem, da so stroški oskrbnega dne
lahko različni glede na finančne zmogljivosti staršev, vendar tisti, ki plačujejo
celotno oskrbnino, ne bi smeli pokrivati tudi razlike oskrbnih stroškov otrok
staršev z nižjimi osebnimi dohodki. Takšno razliko naj vzgojnovarstvenemu
zavodu pokrije občina.
V določbo naj se vključi tudi dogovor z ustrezno skupnostjo otroškega
varstva oziroma drugo samoupravno skupnostjo o povračilu za dejavnost vzgojnovarstvenih zavodov. V dogovoru naj bo določen tudi cenzus glede višine
oskrbnih stroškov, ki jih plačujejo starši.
K 42. členu: Zakon naj zadolži zavod za šolstvo SR Slovenije in republiško skupnost otroškega varstva za pravočasno in ustrezno dokvalifikacijo vzgojiteljev, ki nimajo zahtevane izobrazbe.
K 44. členu: Odbor ni mogel dokončno oceniti ustreznosti določbe, po
kateri lahko opravljajo delo vzgojiteljev tudi osebe brez zahtevane izobrazbe,
če opravljajo vzgojnovarstveno delo v vzgojnovarstvenih zavodih najmanj 15 let
ob uveljavitvi zakona. Odboru namreč niso bili na razpolago točni podatki
o sedanji izobrazbeni strukturi vzgojiteljskih kadrov. Načelno je bilo sicer
zavzeto stališče, da ni mogoče priznati kvalifikacije vzgojiteljem brez izobrazbe,
hkrati pa je bilo opozorjeno tudi na težave, ki jih v osnovnem šolstvu porajajo
zaostrene izobrazbene zahteve za učitelje. Izražen je bil tudi predlog, da se
vzgojitelje brez zahtevane izobrazbe uvrsti med druge strokovne delavce,
o katerih govori drugi odstavek 28. člena zakonskega osnutka.
Za poročevalko na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil poslanko
Majdo Poljanšek.
Št.: 56-7/71
Ljubljana, 14. 1. 1971
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
9. decembra 1970 obravnavala osnutek zakona v vzgojnovarstveni dejavnosti za
predšolske otroke, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Komisija v načelni obravnavi k predloženemu osnutku ni imela pripomb.
V obravnavi zakonskega osnutka po členih pa je komisija sprejela naslednje pripombe, stališča in predloge:
K 1. členu: V tretji vrsti naj bi se dodala za besedo »družinske« beseda
»vzgoje« tako, da bi se besedilo glasilo: »kot dopolnjevanje družinske vzgoje
z družbeno vzgojo.«
Dodatek k besedilu je potreben zato, da ne bi bila formulacija dvoumna ter
da se natančno ve, da gre za dopolnjevanje družinske vzgoje z družbeno vzgojo,
ki jo otroku daje vzgojnovarstveni zavod.
K 4. členu: V drugi vrsti prve alinee naj bi se beseda »otrokom« nadomestila z besedo »otrokov« in beseda »osebnosti« z besedo »osebnostni«.
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Sprememba je le redakcijske narave.
V peti alinei naj bi se beseda »namestniki« nadomestila z besedami »zakonitimi zastopniki«.
Sprememba je potrebna zato, ker obstoječa zakonodaja ne govori o namestnikih staršev, pač pa o zakonitih zastopnikih.
K 5. členu: V tretji vrsti drugega odstavka naj bi se beseda »vključuje«
nadomestila z besedo »vključujejo«.
Tudi ta sprememba je le redakcijske narave.
K 7. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj bi se beseda »vzgojnoizobraževalni« nadomestila z besedo »vžgojnoizobraževalnimi«.
Sprememba je le redakcijskega značaja.
K 11. členu : V zadnji vrsti prvega odstavka naj bi se za besedo »staršev« postavila pika. Nadaljevanje besedila »ki se določijo z aktom o ustanovitvi zavoda« pa naj bi se črtalo.
V 11. členu naj bi se dodal nov drugi odstavek, ki bi se glasil:
»Ustanovitelj vzgojnovarstvenega zavoda določi, katere zainteresirane
organizacije in organi delegirajo svoje predstavnike v organe upravljanja
vzgojnovarstvenega zavoda in koliko jih vsaka delegira ter koliko predstavnikov
izberejo starši.«
Nov drugi odstavek je potreben zato, da se natančno opredeli, da je
ustanovitelj tisti, ki določa organizacije in organi delegirajo predstavnike družbene skupnosti in koliko ter koliko predstavnikov delegirajo starši. V sedanjem
besedilu to ni precizno formulirano in bi lahko dopuščalo različne razlage.
K 12. členu: V drugi vrsti drugega odstavka naj bi se za besedo
»delavci« postavila pika, nadaljevanje besedila »ali pa samo določeno število,
ki. ..« pa naj bi se črtalo.
Besedilo, ki naj bi se črtalo ne spada smiselno v ta člen, ker predstavlja
vzgojiteljski zbor strokovni organ, ki naj ga sestavljajo vsi vzgojitelji in drugi
strokovni delavci, kateri sodelujejo stalno ali pa občasno pri vzgojno varstvenem delu.
K 13. členu: Izraženo je bilo mnenje, da sedanja formulacija ne dopušča,
da bi postal ravnatelj vzgojnega zavoda socialni delavec, sociolog, psiholog itd.,
ker nima ustrezne šole za vzgojitelja oziroma srednje medicinske šole otroške
smeri.
Na seji navzoči predstavnik predlagatelja je k temu vprašanju pojasnil, da
se s tem zakonom urejajo predvsem nega, varstvo, oskrba in vzgoja predšolskih
otrok, zato je vzgojiteljska šola oziroma šola za medicinske sestre otroške
smeri nujno potrebna in pogoj za opravljanje funkcije ravnatelja.
Po takšni obrazložitvi komisija k temu členu ni imela pripomb.
K 14. členu : Komisija je menila, da je v tem členu kakor tudi na
splošno v podobnih primerih pristojnost dajati predhodno mnenje k imenovanju
ravnatelja vzgojnovarstvenega zavoda preširoka in vključuje preveč organov
in organizacij, ki dajejo takšna mnenja, kar naj predlagatelj pri sestavljanju
zakonskega predloga prouči in ustrezno preoblikuje to določbo.
K 20. členu : Sedanji drugi odstavek naj bi se spremenil tako, da bi
se glasil:
»Vzgojiteljski zbor sestavljajo v skladu s statusom oziroma s splošnim
aktom organizacije, v sestavu katere je enota, vsi vzgojitelji in strokovni
delavci.«
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Dopolnitev besedila tega odstavka z vključitvijo statuta je potrebna, ker
je status temeljni splošni akt organizacije, v katere sestavu je vzgojnovarstvena
enota in kot t^k pomeni temeljni prepis za določitev notranje organizacije tudi
za tako enoto.
Glede črtanja preostalega besedila tega odstavka pa velja smiselno enaka
razlaga kot pri 12. členu.
K 23. členu : Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj predlagatelj v osnutku
zakona ne daje možnosti odprave vzgojnovarstvenega zavoda tudi ustanovitelju
in to takrat, ko ustanovitelj zavoda ni občinska skupščina, temveč gospodarska
organizacija oziroma samoupravna skupnost.
Komisija je menila, da naj predlagatelj prouči možnost takšne ureditve
v tem zakonu, da bi lahko zavod odpravil razen občinske skupščine tudi ustanovitelj, ker to dopušča temeljni zakon o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5/65;
člen 106 in 120).
K 29. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj bi se besede: »medicinska sestra otroške smeri« nadomestile z besedami: »vzgojitelj otrok do dveh
let«.
Sedanja formulacija prvega odstavka ni jasna.
Po besedah na seji navzočega predstavnika predlagatelja se ta določba
nanaša na izobrazbo, ki je potrebna za vzgojitelja otrok do dveh let starosti
v smislu druge alinee 28. člena in je zato ta sprememba potrebna.
St.: 56-7/70
Ljubljana, 10. 12. 1970

PREDLOG ODLOKA
o odstopu pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma »Bitka na Neretvi«
podjetju Viba film v Ljubljani
1.
Socialistična republika Slovenija odstopa vse svoje pravice iz pogodbe
o sodelovanju pri financiranju realizacije filma »Bitka na Neretvi«, ki jo je
sklenila dne 28. marca 1968 z delovno skupnostjo tega filma kot samostojnim
obratom Bosna-film, podjetju Viba film v Ljubljani.
2.
Podjetje Viba film v Ljubljani uporabi 400 000 din, pridobljenih na podlagi
v 1. točki tega odloka odstopljenih pravic, za svoje sodelovanje pri novih projektih združenih producentov.
Druga sredstva iz tega vira pa prepusti podjetje skladu SR Slovenije za
pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov, ki jih uporabi s soglasjem
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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OBRAZLOŽITEV
Dne 28. 3. 1968 je bila sklenjena med SR Slovenijo in delovno skupnostjo
filma »Bitka na Neretvi« kot samostojnim obratom podjetja Bosna-film
pogodba, s katero se je SR Slovenija zavezala sodelovati pri financiranju realizacije filma »Bitka na Neretvi« kot enakopravni partner z drugimi producenti.
Kot svoj delež pri financiranju realizacije tega filma se je SR Slovenija
zavezala plačati 1 500 000 din, in to v treh obrokih, od katerih je bil zadnji
plačan }10. junija 1968.
Uporabnik kredita iz navedene pogodbe se je zavezal, da bo kredit vrnil
SR Sloveniji izključno iz sredstev, dobljenih z eksploatacijo filma »Bitka na
Neretvi«, in to do višine dejanskega dohodka, ki ga bo od tega filma imel. Pri
tem je SR Slovenija pristala, da se najprej plačajo vsa vlaganja producenta
filma, delovnih organizacij, ki so vložila svoja sredstva v proizvodnjo filma, in
delovne skupnosti filma »Bitka na Neretvi«. Šele po pokritju sredstev, ki so
jih vložile navedene organizacije, se vrnejo sredstva SR Sloveniji, in sicer proporcionalno z vračanjem sredstev federaciji, drugim republikam in JLA.
Na pobudo podjetja Viba film v Ljubljani, ki bi se želelo udeležiti realiziranja nadaljnjih načrtov združenih producentov, pa v ta namen nima potrebnih sredstev, je bil akceptiran predlog, da republika prepusti navedena
sredstva, če bodo ob sklepnem obračunu realizirana, znova namenu, za katerega so bila dana, to je za pospeševanje filmske proizvodnje. Vendar pa potrebuje podjetja Viba film v Ljubljani za izvedbo svojih načrtov le 400 000 din.
Zato se je zavezalo, da bo vsa sredstva, realizirana prek te vsote, dalo na
voljo skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov,
kar je bilo sprejeto s tem, da sklad uporabi sredstva, ki jih bo tako dobil,
s soglasjem izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 36. seji 10. 3. 1971
obravnaval predlog odloka o odstopu pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma
»Bitka na Neretvi« podjetju Viba film v Ljubljani, ki ga je predložil Skupščini
SR Slovenije v obravnavo izvršni svet. Obenem z odlokom je odbor obravnaval
tudi osnutek pogodbe med republiškim sekretariatom za finance in Viba
filmom.
SR Slovenija je na podlagi pogodbe z dne 28. 3. 1968 sodelovala pri financiranju filma »Bitka na Neretvi« z zneskom 1 500 000 dinarjev. S pogodbo
o sofinanciranju se je uporabnik kredita zavezal, da bo dobljeni kredit vrnil
SR Sloveniji iz sredstev, dobljenih s prodajo filma, vendar tako, da bodo poravnani dolgovi in sredstva, ki so jih vložili v film producent, delovne organizacije
in delovne skupnosti in šele nato se bodo vračala sredstva federaciji, republikam in JLA.
Časopisne vesti o prodaji filma doma kakor v inozemstvu so sicer zelo
ugodne, vendar dejanskih podatkov o stroških in realizaciji filma ni bilo mogoče
dobiti. Glede na določila pogodbe, da se najprej pokrijejo z realizacijo filma
vložena sredstva delovnih organizacij in da šele za tem pridejo na vrsto
republike, po splošnem mnenju ni realno pričakovati, da bi SR Slovenija
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v doglednem času dobila vrnjena sredstva, ki jih je dala za financiranje izdelave filma.
Ako bi se pravice iz naslova tega kredita prenesle na podjetje, v tem primeru na Viba film, bi bile po zagotovilih predstavnikov predlagatelja odloka
veliko večje možnosti, dobiti sredstva vrnjena.
Zato se s predlaganim odlokom predlaga prenos pravic republike do teh
sredstev na Viba film, vendar s tem, da se 400 000 dinarjev uporabi za sofinanciranje pri novih projektih, razliko 1 100 000 dinarjev pa Viba film prepusti
skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov.
Odbor se načelno strinja, da se pravice prenesejo na gospodarsko organizacijo, ker je s tem podana možnost prej dobiti vrnjena sredstva. V razpravi na seji odbora pa je bilo prav v zvezi s tem sproženo vprašanje, zakaj
se je predlagatelj odločil za prenos pravic na Vibo film, čeprav imamo v Sloveniji dve proizvodni podjetji. Ali se predvideva integriranje obeh producentskih hiš, ali bo Vesna film dobila ustrezen delež sredstev iz sklada SR Slovenije
za pospeševanje proizvodnje filmov? Ali sploh moramo imeti dve proizvodni
podjetji za tako majhno proizvodnjo slovenskih filmov in če so tako razdrobljena sredstva racionalno uporabljena?
V podrobni razpravi je odbor ugotovil, da bo verjetno sklad SR Slovenije
za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov na podlagi zakona o kulturnih skupnostih, sprejetega v decembru 1970, ukinjen in da bodo sredstva
prenesena v sklad kulturnih skupnosti. Predlagatelj naj zato ustrezno spremeni
drugi odstavek 2. člena predloga odloka, prav tako pa tudi 2. in 3. člen
osnutka pogodbe.
V daljši razpravi o nujnosti formulacije, kakršna je v prvem odstavku
3. člena osnutka pogodbe, da republika ni odgovorna za izterljivost sredstev,
je prevladalo mnenje, da formulacija ostane kakor je, če ni možno najti ustreznejše, s katero bi se precizno zagotovilo, da Viba film oziroma sklad nima pravice od republike zahtevati teh sredstev, ako Viba film ne bi uspel izterjati
sredstev, ki jih je dala republika Slovenija za sofinanciranje izdelave filma
»Bitka na Neretvi«.
Odbor predlaga zboru, da sprejme tako dopolnjen predlog odloka.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ceneta Matičiča.
Št.: 402-161/71
Ljubljana, 15. 3. 1971

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 16. 3.
1971, št. 402-161/71.

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
18. februarje 1971 obravnaval predlog odloka o odstopu pravic SR Slovenije
iz sofinanciranja filma »Bitka na Neretvi« podjetju Viba film v Ljubljani,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Hkrati s predlogom odloka je izvršni svet predložil tudi osnutek pogodbe o odstopu, sklenjene med
Socialistično republiko Slovenijo in podjetjem Viba film, Ljubljana.
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V načelni obravnavi predloženega odloka je bil izražen pomislek o ustreznosti odločitve, da se del vrnjenih sredstev, s katerimi je SR Slovenija sofinancirala realizacijo filma »Bitka na Neretvi«, odstopi podjetju Viba film v
Ljubljani. Po mnenju odbora bi bilo smotrneje, da republika namensko prepusti vsa sredstva, kolikor bodo ob sklepnem računu delovne skupnosti
filma »Bitka na Neretvi« realizirana, bodoči kulturni skupnosti Slovenije. Le-ta
bo namreč prevzela tudi naloge sedanjega republiškega sklada za pospeševanje
proizvodnje in predvajanja filmov. Tako bi lahko poleg Viba filma enakopravno participirala pri uporabi teh sredstev tudi druga filmska proizvodna
podjetja v republiki.
Odbor je ocenil, da je odločitev predlagatelja v sami obrazložitvi predloga odloka premalo utemeljena in ne dovolj prepričljiva. Glede na to, da na
seji ni bil navzoč predstavnik izvršnega sveta, je odbor sklenil zaprositi predlagatelja za podrobnejšo utemeljitev predloženega odloka.
Odbor predloga odloka o podrobnosti ni obravnaval.
Št.: 402-161/71
Ljubljana, 22. 2. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
26. 2. 1971, št. 402-161/71.
POROČILO
k analizi o izobraževanju v delovnih organizacijah
Odbor prosvetno- kult urnega zbora za vzgojo, in izobraževanj^ je na seji dne 8. aprila 1971 obravnaval stanje in problematiko
izobraževanja v delovnih organizacijah; analizo o tem je pripravil in v obliki
sinteze predložil zavod za šolstvo SR Slovenije.
Predložena analiza dovolj podrobno in realno prikazuje stanje in probleme na področju stalnega dopolnilnega izobraževanja v večjih delovnih
organizacijah v Sloveniji. Proces dopolnilnega izobraževanja dobiva vse večje
dimenzije, ustrezen odraz je našlo tudi v samoupravnih dokumentih delovnih
organizacij. Kljub pozitivnim ugotovitvam in deklarirani vlogi izobraževanja
pa je še vrsta delovnih organizacij, ki sprejemajo na delo ljudi brez primerne
izobrazbe in tudi kasneje ne skrbe za njihovo šolanje in strokovno izpopolnjevanje.
V celotnem izobraževanju v delovnih organizacijah permanentno dopolnilno
izobraževanje delavcev vseh stopenj izobrazbe in vseh vrst strokovne kvalifikacije še vedno nima enakega mesta kot interno poklicno usposabljanje in priučevanje. Kot že v gradivu je bilo tudi v razpravi poudarjeno, da je permanentno
dopolnilno izobraževanje zaposlenih nujnost, ki jo terjata hiter tehnološki razvoj
in uresničitev ciljev, zastavljenih v družbenoekonomskih razvojnih načrtih.
Razprave o izobraževanju v delovnih organizacijah bi morale biti usmerjene
predvsem na vprašanje, kolikšna je pripravljenost delovnih organizacij prav
za stalno dopolnilno izobraževanje svojih delavcev. K temu je potrebno spodbujati poleg samih delovnih organizacij tudi družbeno-politične skupnosti, širše
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regije, predvsem pa republiško gospodarsko zbornico kot enega najodgovornejših dejavnikov na področju strokovnega izobraževanja v gospodarstvu. V
delovnih organizacijah je sicer zelo prisotna želja po pridobitvi višje kvalifikacije, vendar predvsem zaradi večjih osebnih dohodkov, manj pa iz spoznanja, da večje znanje pomeni predvsem višjo produktivnost. Tako motivirano
dopolnilno izobraževanje seveda ni povsem ustrezno in vprašanje je, če je
vedno tudi dovolj kvalitetno.
V sklopu vsebinskih vprašanj, ki se pojavljajo v izobraževanju v delovnih organizacijah, velja posebej opozoriti na deficitarnost družbenoekonomskih znanj, ki jih trajno narekuje naš družbenoekonomski sistem.
Čeprav predložena analiza prikazuje obseg, strukturo in problematiko izobraževanja le v večjih delovnih organizacijah, le-tega ne gre podcenjevati tudi
v delovnih organizacijah z manj kot 500 člani. Pri teh je potrebno spodbujati integracijske procese v izobraževanju ali povezovanje bodisi po gospodarskih vejah bodisi po območjih in to prek večjih izobraževalnih centrov delavskih univerz in drugih iniciatorjev, predvsem pa s pomočjo gospodarske zbornice SR Slovenije.
Z zakonom o delavskih univerzah in drugih organizacijah, ki se poleg
šol ukvarjajo z izobraževanjem, kot tudi z zakonom o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij je izobraževanje v delovnih organizacijah vključeno v sistem izobraževanja in vzgoje. S tem seveda ne bodo rešena vsa vprašanja, ki jih poraja te vrste izobraževanje, če s tem povezanih nalog ne bodo
uresničevali vsi prizadeti dejavniki, od delovnih organizacij, sindikatov, delavskih univerz, občinskih skupščin do gospodarske zbornice SR Slovenije. Same
oblike izobraževanja v delovnih organizacijah ne kaže vsiljevati, saj bi vsako
utesnjevanje, brez upoštevanja vsebine, bilo v škodo izobraževalnim ciljem
in bi izobraževanje odtujilo gospodarstvu. To nikakor ne pomeni stihijske
rasti in delovanja različnih oblik izobraževanja zaposlenih; v razpravi je bil
s tem v zvezi dan predlog, da se pripravi koncept oblike izobraževanja glede
na velikost delovne organizacije in z njim seznani vse ustrezne dejavnike.
Odločilna vloga organizatorjev izobraževanja in inštruktorjev v nadaljnjem razvoju izobraževanja v delovnih organizacijah terja sistemske rešitve
njihovega šolanja, pri čemer velja iskati najracionalnejše načine v okviru danih možnosti. V odboru je prevladalo mišljenje, da ne bi bilo smiselno ustanavljati posebne izobraževalne institucije za usposobitev potrebnega kadra. Že
sedaj je možno z uvajanjem interdisciplinarnega študija in s posebno smerjo
na pedagoški akademiji usposobiti ljudi, ki bodo znali organizirati to vrsto izobraževanja. Pri tem je bilo posebej opozorjeno, da je potrebno vsem, ki se
bavijo z organizacijo izobraževanja v delovnih organizacijah, zagotoviti neobhodna pedagoška znanja.
Odbor je podprl stališče komiteja izvršnega sveta za izobraževanje strokovnih kadrov, da se ustanovi posebna služba za stalno spremljanje izobraževalnih zahtev, ki jih narekuje proces delitve dela. Hkrati s tem pa je bilo
poudarjeno, da že imamo organe in organizacije, ki bi se morali baviti s takšnimi vprašanji, kot so npr. republiški zavod za zaposlovanje, zavod za šolstvo
SR Slovenije, republiška gospodarska zbornica.
Odbor je podprl predloge, ki jih je izoblikoval zavod za šolstvo SR Slovenije v predloženem gradivu, zavzel se je le za natančnejšo opredelitev nosilcev nalog, vsebovanih v 2. točki predlogov.
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Ob zaključku razprave so člani odbora predlagali, naj bi analizo o izobraževanju v delovnih organizacijah obravnavala tudi ustrezna telesa gospodarskega zbora.
Za poročevalko na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil poslanko Majdo Poljanšek.
Št.: 61-9/71
Ljubljana, 14. 4. 1971
POROČILO
k operativnemu programu nalog za dopolnitev in spremembe sistema
dvojezičnega šolstva
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji dne 24. marca 1971 obravnaval operativni program
nalog za dopolnitve in spremembe sistema slovensko-madžarskega dvojezičnega
šolstva v Pomurju, ki ga je v skladu s sklepom 15. seje prosvetno-kulturnega
zbora pripravil in predložil republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
Odbor je ugotovil, da je predloženi operativni program nalog sprejemljiv
in v skladu z načelnimi političnimi izhodišči, ki jih je prosvetno-kulturni zbor
sprejel ob razpravi sistema dvojezičnega šolstva.
Posebej je bilo opozorjeno, da bo izvajanje dopolnitev in sprememb dvojezičnega šolanja, kakršne izhajajo iz operativnega programa, terjalo dodatna
finančna sredstva republiške izobraževalne skupnosti in temeljnih izobraževalnih skupnosti Lendava in Murska Sobota. Odbor v gradivu ni zasledil kvantifikacije, ki bi pokazala, kolikšna bo predvidoma dodatna finančna obveznost
republike. Seznanjen s tem, da republiška izobraževalna skupnost v načelu soglaša s temeljnimi izhodišči za ustreznejšo ureditev sistema dvojezičnega šolstva, je odbor menil, naj republiška izobraževalna skupnost čimprej pojasni
svoje stališče do konkretnih finančnih obveznosti, ki so ji naložene v operativnem programu nalog; pri tem je mišljeno predvsem sofinanciranje dejavnosti
dvojezičnih vzgojnovarstvenih zavodov, ki naj jih obvezno obiskujejo otroci
vsaj dve leti pred vstopom v osnovno šolo, šolanje učiteljev dvojezičnih šol na
pedagoški akademiji Maribor in uvajanje fakultativnega pouka madžarskega
jezika na srednje šole v Lendavi in Murski Soboti. Člani odbora so ocenili, da
razprave o predloženem operativnem programu ni mogoče končati, preden ne
-bo znano, koliko sredstev bo republiška izobraževalna skupnost dala v ta
namen.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil člana
Jerneja Leniča.
Št.: 61-14/71
Ljubljana, 31. 3. 1971
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POROČILO
o izvajanju konvencij o socialni varnosti

Začasna komisija socialno-zdravstvenega zbora za
proučitev izvajanja konvencij o socialni varnosti je na seji dne 13. aprila 1971
v skladu s sklepom, sprejetim na 16. seji socialno-zdravstvenega zbora razpravljala o izvajanju konvencij o socialni varnosti.
Pri svojem delu je komisija upoštevala gradivo strokovne službe zveznega
sveta za delo, ugotovitve in stališča republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in socialno-zdravstvenega zbora zvezne skupščine ter informacijo
republiškega sekretariata za delo o problematiki zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da Skupščina SR Slovenije doslej še ni razpravljala o izvajanju konvencij o socialni varnosti. V ustreznih telesih Skupščine SR Slovenije so bile v preteklem letu obravnavane le nekatere konvencije, preden so bile ratificirane. O gradivu strokovne službe zveznega sveta za
delo, ki je bilo osnova za razpravo na seji zveznega socialno-zdravstvenega
zbora, je v Skupščini SR Slovenije razpravljala skupina poslancev in strokovnjakov na sestanku dne 20. 1. 1971, ki ga je sklical predsednik socialno-zdravstvenega zbora. Na tem sestanku, ki so se ga udeležili predstavniki republiškega in socialno-zdravstvenega zbora, izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
republiškega sekretariata za delo, republiškega zavoda za socialno zavarovanje
in republiškega zavoda za zaposlovanje, je bila soglasno pozitivno ocenjena pobuda, da zvezna skupščina kompleksno obravnava problematiko izvajanja konvencij o socialni varnosti ter sprejme ukrepe za dosledno in ažurno izpolnjevanje nalog vseh pristojnih dejavnikov. Ugotovitve in stališča s tega sestanka je
predsednik socialno-zdravstvenega zbora poslal socialno-zdravstvenemu zboru
zvezne skupščine.
Vprašanje izvajanja konvencij o socialni varnosti je za Slovenijo postalo
aktualno zlasti po sklenitvi sporazumov z republiko Avstrijo in zvezno republiko Nemčijo, kjer je zaposlenih največ naših delavcev. Čeprav tudi za prejšnje
obdobje ni mogoče reči, da smo bili v Sloveniji povsem pasivni, teče intenzivnejša in bolj koordinirana akcija pristojnih služb, zlasti v zadnjih letih. Od
leta 1967 obstaja republiški koordinacijski organ za vprašanja zaposlovanja in
socialnega varstva delavcev v tujini. Že ca. 10 let posebna organizacijska enota
republiškega zavoda za socialno zavarovanje skrbi za izvajanje konvencij. Posebne organizacijske enote oziroma posebej zadolžene strokovne delavce za izvajanje konvencij o socialni varnosti imajo tudi komunalni zavodi za socialno
zavarovanje. Pri republiškem zavodu za zaposlovanje se posebna enota ukvarja
z zaposlovanjem delavcev v tujini.
V razpravi je bilo ocenjeno, da kadrovska zasedba v strokovnih službah,
ki se ukvarjajo z izvajanjem konvencij, številčno še ni zadovoljiva. Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja, ki je postala samostojen dejavnik na področju
zdravstvenega zavarovanja v republiki, bo morala vložiti posebne napore za
okrepitev službe za izvajanje konvencij, kolikor zadevajo zdravstveno varstvo naših delavcev na tujem oziroma njihovih družinskih članov v domovini.
Nasploh pa bo treba v strokovni službi za izvajanje konvencij o socialni varnosti izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih kadrov in pravočasno poskrbeti
za nadomestilo tistih delavcev, ki bodo odšli kmalu v pokoj.
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Poudarjeno je bilo, da nosijo odgovornost za izvajanje konvencij v socialni
varnosti ne le samoupravni organi in službe socialnega zavarovanja, temveč
tudi upravni organi za vprašanja zdravstva, dela, notranjih zadev in narodne
obrambe, služba za zaposlovanje, diplomatsko-konzularna služba, služba za informacije, izseljenska matica, sindikati itd. Čeprav imamo v republiki koordinativno telo ■— komisijo pri republiškem sekretariatu za delo —, je bila doslej
pomanjkljiva koordinacija dela omenjenih dejavnikov. Komisija si je sicer
prizadevala obravnavati najaktualnejše probleme, vendar so le-ti tako hitro naraščali, da jih je bilo težko reševati sproti in učinkovito. Izraženo je bilo mnenje, naj bi Skupščina SR Slovenije oziroma socialno-zdravstveni zbor vsaj enkrat letno razpravljal o izvajanju konvencij ter s svojimi stališči in predlogi
pomagal pri reševanju te problematike.
Posebna pozornost je bila posvečena vlogi, ki naj jo imajo republike in
samouprava socialnega zavarovanja pri pripravi in sprejemanju konvencij o socialni varnosti. Doslej niti republika niti skupnosti socialnega zavarovanja niso
bile konzultirane pri pripravi konvencij o socialni varnosti s posameznimi
državami.
V tej zvezi je bilo opozorjeno, da bodo predvidene ustavne spremembe pomenile pozitiven premik tudi na tem področju. Amandma XXXIV k zvezni
ustavi namreč predvideva, da se mednarodne pogodbe, ki zahtevajo izdajo novih ali spremembo veljavnih republiških ali pokrajinskih zakonov ali iz katerih izhajajo posebne obveznosti za eno ali več republik oziroma avtonomnih
pokrajin po postopku, ki ga določi zvezna skupščina. Po mnenju komisije bo
tudi v prihodnje potreben v federaciji organ oziroma služba, ki bo proučevala
problematiko konvencij o socialni varnosti, dajala pobudo in konkretne predloge za spremembo ali dopolnitev obstoječih oziroma sprejem novih konvencij
ter skrbela za koordinacijo dela pri njihovem izvajanju.
Opozorjeno je bilo, da je večina konvencij o socialni varnosti, ki jih je
sklenila Jugoslavija, prirejena z manjšimi modalitetami po konvenciji s Francijo iz leta 1951. Sodobni tokovi v naši družbi in v svetu v večini kasnejših
konvencij niso prišli dovolj do izraza. Pri sklepanju bilateralnih konvencij se
tudi v premajhni meri upoštevajo konvencije, ki jih je sprejela mednarodna
organizacija dela.
Pri izvajanju obstoječih konvencij o socialni varnosti ugotavljamo v republiki predvsem naslednje težave in pomanjkljivosti:
— neažurnost zveznega zavoda za socialno zavarovanje pri izdaji potrebnih
dvojezičnih obrazcev je povzročila, da upravičenci niso mogli pravočasno uveljavljati svojih zahtev do tujih nosilcev socialnega zavarovanja na podlagi sklenjenih mednarodnih pogodb. Stanje se je izboljšalo, ko je v letu 1970 zvezni
zavod za socialno zavarovanje kadrovsko okrepil svojo službo za izvajanje konvencij in je bilo doseženo tudi bolj usklajeno delovanje zveznega in republiških
zavodov za socialno zavarovanje;
—■ delavci, ki odhajajo na delo v tujino, so premalo poučeni o svojih pravicah in dolžnostih. V Sloveniji je bilo sicer izdano nekaj publikacij s tolmačenji pravic delavcev in z napotki za uveljavljanje teh pravic, vendar še vedno
lahko ugotavljamo slabo obveščenost naših delavcev na tujem. Nekateri zavodi za socialno zavarovanje so ob prihodu večjega števila delavcev na dopust v domovino organizirali posebne sestanke s temi delavci, kar se je pokazalo kot zelo uspešna oblika informiranja;
— nezadostna pripravljenost in neučinkovitost strokovnih služb pri dosedanjem delu na izvajanju konvencij je povzročila, da delavci niso prejeli po-
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trebnih obrazcev za uveljavljanje svojih pravic. Posebne težave nastajajo, ker
se velik odstotek delavcev zaposluje v tujini mimo organov za zaposlovanje in
šele po preteku določenega časa pričenjajo uveljavljati svoje pravice po konvenciji;
— naše delovne organizacije, ki pošiljajo delavce na delo v tujino (detaširani delavci), slabo poznajo ustrezne predpise in opuščajo zdravstvene preglede
svojih delavcev pred odhodom na delo v tujino. Za takšne delavce je namreč
potreben v Jugoslaviji predhoden zdravniški pregled. Zdravstveno varstvo je
tem delavcem zagotovljeno v breme našega socialnega zavarovanja, za kar plačujejo podjetja poseben prispevek. Sredstva zbrana s tem prispevkom pa ne krijejo dejanskih stroškov zdravstvenega varstva, ki jih morajo skladi zdravstvenega zavarovanja obračunati v devizah. Odprto je ostalo tudi tolmačenje
konvencij v določbi, koga je mogoče šteti za detaširanega delavca. V zvezni
republiki Nemčiji smatrajo za detaširanega delavca po 6. členu konvencije le
osebo, ki v naši državi začne in v Nemčiji dokonča opravljati neko delo. Kaže
se nujna potreba, da zvezni svet za delo in pristojno ministrstvo zvezne republike Nemčije izdata skupno tolmačenje 6. člena konvencije. Naša podjetja bi
morala svoje ravnanje prilagoditi obstoječim konvencijam, da ne bi bili naši
delavci v pogledu socialne varnosti v slabšem položaju kot naši delavci, zavarovani v tujem zavarovanju';
-t— poseben problem predstavlja nepravočasno odjavljanje in ponovno prijavljanje naših delavcev, ki v tuji državi menjajo delodajalca. Odgovornost
za to nosijo predvsem tuji delodajalci, del odgovornosti pa je tudi na delavcih
samih, ki ne zahtevajo izdaje ustreznih dokumentov. To ima vpliv na uveljavljanje pravic njihovih družinskih članov v Jugoslaviji, škodo pa trpi naše zavarovanje, ker tuje zavarovanje ne poravna izdatkov za zavarovanje družinskih članov, če dokumentacija ni popolna. Skupnost zdravstvenega zavarovanja
Murska Sobota je s posebno anketo med delavci, ki so se vrnili na dopust, izpopolnila evidenco o njihovi zaposlitvi pri posameznih delodajalcih in o družinskih članih teh delavcev, ki uživajo zdravstveno varstvo v breme tujega
nosilca socialnega zavarovanja. Evidenco izpopolnjujejo tudi druge skupnosti
zdravstvenega zavarovanja;
— posebne težave nastajajo pri izvajanju konvencij z državami (Avstrija,
zvezna republika Nemčija, Francija), s katerimi je dogovorjeno pavšalno obračunavanje stroškov zdravstvenega varstva za družinske člane v tujini zaposlenih delavcev. Z Avstrijo in zvezno republiko Nemčijo dogovorjeni pavšal za
kritje stroškov zdravstvenega varstva družinskih članov ne ustreza. Določen je
namreč po poprečnih stroških zdravstvenega varstva na osebo v Jugoslaviji.
S tem so oškodovane vse skupnosti zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji,
zlasti pa skupnost zdravstvenega zavarovanja Murska Sobota, kjer imajo veliko
število družinskih članov delavcev, zaposlenih v teh državah;
■— z veliko zamudo se zbira dokumentacija za obračun stroškov, ki jih
morajo jugoslovanskim zavodom za socialno zavarovanje povrniti tuji nosilci
zavarovanja. Ta dokumentacija je često nepopolna in njeno izpopolnjevanje
postopek močno zavlačuje. Zamujajo že komunalni zavodi za socialno zavarovanje, s sumarnimi obračuni pa kasni republiški, zlasti pa zvezni zavod za
socialno zavarovanje;
— v prihodnje ne bi smeli več dopustiti pavšalnega obračunavanja stroškov za zdravstveno varstvo.^Doseči bi bilo treba spremembo zadevnih določb
v konvencijah. Povračila morajo v principu pokriti dejanske stroške zdravstve-
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nega varstva. Ti stroški so točno ugotovljeni za amubulantne in hospitalne storitve. Le za zdravila bi bil sprejemljiv pavšalen obračun;
— nekatere konvencije so za nas močno neugodne. To so predvsem konvencije z vzhodnoevropskimi državami (ČSSR, Poljsko, Madžarsko in Bolgarijo)
ter Veliko Britanijo, ker urejajo zdravstveno varstvo na teritorialnem načelu.
S tem, da nosi stroške zdravstvenega varstva država, na katere območju je
zdravstvena pomoč potrebna, izgublja jugoslovansko zavarovanje znatne vsote,
ker prihaja iz teh držav veliko število turistov v Jugoslavijo, število jugoslovanskih turistov v teh državah pa je dokaj manjše;
— pomanjkljivi sta konvenciji s Švico in Švedsko, saj ne zagotavljata
zdravstvenega varstva družinskim članom naših delavcev, zaposlenih v teh
državah, niti ne zagotavljata zdravstvenega varstva tem delavcem v času njihovega začasnega bivanja v Jugoslaviji (obisk, dopust itd.);
— s konvencijami — razen z Zvezno republiko Nemčijo — ni rešeno vprašanje pravic delavcev v primeru brezposelnosti v času bivanja v drugi državi;
— dopolniti bi bilo treba konvencijo z nekaterimi državami — zlasti z
Italijo in Francijo — z določbami o zagotovitvi zdravstvenega varstva v času
začasnega bivanja v drugi državi pogodbenici;
— obračunavanje in nakazovanje denarnih dajatev poteka prek preveč
vmesnih členov (republiški in zvezni zavod za socialno zavarovanje), zaradi česar nastajajo pri nakazilih večje zakasnitve. S spremembo konvencij je treba
doseči neposreden obračun med tujim in našim nosilcem socialnega zavarovanja;
— odprto je vprašanje povračil stroškov zdravstvenega varstva skladom
zdravstvenega zavarovanja v devizah. Skupnosti zdravstvenega zavarovanja
terjajo, da se jim od povračila, ki jih plačujejo tuji nosilci socialnega zavarovanja, odstopi določen del v devizah. Skupnosti so namreč dolžne po svojih
statutih zagotovitvi zdravljenje naših zavarovancev v tujini, nosijo pa tudi stroške zdravstvenega varstva naših detaširanih delavcev. Te obveznosti morajo
poravnavati v devizah. Res je sicer, da doslej ni bilo težav pri nabavi deviznih
sredstev, s katerimi razpolaga republika, vendar bi z deviznimi povračili stroškov zdravstvenega varstva imeli čiste račune. Ce bi se pokazala potreba po
združevanju teh deviznih sredstev v republiki, bi to lahko uredile s posebnim
sporazumom same skupnosti zdravstvenega zavarovanja, ki bi eventualno pooblastile zvezo skupnosti za razpolaganje s temi sredstvi pod določenimi pogoji;
— ni še razčiščeno vprašanje kritja administrativnih stroškov službe socialnega zavarovanja za izvajanje konvencij. Tuji organi socialnega zavarovan
nja s konvencijami niso zvezani k plačilu teh stroškov. Z našimi predpisi še ni
urejeno vprašanje povračil, ki bi jih morali dobiti republiški in komunalni
zavodi za socialno zavarovanje za svoje delo v zvezi z izvajanjem konvencij ;
— povsem odprto je ostalo kritje stroškov za nujno zdravstveno pomoč
tujcem na podlagi mednarodnih konvencij. V skladu z novelo 9. a člena zveznega zakona o zdrastvenem varstvu tujcev bi bilo treba z republiškim zakonom
določiti način financiranja tega varstva. Po mnenju komisije ne morejo še
naprej nositi celotnega bremena za financiranje zdravstvenega varstva tujcev
le skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Nekatere skupnosti, zlasti tiste na turističnih območjih, so s tem močno prizadete.
Na podlagi navedenih ugotovitev predlaga komisija, naj socialno-zdravstveni zbor sprejme naslednja
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stališča:

1. Skupščina SR Slovenije se bo v skladu z novimi nalogami, ki jih nakazujejo amandmaji k zvezni ustavi, aktivneje angažirala pri obravnavanju
in razreševanju problematike na področju socialne varnosti naših delavcev, zaposlenih v tujini.
Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja, republiška skupnost invalidsko-pokojninskega zavarovanja in republiški zavod za zaposlovanje naj vsako
leto posebej obdelajo problematiko izvajanja konvencij o socialni varnosti in
ustrezna poročila z ugotovitvami in predlogi predložijo Skupščini SR Slovenije do 30. 6. za preteklo leto.
2. Skupnosti zdravstvenega zavarovanja in republiška skupnost invalidskopokojninskega zavarovanja naj skrbno proučijo izvajanje konvencij o socialni
varnosti ter sprejmejo ukrepe oziroma dajo predloge za izboljšanje stanja na
tem področju. Te skupnosti in republiški zavod za zaposlovanje naj kadrovsko
okrepijo svojo službo za izvajanje konvencij, zlasti pa naj poskrbijo za izboljšanje izobrazbene strukture v tej službi zaposlenih delavcev.
3. Skrb za izvajanje konvencij o socialni varnosti ne sme biti prepuščena
le samoupravi in službi socialnega zavarovanja ter službi za zaposlovanje, pač
pa rnora biti sestavni del prizadevanj vseh odgovornih in zainteresiranih dejavnikov (politično-izvršilnih organov, upravnih organov s področja zdravstva,
dela, notranjih zadev in narodne obrambe, diplomatsko-konzularne službe itd.).
4. Glede na ustanovitev samostojne zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja in skupnosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja je treba zagotoviti
kontinuiteto pri izvajanju konvencij s področja zdravstvenega ter invalidskopokojninskega zavarovanja, pa tudi glede otroških oziroma družinskih dodatkov. Koordinacijo dela teh skupnosti je treba zagotoviti z ustreznimi samoupravnimi sporazumi, v katere naj se vključi tudi republiška skupnost otroškega varstva.
Izboljšati je treba vertikalno povezanost med skupnostmi in službami socialnega zavarovanja v pogledu izvajanja konvencij.
5. V federaciji je potreben strokovni organ, ki bo koordiniral prizadevanja
za izboljšanje socialne varnosti naših delavcev, zaposlenih v tujini oziroma
njihovih družinskih članov v domovini. Ta organ naj v sodelovanju z republikami pripravlja predloge za sprejem novih oziroma za dopolnitev obstoječih
konvencij s posameznimi državami.
6. Novelirati je treba nekatere obstoječe oziroma sprejeti nove konvencije
o socialni varnosti in sicer:
a) s konvencijami uveljaviti načela:
— da se denarne dajatve obračunavajo neposredno med tujim in našim nosilcem socialnega zavarovanja;
— da mora biti tuji nosilec zavarovanja obvezan tudi za plačilo administrativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem konvencij;
b) spremeniti administrativne aranžmaje za izvajanje konvencij tako, da
se povračila stroškov za zdravstveno varstvo družinskih članov delavcev, zaposlenih v tujini, obračunavajo po pavšalu le za zdravila, sicer pa po dejanskih
stroških za ambulatne in hospitalne storitve;
c) dopolniti konvenciji s Švico in Švedsko z zagotovitvijo zdravstvenega
varstva našim delavcem, zaposlenim v teh državah, ko so začasno v naši državi,
ter družinskim članom teh delavcev, ki prebivajo v Jugoslaviji;
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d) dopolniti konvenciji z Italijo in Francijo z zagotovitvijo zdravstvenega
varstva osebam, ki začasno bivajo v drugi državi pogodbenici;
e) izdati tolmačenje 6. člena konvencije o socialni varnosti, sklenjene z
zvezno republiko Nemčijo, o tem, koga je šteti za detaširanega delavca;
f) dopolniti konvencije s tujimi državami z določitvijo pravic delavcev za
primer brezposelnosti tudi v času, ko so v drugi državi pogodbenici (podobno
kot je to urejeno z zvezno republiko Nemčijo);
g) skleniti konvencije še z drugimi državami, kjer je zaposleno večje število delavcev iz SR Slovenije (Kanada, Avstralija, nekatere južnoameriške
države).
7. Čimprej je treba sprejeti republiški zakon o zdravstvenem varstvu tujcev, Zdravstvene storitve tujcem, ki jim je zdravstveno varstvo zagotovljeno
po mednarodnih sporazumih, naj deloma financirajo skladi zdravstvenega zavarovanja, ostala sredstva pa je treba zagotoviti iz drugih virov.
Komisija predlaga, da se ugotovitve in stališča socialno-zdravstvenega
zbora o izvajanju konvencij pošljejo: izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije,
republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, republiškemu sekretariatu za delo, Zvezi skupnosti zdravstvenega zavarovanja, skupnosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja, republiški skupnosti za zaposlovanje, republiški skupnosti otroškega varstva, socialno-zdravstvenemu zboru zvezne skupščine, zveznemu svetu za delo, jugoslovanski skupnosti socialnega zavarovanja
in zveznemu zavodu za socialno zavarovanje
Komisija je za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora določila
predsednika komisije dr. Bojana Spicarja.
Št.: 010-15/7^, 10-3/71
Ljubljana, 13. 4. 1971

SKLEPI IN PRIPOROČILA
za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za preprečevanje
raznih družbeno škodljivih pojavov
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in gospodarskega
zbora razpravljala o problematiki izvajanja davčne politike, o organizacijskih,
kadrovskih in materialnih problemih davčne službe ter o kriminaliteti v gospodarstvu in drugih družbeno negativnih pojavih ter
UGOTOVILA :
1. Družbeno negativna dejavnost, zlasti razne oblike škodljivstva in bogatenja na račun družbene skupnosti, organizacij združenega dela in sočloveka,
po svojem obsegu in težini predstavljajo problem, ki mora biti deležen večje
družbene pozornosti. Ti pojavi povzročajo mnoge socialne, ekonomske in politične probleme, hkrati pa močno deformirajo eno temeljnih ustavnih načel, da
samo delo in uspehi dela določajo materialni in družbeni položaj človeka.
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2. Viri in oblike nastajanja teh pojavov so številni: nespoštovanje in izigravanje predpisov, samoupravnih aktov, dobrih poslovnih običajev in poslovne morale na številnih področjih družbenega življenja. Energičen nastop
zoper navedene konkretne pojave, predvsem pa načrtna družbena akcija za
odpravo vzrokov njihovega nastajanja predstavlja pomemben del borbe za spoštovanje zakonitosti in za resnično demokratične samoupravne odnose. Borba
zoper korupcijo, privilegije, špekulacije, zlorabe in prilaščanja družbenega premoženja mora zato biti organizirana kot enotna, trajna in usklajena akcija vseh
družbenih dejavnikov: samoupravnih organov, družbeno-političnih organizacij,
predstavniških organov ter organov odkrivanja, pregona in sojenja.
3. Eden pomembnih virov osebnega okoriščanja so tudi davčne zatajitve in
razne oblike izigravanja davčnih predpisov. Ugotavljamo, da je večje število
občanov pridobilo del premoženja z izmikanjem davčnim obveznostim. Razlogi
za to so predvsem v nezadostni davčni morali zavezancev kot tudi v premalo
doslednem izvajanju davčne politike. Skupščina SR Slovenije je doslej v svojih
dokumentih večkrat jasno poudarila zahtevo, da je potrebno davčno politiko
dosledno izvajati in pospešeno razvijati davčno službo.
4. S sprejemom zakona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji v juliju 1968. leta je bil storjen pomemben korak v smeri organiziranja učinkovitejše davčne službe v republiki. V tem obdobju so občinske skupščine, izvršni
svet Skupščine SR Slovenije in republiški sekretariat za finance vložili precejšnje napore, da se davčna služba bolje organizira, številčno in strokovno okrepi,
razvijejo sodobnejše metode dela in ustrezneje materialno opremi. Rezultat teh
prizadevanj je, da je davčna služba danes bolj usposobljena za izvajanje svojih
nalog, kar potrjujejo tudi doseženi uspehi pri ugotavljanju dohodkov in doslednejša izterjava.
5. Kljub doseženemu napredku pa nedosledno izvajanje davčne politike še
vedno predstavlja pomembno žarišče nastajanja družbeno negativnih pojavov.
Zato je treba davčno službo še okrepiti in jo dalje razvijati. Uspešno uresničitev
te naloge lahko zagotove le skupni napori vseh dejavnikov, ki lahko na kakršenkoli način vplivajo na njen nadaljnji razvoj. Pri tem je zlasti pomembna
skrb in odgovornost občinskih skupščin in njihovih organov.
6. Prizadevati si je treba za utrditev prepričanja, da je vsak občan po svoji
ekonomski moči dolžan prispevati k materialnim potrebam družbene skupnosti.
Vsako izmikanje davčnim obveznostim in iz tega izvirajoče osebno okoriščanje
mora dobiti jasno obeležje družbeno škodljivega in zavržnega ravnanja. Pri
tem je posebej pomembna vloga družbeno-političnih organizacij, ki lahko s
svojim delovanjem vplivajo na krepitev davčne morale občanov.
7. Zagotoviti je treba tudi pravilno in objektivno obveščanje javnosti o
negativnih pojavih. Z boljšo obveščenostjo občanov o oblikah, obsegu in družbeni škodi teh pojavov lahko pričakujemo, da se bodo aktivneje in neposredneje vključevali v skupna prizadevanja za njihovo preprečevanje.
8. K učinkovitejšemu izvajanju davčne politike bi prispevala tudi javnost
davčnih napovedi.
Skupščina SR Slovenije ponovno opozarja na dosledno spoštovanje zakonitosti in daje organom odkrivanja, pregona in sojenja pri njihovem delu polno
podporo.
Na podlagi navedenih ugotovitev Skupščina SR Slovenije
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I. nalaga
izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da
— zagotavlja pogoje za še učinkovitejše delo organov odkrivanja, pregona
in sojenja, zlasti inšpekcijskih služb;
— še nadalje izboljšuje pogoje za razvoj republiške davčne uprave, da bo
lahko uspešneje izvajala svojo analitično, usmerjevalno in nadzorno funkcijo;
— prouči organizacijo davčne službe v SR Sloveniji ter predlaga morebitne potrebne spremembe in dopolnitve zakona o organizaciji davčne službe
v SR Sloveniji;
— zagotovi pripravo načrta šolanja kadrov za potrebe davčne oziroma finančne službe;
— zagotovi pospešeni prenos določenih opravil davčne službe na računalniško tehniko;
— da pobudo za dogovarjanje s pristojnimi republiškimi in občinskimi
organi v SR Hrvatski v zvezi z usklajevanjem davčne politike;
— prouči možnosti za uveljavitev načela o javnosti davčnih napovedi;
— najkasneje do konca februarja 1972 poroča o izvršenih ukrepih na podlagi tega dokumenta.
II. priporoča
občinskim skupščinam, da:
— dajo organom odkrivanja, pregona in sojenja polno podporo pri njihovem delu;
—- zagotovijo inšpekcijskim in davčnim službam dejansko neodvisnost pri
sprejemanju strokovnih odločitev;
— zagotovijo tesno sodelovanje in usklajeno delovanje vseh občinskih organov, ki lahko s svojim delom prispevajo k učinkovitejšim izvajanju davčne po1
litike;
— razvijajo oblike medobčinskega dogovarjanja in usklajevanja davčnih
predpisov in njihovega izvajanja;
— davčno službo organizacijsko, finančno in samoupravno izločijo v samostojen občinski upravni organ;
— pričnejo z dogovarjanjem o združevanju davčnih uprav v skupne medobčinske davčne službe, kar bo zagotovilo večjo možnost specializacije kadrov,
večjo neodvisnost davčnih služb, racionalno uporabo tehnike in večjo enotnost
v izvajanju davčne politike;
— proučijo sistemizacijo delovnih mest v davčnih upravah in zagotovijo
ustrezno številčno in strokovno zasedbo;
— izoblikujejo ustreznejša merila za nagrajevanje delavcev v davčnih
upravah, upoštevajoč pri tem poseben značaj teh poslov;
— v nagrajevanje delavcev je potrebno postopno vnašati merila, ki bodo
delavce neposredneje spodbujala k uspešnejšemu delu;
— terjajo od davčnih služb, da v polni meri izkoristijo vse zakonske možnosti zoper pojave izmikanj davčnim obveznostim; ugotavljanje izvora premoženja pa naj postane stalna oblika njihovega dela.
Št.: 422-16/71
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MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljana so na svojem
13. zasedanju dne 19. 5. 1971 obravnavali osnutek sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov, z informacijo o aktualni problematiki izvajanja davčne politike
in poročilom o kriminaliteti v gospodarstvu in drugih družbeno negativnih
pojavih.
V razpravi so sodelovali delegati občin Brežice, Koper in Radovljica.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na
zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna
zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da gradivo in osnutek sklepov in
priporočil o davčni politiki zelo realno in nazorno prikazujejo problematiko in
naloge na tem področju in je zato bila dana tem dokumentom podpora.
V zvezi z davčno politiko in posebej davčnimi stopnjami je bilo v razpravi
poudarjeno, da smo v povojnem razdobju doživeli na tem področju toliko sprememb, da se ne moremo čuditi, če so posamezni negativni pojavi številnejši,
kot bi bili sicer. Če pa želimo zajemati čim realnejši čisti dohodek, so današnje davčne stopnje preostre, česar pa same občinske skupščine niso v stanju
rešiti, ker gre pri tem zlasti za prispevek od skupnega dohodka občanov, katerega predpisuje republika. Se vedno je nerešeno npr. vprašanje zaposlovanja
tuje delovne sile v zasebni obrti. Zakon sicer dovoljuje do 5 zaposlenih, vendar
se v praksi tudi zaposlitev večjega števila tolerira. To bi bilo v redu, če bi bila
ta delovna sila vsaj prijavljena in bi se od nje plačevali prispevki, vendar
so primeri, ko se zaposluje neprijavljena delovna sila za krajši ali daljši čas.
Negativnim pojavom v zasebni obrti se pridružujejo tudi podobni pri drugih
kategorijah občanov. To so npr. dohodki trgovskih potnikov, raznih zunanjih
sodelavcev itd., katerih dohodki se običajno skrivajo v dnevnicah, vendar so tu
finančne službe dokaj nemočne zaradi pravilnikov in dogovorov v podjetjih.
Ugotovljen je tudi velik nered na področju prometnega davka za material za
reprodukcijo. Služba družbenega knjigovodstva kot tudi davčna služba skušajo
tem nepravilnostim slediti, vendar nastopa pri tem cela vrsta problemov.
V zvezi s tem je bilo opozorjeno tudi na potrebo po večji usklajenosti davčne
politike med občinami in tudi s sosednjo Hrvatsko. Določena neenotnost se danes v znatni meri čuti zlasti v občinah v neposredni bližini Hrvaške, katera ima
povsem drugačno davčno politiko. Zato so nekatere občinske skupščine in službe
imele v zadnjem času vrsto razgovorov z občinami zagrebške regije in so bili
doseženi nekateri sporazumi, ki so pozitivno vplivali na sodelovanje pri davčni
politiki in sami odmeri. Gre za usklajevanje stopenj za določene kategorije zavezancev, da se s tem izognemo nepotrebnemu preseljevanju. Nadalje so se
dogovorili glede stalnega medsebojnega obveščanja v zvezi s preseljevanjem
zavezancev itd. Računajo, da bomo s takim sodelovanjem dosegli določen uspeh
in odpravili dosedanje težave.
Zato so se strinjali s predlogom v gradivu, da se tako sodelovanje izvaja
tudi na ravni republik. (Delegat občine Brežice.)
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V zvezi z davčno službo je bilo poudarjeno, da je neustrezna služba le
eden od dejavnikov, ki omogočajo različne davčne špekulacije in druga izigravanja. Vendarle pa je davčna služba tista, ki lahko, če je dobro organizirana,
strokovno usposobljena in z zadostnim številom kadrov ter tehnično opremljena, odločilno pripomore pri preprečevanju družbeno škodljivih pojavov, ki
so tako ali drugače povezani s področjem prispevkov in davkov občanov. Strinjali so se tudi z ugotovitvijo, da je davčna .služba v zadnjih dveh letih dokaj
napredovala in dosegla nekatere rezultate, posebno v pogledu davčne kontrole
pri rednih zavezancih prispevkov in davkov. Ugotovili so, da davčna inšpekcija
v občini nadvse pozitivno deluje, čeprav zasedba po številu inšpektorjev še ni
ustrezna in metode njihovega dela še niso dovršene, kar pa je tudi razumljivo,
saj vse do leta 1969 davčne kontrole v našem sistemu sploh nismo poznali,
niti je davčni sistem ni zahteval, ker je 80 l0/o davčnih zavezancev plačevalo
prispevke in davke na podlagi vnaprej določenih pavšalnih osnov. V nekaterih
občinah pa je davčna inšpekcija zaenkrat še bolj ali manj omejena in usmerjena le na davčno kontrolo pri obrtnikih in drugih samostojnih poklicih, taka
usmeritev je odločno preozka in tudi nevarna, ker lahko zavaja javnost
k napačnim predstavam, da so samo obrtniki tisti, ki na vse načine izigravajo
naš sistem in predpise. Davčno službo in davčno inšpekcijo v njej je treba
v najkrajšem času vsestransko okrepiti do takšne mere, da bo lahko obvladala,
seveda v tesnem sodelovanju z drugimi upravnimi in sodnimi organi, vsa
področja, kjer so pogosti pojavi osebnega okoriščanja na račun družbene skupnosti ali sočloveka. V razpravi so govorili tudi o nekaterih konkretnih pozitivnih premikih pri organizaciji davčne službe v občinah. (Koper, Brežice.)
Konkretno je bilo predlagano, da naj bi davčno službo v občinah okrepili
in omogočili njeno primerno učinkovitost z naslednjimi ukrepi:
1. da jo organiziramo v popolnoma samostojen organ, ki naj bo ločen od
ostale občinske uprave tako finančno kot samoupravno (Brežice, Koper);
2. da sedanje občinske davčne uprave združujemo v močnejše medobčinske
davčne uprave;
3. da tako organizirane službe opremimo z vsemi tehničnimi pripomočki
za sodobno poslovanje, vključno z uporabo sodobne računalniške tehnike;
4. da zagotovimo moralno politično podporo vsega javnega mnenja;
5. da olajšamo tej službi delo z uvajanjem čimbolj enotne davčne politike
v Socialistični republiki Sloveniji;
6. da ji prek republiških organov nudimo vsestransko, posebno pa strokovno pomoč, po potrebi pa tudi obvezna navodila za enotno izvajanje predpisov;
7. da poskrbimo za šolanje novih in za dodatno usposabljanje obstoječih
kadrov;
8. da pri vrednotenju dela davčne službe v večji meri upoštevamo družbeno odgovornost, strokovno zahtevnost in specifičnosti te službe.
Vsa ta stališča so sicer v gradivu poudarjena, vendar je prav, če jih delegati
občin posebej podpro, saj gre za aktivnost, katere rezultati bodo odvisni predvsem od usmeritve občin v bližnji in daljni bodočnosti. (Koper.)
Davčna politika občine mora biti začrtana samo z normativnimi akti občinske skupščine, vse drugo, torej izvajanje te politike, mora biti v izključni
pristojnosti davčne službe. Ta pristojnost pa se lahko izvršuje popolnoma neodvisno in samostojno samo v upravnem organu, ki smo mu prej zagotovili samoupravno in finančno samostojnost, kakršno ima na primer sodstvo, služba
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družbenega knjigovodstva itd. Že dolgo časa smo priča temu, da so sedanje
občinske davčne službe tako po številu delavcev, kot po njihovi strokovnosti
dokaj šibke, po drugi strani pa se novi kadri, ki bi bili sposobni za davčno
službo, zelo težko odločajo za zaposlitev v tej službi in to predvsem zaradi
slabših materialnih pogojev kot pa so v gospodarstvu in nekaterih negospodarskih dejavnostih, ter zaradi odioznosti dela v davčni službi. Poleg tega je
treba v najkrajšem času zagotoviti vrednotenju dela v davčni službi večji
poudarek tako v nagrajevanju delavcev, kot v miselnosti širše javnosti. (Brežice, Koper.)
V občinah bi morali začeti takoj delati na integraciji sedanjih davčnih
služb za več občin. Vsaka občinska uprava ima namreč nekaj dobrih delavcev,
ki bi v združeni davčni upravi mnogo več pomenili in doprinesli k napredku,
kot pa v sedanji razdrobljenosti te službe. Z vzpostavitvijo večjih in močnejših
davčnih uprav bi se odprle večje možnosti specializacije kadrov, racionalnejše
in cenejše uporabe mehanizacije in računalniške tehnike itd. Glede tega so
podprli stališče v materialih, vendar pa hkrati izrazili bojazen, da samo priporočilo občinskim skupščinam najbrž ne bo dovolj, zaradi česar naj bi republiški
izvršni svet prevzel pobudo o tej zadevi in sicer v tem smislu, da bi v najkrajšem
času izdelal načrt združevanja davčne službe po skupinah občin ter po tem
načrtno tudi vodil dogovarjanje z občinami. Vsakršno zavlačevanje lahko samo
škoduje konsolidaciji davčne službe v Sloveniji. Rok za združitev davčnih služb
naj bi bil 1. januar 1972. Ce bi takoj pričeli s pripravami, ta rok najbrž ni
prekratek. Če pa v tem času združitev ne bi uspela, potem se cela stvar
zavleče za eno leto, ker med letom združitev iz tehničnih razlogov ni primerna
in mogoča. (Koper.)
Izraženo pa je bilo tudi mnenje, ki nasprotuje združevanju sedanjih
občinskih davčnih služb. Pri tem je bilo poudarjeno, da centralizacija davčnih
uprav v večje enote pomeni odtujevanje, torej odmik davčne uprave od občanadavkoplačevalca in s tem težjo kontrolo in verjetno tudi slabšo učinkovitost.
Vrednost oziroma učinkovitost davčne službe se kaže ravno v dobri povezavi
in v dobrem poznavanju terena. Drugič je težava v tem, da davčna uprava
ni popolnoma avtohtona in samostojna, ampak je v precej tesni povezavi
z drugimi organi, zlasti s katastrsko upravo, z zavodom za socialno zavarovanje,
z bankami in z občinskimi službami, ki tudi morajo sodelovati pri obravnavanju
te problematike. Tretjič pa je problem tudi v današnji kadrovski strukturi
davčnih uprav in v predvideni sistemizaciji delovnih mest, ker zaradi znanih
razlogov ni bila davčna služba posebno privlačna in je zato tudi kadrovska
struktura v sedanjih službah razmeroma nizka, kar bi bilo treba upoštevati
tudi pri sestavljanju sistemizacije novih delovnih mest in eventualnem združevanju služb. (Radovljica.)
Št.: 422-16/71
Ljubljana, 24. 5. 1971
POROČILA
Odbor za finance gospodarskega zbora je na sejah odbora dne 13. in
24. maja 1971 obravnaval osnutek in predlog sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov, ki so ga po sklepu gospodarskega in republiškega zbora dne
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7. aprila 1971 pripravili odbor za finance in proračun republiškega zbora,
odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora in
izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
V načelni obravnavi sklepov in priporočil odbor ni imel pripomb.
V obravnavi po točkah pa je pri »ugotovitvah« odbor sprejel naslednjo
dopolnitev:
K 5. točki : Drugi odstavek se dopolni tako, da se glasi: »Zato je treba
davčno službo še okrepiti, jo bolj osamosvojiti in jo dalje razvijati«.
Odbor je menil, da je tako razširjena ugotovitev (osamosvojitev službe)
bolj utemeljeno izhodišče za peto alineo priporočil občinskim skupščinam,
kot je predloženo besedilo.
Razen tega je odbor menil, da bi se javnost morala bolj objektivno obveščati o delu davčne službe. Vse ugotovljene slabosti davčnih uprav naj se
dokumentira, sicer je v nasprotnem primeru nedokumentirana trditev slab
prispevek k naporom davčnih organov, da se dosledno izvajajo naloge davčne
politike, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije in občinske skupščine. Razen
tega si davčni zavezanci na podlagi raznih nedokumentiranih izjav lahko
ustvarijo negativno predstavo o davčnih organih.
Odbor ni imel nobenih pripomb in dopolnitev k nalogam izvršnega sveta
in priporočilom, ki so namenjena občinskim skupščinam. Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme osnutek sklepov in priporočil z dopolnitvijo
k 5. točki ugotovitev.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru imenoval poslanko Maro Žlebnik.
St.: 422-16/71
Ljubljana, 25. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji
dne 26. maja 1971 obravnavala predlog sklepov in priporočil za učinkovitejše
izvajanje davčne politike ter za preprečevanje razriih družbeno škodljivih pojavov, ki so ga po sklepu gospodarskega in republiškega zbora dne 7. aprila 1971
pripravili odbor za finance in proračun republiškega zbora, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora in izvršni svet Skupščine
SR Slovenije ter amandma odbora gospodarskega zbora za finance k predlogu
sklepov in priporočil.
V načelni obravnavi predloga sklepov in priporočil komisija ni imela
pripomb.
j
Pri podrobni obravnavi besedila predloga sklepov in priporočil se je
komisija strinjala z amandmajem odbora gospodarskega zbora za finance
k 5. točki ugotovitev.
Komisija je sprejela naslednji amandma:
K I. na 3. strani: V 6. alinei naj se za besedo »politike« dodata
besedi »obmejnih občin«.
Dopolnitev je potrebna, ker gre v tem primeru za dogovarjanje v zvezi
z usklajevanjem davčne politike obmejnih občin obeh republik.
St.: 422-16/71
Ljubljana, 26. 5. 1971
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne
28. 5. 1971 obravnavala amandma k predlogu sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za preprečevanje raznih družbeno
škodljivih pojavov, ki ga je predložil Ivan Kreft, poslanec republiškega zbora.
Komisija ni imela pripomb k amandmaju poslanca Ivana Krefta, da se
zadnji stavek točke 6 na drugi strani predloga sklepov in priporočil spremeni tako, da se glasi:
»Pri tem je posebej pomembna vloga družbeno-političnih organizacij, ki
naj bi z zagotovitvijo vzorne discipline in družbene zavesti svojega članstva
bistveno prispevale k splošni krepitvi davčne morale občanov.-«
Št.: 422-16/71
Ljubljana, 28. 5. 1971

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela
in v pogodbene skupnosti
Razlogi za izdajo zakona
1. Z gospodarsko in družbeno reformo se po letu 1965 tudi na področju
kmetijstva vse bolj uveljavljajo tržne zakonitosti. To ustvarja tudi širše možnosti za razvoj osebnega dela z zasebnimi sredstvi v kmetijstvu. Eno temeljnih
nerešenih vprašanj, ki ovira hitrejši razvoj takšne kmetijske proizvodnje, je
neustrezna organiziranost in združevanje kmetov.
Sedanji zakonski okviri, ki so določeni predvsem s temeljnim zakonom
o zadrugah, ne ustrezajo več novim družbenoekonomskim razmeram in potrebam na področju razvoja osebnega dela z zasebnimi sredstvi v kmetijstvu.
Zadrugam, kot jih ureja sedanji zakon, lahko pogosto upravičeno očitajo, da
so se kmetu odtujile, da ne opravljajo predvsem tistih temeljnih nalog organiziranja, usmerjanja in združevanja kmetijske proizvodnje ter njenega plasmaja,
zaradi katerih so bile ustanovljene. To velja še posebej tudi zaradi združevanja
zadrug v večje kmetijske organizacije. V teh velikih združenih organizacijah
kmetje večkrat nimajo zagotovljene osnovne samoupravne, na čistih dohodkovnih odnosih temelječe organizacije, v kateri bi samostojno odločali o vseh
vprašanjih, pomembnih za razvoj zasebne kmetijske proizvodnje.
Na temelju omenjenega zakona organizirane zadruge torej ne morejo več
zadostiti potrebam po učinkovitem združevanju množice drobnih kmečkih proizvajalcev zaradi organiziranja sodobne blagovne proizvodnje in enotnejšega
nastopa na trgu. Po odpravi monopola zadrug pri odkupu in prodaji osnovnih
kmetijskih pridelkov ter nekaterih posebnih sistemskih intervencijskih stimulacij (poseben način oblikovanja posameznih skladov) pa so odpadle tudi administrativne stimulacije za povezovanje kmetov z zadrugami. Zaradi tega se je
večina zadrug po letu 1965 znašla v krizi, v položaju, ko je bila nujna
preobrazba v samoupravno organizacijo kmetov. Uveljavljanje tržnih zakonitosti na tem področju ob istočasnih nestabilnostih na kmetijskem trgu pa je
pokazalo nujnost samoupravnega združevanja kmetov.
2. Razprava v Skupščini SRS leta 1968 o aktualnih vprašanjih nadaljnjega
razvoja kmetijstva je opozorila na probleme in težave v združevanju kmetov
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v kmetijskih organizacijah in začrtala naloge na tem področju. Večina kmetijskih organizacij je v tem času začela spreminjati samoupravne organizacije
kmetov na temelju novih spoznanj in potreb, čeprav so marsikje te težnje
naletele na odpor tehnokratsko-birokratskih struktur.
V zadnjem obdobju so bila v številnih razpravah v predstavniških organih
in v družbeno-političnih organizacijah, zlasti še na 2. seji konference ZKS in
na 1. seji konference ZKJ, izoblikovana osnovna družbenoekonomska in politična izhodišča o vlogi in položaju kmeta v našem družbenoekonomskem
sistemu. V tem okviru so bila sprejeta tudi stališča o nujnosti drugačne organiziranosti kmetijstva nasploh, še posebej tudi o nujnosti združevanja kmetov
na spremenjenih osnovah in to tako v sedanjih, kakor tudi v novih kmetijskih
organizacijah.
Osnutek amandmajev k zvezni ustavi uveljavljajo nova načela o položaju
in vlogi osebnega dela z zasebnimi sredstvi nasploh in tako odpirajo nove
možnosti za razvoj zasebnega kmetijstva.
Z dolgoročnim programom in srednjeročnim planom so začrtane osnovne
smeri razvoja slovenskega kmetijstva, katerega značilnosti so predvsem nadaljnja pospešena deagrarizacija in nujnost celovite preobrazbe in modernizacije
zasebnega kmetijstva v smeri specializirane blagovne proizvodnje v skladu
•z. naravnimi in drugimi pogoji ter možnostmi.
Za uresničitev teh ciljev je v pogojih razdrobljene kmečke posesti združevanje kmetov ekonomska in socialna nujnost. Z omenjenimi dokumenti so
bile zelo jasno opredeljene temeljne značilnosti, ki jih moramo uveljaviti pri
združevanju kmetov in na področju organiziranosti kmetijstva sploh.
3. Kmetje in delavci v kmetijskih organizacijah naj bi v skladu s tem
ustvarili takšno samoupravno organizacijo kmetov in delavcev, ki bo izražala
temeljno načelo, da imajo delovni ljudje, ki osebno delajo z zasebnimi sredstvi,
v osnovi enak družbenoekonomski položaj ter v bistvu enake pravice in dolžnosti, kot delovni ljudje v osnovnih organizacijah združenega dela. To pa pomeni
predvsem njihovo enakopravno udeležbo — glede na obseg in rezultate dela in
vloženih sredstev — v samoupravnih organih ter pri ugotavljanju in delitvi
dohodka, doseženega s proizvodnim in drugim poslovnim sodelovanjem. Šele
na tej osnovi je možno v naših razmerah uresničiti temeljni interes in cilj,
to je povečanje dohodka z večjo proizvodnjo in produktivnostjo dela.
Nekatere kmetijske organizacije v naši republiki so že uredile položaj in
odnose s kmeti, s katerimi trajneje gospodarsko sodelujejo, na takih demokratičnih osnovah. Njihovi poslovni rezultati so pokazali pravilnost takšne
usmeritve. K hitrejšemu oblikovanju ustreznejše samoupravne organiziranosti
kmetov v okviru kmetijskih organizacij je bistveno prispevala tudi aktivnost
Zveze sindikatov. Ugotoviti pa je treba, da v nekaterih kmetijskih organizacijah (v zadrugah in kombinatih) prepočasi uveljavljajo sedanjim družbenoekonomskim razmeram ustrezno samoupravno organizacijo kmetov-kooperantov,
kar ustvarja nepotrebne ekonomske, socialne in politične konflikte ter zavira
hitrejše preusmerjanje zasebne kmetijske proizvodnje. Posebej je treba tudi
poudariti, da na nekaterih območjih sploh nimamo nobenih kmetijskih organizacij, čeprav niso potrebe po organiziranju in usmerjanju kmetijske proizvodnje na teh območjih nič manjše kot drugod. Izraz takšnega stanja je tudi
ustanavljanje različnih društev (živinorejskih in podobno), ki pa ne morejo
izpolniti praznine v poslovni organiziranosti zasebnega kmetijstva.
GO
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4. Glede na takšne ugotovitve in spoznanja je potrebno pospešiti proces
organiziranja in združevanja kmetov v okviru sedanjih in novih kmetijskih
organizacij z novo zakonsko ureditvijo osnovnih oblik združevanja kmetov,
ki/ mora zagotoviti uresničitev že omenjenih širših družbenoekonomskih izhodišč na tem področju. Z novo zakonsko ureditvijo združevanja kmetov moramo
— ob upoštevanju različnosti pogojev in potreb v republiki, dosedanjih
izkušenj in tradicij ter pozitivnih dosežkov najnaprednejših kmetijskih organizacij pri oblikovanju ustreznejše samoupravne organizacije delavcev in
kmetov — ustvariti normativne pogoje za racionalno organizacijo gospodarskega sodelovanja kmetov. To je mogoče doseči z različnimi oblikami združevanja dela in sredstev kmetov ter njihovega povezovanja z družbenimi
organizacijami. Osnova združevanja kmetov v različnih organizacijskih oblikah,
katerih najpomembnejše značilnosti naj bi uredili z novim republiškim zakonom o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in
v pogodbene skupnosti, je:
— ureditev celotnega področja odnosov združevanja osebnega dela in
zasebnih sredstev za delo med seboj in z družbenimi sredstvi ter združenim
delom, kar dolgoročno omogoča preraščanje v združeno delo vseh kmetijskih
proizvajalcev na samoupravnih načelih;
— enakopravnost pri ustvarjanju in delitvi dohodka; posebej je treba
poudariti načelo, da morajo biti kmetje v skladu z vloženim delom in vloženimi sredstvi enakopravno udeleženi pri delitvi dohodka tako za zadovoljevanje osebnih, kakor tudi skupnih potreb življenja na vasi;
— opredelitev zgolj temeljnih odnosov, pravic in obveznosti v samoupravnih skupnostih, kar omogoča uveljavljanje pestrosti oblik združevanja
na osnovi samoupravnih odločitev.
5. Posebej je treba omeniti, da bo s predvideno novo ustavno razmejitvijo
pristojnosti med federacijo in republikami, oziroma pokrajinami, na področju
kmetijstva v bodoče urejala vsa vprašanja združevanja republika popolnoma
samostojno v skladu s svojimi značilnostmi, potrebami in možnostmi.
Z osnutkom zakona o uveljavitvi amandmajev k zvezni ustavi je tudi
predvideno, da bo z dnem, ko bo sprejet ustrezni republiški zakon o združevanju kmetov, prenehal veljati temeljni zakon o kmetijskih zadrugah.
Pripomniti je treba tudi, da so bile izdelane v letu 1970 v okviru komisije
za revizijo zakonov s tega področja pri zvezni skupščini teze za nov temeljni
zakon o združevanju kmetov. Glede na to, da so bili med tem sprejeti predlogi
za spremembo zvezne ustave, ki predvidevajo prenos pristojnosti za urejanje
teh vprašnj na republiko, je potrebno sprejeti v republiki popoln zakon.
Zato predlog za izdajo zakona ureja celotno področje združevanja kmetov.
Vsebina predloga:
Republiški zakon naj ne bi urejal le kmetijskih zadrug, temveč tudi
položaj kmeta-kooperanta v delovnih organizacijah in status določenih organizacij združenega dela v sestavu delovnih organizacij, pa tudi različne vrste
pogodbenih skupnosti kot najbolj preproste in najmanj zahtevne oblike združevanja kmetov.
Glede zadrug naj bi novi zakon uredil predvsem naslednje:
Zadruge bi se lahko ukvarjale s proizvodnjo, predelavo in prometom
kmetijskih pridelkov, s storitvami (strojnimi in drugimi), z oskrbo z reprodukcijskimi sredstvi, hranilno kreditno službo, pa tudi z drugimi dejavnostmi,
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ko izpolnijo predpisane pogoje. Gotovo je tudi kmetijska pospeševalna služba
in izobraževalno ter celo socialno delo na vasi ena izmed nalog zadrug.
Novo bi bilo pri tem, da se ustanavljajo lahko splošne, pa tudi specializirane zadruge za opravljanje posameznih kmetijskih dejavnosti, pa tudi, da
se pri poslovanju uveljavi članski princip.
Zadruga naj bi praviloma poslovala samo s svojimi člani, opravljala pa
bi gospodarske dejavnosti tudi za nečlane, kolikor bodo to dopuščale njene
zmogljivosti. Teze predvidevajo možnost uvedbe deležev in jamstva zadružnikov, sistem upravljanja na temelju članstva in udeležbo pri delitvi dohodka
na obseg poslovanja z zadrugo.
V tezah so zato poudarjene določbe o zadružnem članstvu, o nastanku in
prenehanju članstva in o obveznosti vodenja ustrezne evidence. Kot pogoj za
pridobitev članstva se zahteva trajnejše gospodarsko sodelovanje z zadrugo,
temelječe predvsem na proizvodnem odnosu.
Da ne bi prišlo do kakršnekoli diskriminacijske politike, predvidevajo
teze, da ima tisti, kateremu je bil dokončno zavrnjen sprejem v zadrugo, ali
je bil iz nje izključen, pravico, da zahteva intervencijo občinskega sodišča; to
naj presodi, ali nekdo res nima pogojev za članstvo, oziroma ali je te pogoje
izgubil in je bil zaradi tega upravičeno izključen iz zadruge.
Zato teze tudi predvidevajo, naj potrjuje občinska skupščina tiste določbe
zadružnega statuta, ki urejajo članstvo, deleže in jamstvo. Na ta način naj bi
se preprečila takšna diskriminacija nasproti določenim kmetom, ki bi članstvo
v zadrugi neopravičeno omejevala z določanjem neizpolnjivih, ali težko izpolnjivih pogojev.
Statutu zadruge naj bi bile prepuščene določbe o deležu in jamstvu. Če
uvede deleže, so ti različni glede na gospodarsko moč zadružnikov in glede
na druge odločitve. Deleži namreč lahko odigrajo pomembno vlogo ne le
v starem klasičnem smislu kot obratni kapital, temveč predvsem kot vložena
in dolgoročna sredstva zadružnikov. Jamstvo bi bilo, kolikor so deleži uvedeni, subsidiarno.
Vsa premoženjska vprašanja se v zadrugah urejajo s pogodbo, ki je s statutom (preglasovanjem) ni mogoče spremeniti.
Delavci imajo pri upravljanju zadruge enake pravice kot člani. Kolikor
gre za lastno kmetijsko proizvodnjo zadruge ali za nekmetijske dejavnosti,
pri katerih člani niso udeleženi, imajo delavci pravico, da ustanovijo osnovno
organizacijo združenega dela z določenimi samostojnimi pravicami, seveda, če
je to gospodarsko možno. Enako pravico imajo tudi člani zadruge in sicer, da
ustanovijo osnovno organizacijo združenega dela na zaokroženem območju
znotraj zadruge, ali za posamezne gospodarske dejavnosti.
Najvišji organ zadruge je občni zbor, ki ga sestavljajo člani in delavci
zadruge, pri večjih organizacijah lahko tudi prek delegatov.
Zadruga deli kot delovna organizacija dohodek tako kot vsaka druga, le
da so člani udeleženi na delu dohodka tudi glede na obseg svojega poslovanja
z zadrugo.
Kot drugo obliko združevanja kmetov urejajo teze tudi položaj kmetakooperanta v delovni organizaciji in status organizacije združenega dela kmetov v sestavu delovne organizacije.
Tisti kmetje, ki trajneje proizvodno sodelujejo z delovno organizacijo,
postanejo člani delovne skupnosti skupaj z delavci te organizacije. Kolikor pa
predstavlja sodelovanje kmetov z delovno organizacijo gospodarsko celoto, ki
60*
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lahko samostojno ugotavlja dohodek, se organizira samostojna organizacija
združenega dela. Zakon naj bi določil minimalne pravice take organizacije kmetov, kot je na primer, samostojna delitev dohodka, razpolaganje s sredstvi in
podobno.
V primeru spora o tem, ali je možno organizirati samostojno organizacijo
kmetov, odloča dokončno mešana arbitraža.
Sicer pa veljajo za organizacijo kmetov ustrezno enake določbe kot za
zadrugo, tako glede poslovnega predmeta, poslovanja s člani, enakopravnost
članov in delavcev pri upravljanju in delitvi dohodka in podobno.
Kot tretjo obliko združevanja predvidevajo teze pogodbene skupnosti kmetov. Urejene so le skupnosti trajnejšega značaja. S tem bi spodbudili ustanavljanje enotnih in racionalnih oblik združevanja v proizvodnji, predelavi in
blagovnem prometu v zasebnem kmetijstvu. V praksi se že pojavljajo razne
strojne, sadjarske in podobne skupnosti. Te se lahko ustanavljajo s pogodbo,
in sicer izključno le za lastne potrebe članov skupnosti. Za kmetijstvo pristojni
občinski upravni organ presodi, če ni pogodba v nasprotju s predpisi, ali razvojnimi načrti družbeno-političnih skupnosti in jo v pozitivnem primeru registrira. Če take skupnosti nastopajo na trgu, to je v pravnem prometu, se
vpišejo tudi v sodni register. S tem pridobijo poslovno sposobnost brez vseh
tistih formalnosti, ki so sicer nujne za delovne organizacije in organizacije sploh.
Končno predvidevajo teze še ustanovitev republiške zadružne zveze, ki
bi na prostovoljni podlagi združevala zadruge in organizacije kmetov, pa tudi
samoupravne skupnosti kmetov-lastnikov gozdov in druge gospodarske interesne skupnosti kmetov. Svojim članom bi nudila zadružna zveza organizacijsko in strokovno pomoč. Po potrebi — in v soglasju z delovnimi organizacijami,
v katerih so te skupnosti — pa bi opravljala za članice tudi gospodarske
dejavnosti.
Posledice, če bi bil zakon sprejet:
Če bi bil zakon sprejet, ne bi nastopile posledice finančnega značaja, razen
kolikor bi bili zaradi registracije pogodb o ustanovitvi pogodbenih skupnosti
bolj obremenjeni občinski upravni organi za kmetijstvo in okrožna gospodarska sodišča zaradi vpisa teh skupnosti v sodni register.
Pač pa bodo morale zadruge in druge delovne organizacije v enem letu
prilagoditi svojo organizacijo in poslovanje novemu zakonu. To pa seveda
pomeni obsežno organizacijsko delo.
Vse določbe predloga so pripravljene v obliki tez s pripombami k vsaki
posamezni tezi in so sestavni del tega predloga.
POROČILA
Odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za proizvodnjo in blagovni
promet republiškega zbora sta na skupni seji dne 12. maja 1971 obravnavala
predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, ki ga je s tezami za ta zakon
predložil Skupščini SR Slovenije izvršni svet.
Predstavnik izvršnega sveta je v uvodni obrazložitvi poudaril, da je po
mnenju predlagatelja potreben zakon, ki bo urejal osnovne odnose pri združevanju kmetov in ki bo hkrati primerno izhodišče za samoupravno dogo-
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varjanje na tem področju. Predlog in teze izhajajo tako iz predloga
XXIIII. amandmaja, upoštevajo pa tudi težnjo in potrebe kmetov ter tradicijo
zadružništva v Sloveniji.
Potem, ko je predstavnik predlagatelja pojasnil temeljne značilnosti posameznih oblik združevanja, je zlasti opozoril na to, da bi morali delovni ljudje,
ki delajo z zasebnimi sredstvi v kmetijstvu, po predlaganih tezah imeti
v osnovi enak družbenoekonomski položaj, kot delovni ljudje v organizacijah
združenega dela. Pri tem je tudi opozoril, da obravnavani zakon ne bo mogel
reševati vseh ekonomskih problemov kmetijstva in kmeta, vsekakor pa rešuje
del te problematike.
V načelni razpravi so poslanci podprli tako predlog za izdajo takega
zakona, kakor tudi izhodišča, ki jih vsebujejo teze. Pri tem so zlasti poudarili,
da je s tem zakonom treba kmetijske zadruge in druge organizacije bolj približati kmetom, saj so se jim le te marsikje odtujile. Menili so tudi, da kljub
temu ne bi kazalo ustanavljati novih organizacij, temveč, da bo treba s prilagoditvijo poslovanja in predvsem proizvodnih odnosov v sedanjih zadrugah
in kombinatih, z zagotovitvijo samoupravnih pravic kmetijskih proizvajalcev
v njih, le-te približati kmetom. Zaradi tega so podprli tezo, ki nalaga obstoječim
organizacijam kmetov, da svoje poslovanje obvezno prilagodijo zahtevam predlaganega zakona.
V nadaljevanju razprave so poslanci opozorili na to, da bi moral zakon
omogočiti vstop v zadrugo vsakemu kmetijskemu proizvajalcu, ki to želi.
O njegovem članstvu naj ne bi odločalo predvsem dejstvo ali kmet proizvodno
oziroma poslovno sodeluje z zadrugo ali ne. Drugi so bili mnenja, da bi moral
biti zadružni delež obvezen, ker bi si s tem pridobili začetna obratna sredstva in ker bi s tem kmeta trdneje vezali na interese zadruge.
Enotno je bilo mnenje poslancev, da v primeru prenehanja zadruge zadružnih sredstev ne bi smeli odtujevati, temveč bi jih morali bodisi vrniti članom,
bodisi dati na razpolago občini, ki bi jih morala uporabiti strogo namensko
za razvoj kmetijstva. Prav tako so bili poslanci soglasni, da bi bilo treba kmeta
in njegovo gospodarjenje obravnavati enotno in ga povezati z eno organizacijo.
Nelogična je današnja ureditev, ko mora kmet v pogledu kmetijske proizvodnje
sodelovati z zadrugo, v pogledu gozdne proizvodnje pa z ustreznimi gozdnimi
gospodarstvi. Gozdarska proizvodnja kmeta je predvsem v višinskih predelih
integralni del njegovega gospodarstva. Poleg tega so poslanci ob tem ugotovili,
da kljub razpravam v skupščini in sprejetemu zakonu kmetje v gozdnih gospodarstvih doslej niso mogli uveljaviti svojih samoupravnih pravic.
V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da bi morali ne glede na to, da
gre za pretežno organizacijski zakon z njim vsaj v načelu zagotoviti enak
položaj kmetijskih organizacij pri kreditiranju kmetijske proizvodnje.
Nekateri poslanci so menili, da bi bilo treba bolj natančno opredeliti
položaj kmetov v organizaciji združenega dela, čeprav je dosedanje teze treba
razumeti kot minimum pravic, ki jih morajo izdelati že samoupravni predpisi.
Končno je bila tudi izražena misel, da se s tem zakonom poskuša zmanjšati
razlika o pravicah iz socialnega varstva kmetov in delavcev s tem, da se odpre
možnost uvedbe pokojninskega varstva za kmete, katerih sodelovanje z zadrugo
dosega določen obseg poslovanja.
Na koncu sta odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za proizvodnjo
in blagovni promet republiškega zbora sklenila, da predlagata republiškemu
zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog za izdajo zakona o zdru-
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ževanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in pogodbene skupnosti skupaj s predloženimi tezami in upošteva mnenja in predloge, ki sta jih
dala odbora.
Odbor za družbenoekonomske odnose je za svojega poročevalca imenoval
poslanca Ivana Pučnika, odbor za proizvodnjo in blagovni promet pa poslanca
Iva Tavčarja.
Št.: 37-1/71
Ljubljana, 12. 5. 1971

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na svoji
seji dne 10. maja 1971 obravnaval predlog za izdajo zakona o združevanju
kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti, ki
ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Predstavnik izvršnega sveta je v uvodni obrazložitvi poudaril, da je že
razprava v Skupščini SR Slovenije leta 1968 o aktualnih vprašanjih nadaljnjega razvoja kmetijstva opozorila na probleme v združevanju kmetov in začrtala naloge na tem področju. Na nujnost drugačne organiziranosti kmetov
so opozorile tudi razprave v družbeno-političnih organizacijah, osnutki amandmajev pa uveljavljajo nova načela o položaju in vlogi osebnega dela z zasebnimi sredstvi in odpirajo možnosti za nove oblike združevanja v kmetijstvu.
Predložene teze, po mnenju predlagatelja v skladu z novimi spoznanji, tradicijo, prakso in potrebami v SR Sloveniji, omogočajo združevanje kmetov na
novih osnovah tako v sedanjih kot v novih kmetijskih organizacijah.
Potem, ko je predstavnik predlagatelja pojasnil temeljne značilnosti posameznih oblik združevanja, je zlasti opozoril na skupne značilnosti vseh predloženih oblik, ki so v tem, da naj imajo delovni ljudje, ki delajo z zasebnimi
sredstvi v kmetijstvu, v osnovi enak družbenoekonomski položaj, kot delovni
ljudje v drugih organizacijah združenega dela. V predloženih tezah se to zlasti
nanaša na udeležbo v samoupravnih organih ter ugotavljanje in delitev dohodka glede na obseg in rezultate dela, vložena sredstva in obseg poslovanja
z zadrugo oziroma družbeno kmetijsko organizacijo.
V načelni razpravi so poslanci soglašali s potrebo, da se z novo zakonsko
ureditvijo in v okviru sprejetih dokumentov pospeši proces združevanja kmetov na novih osnovah. Opozarjajoč na dosedanje razprave, na različnost pogojev in potreb v republiki ter na dosežke najnaprednejših kmetijskih organizacij, so se zlasti zavzeli za to, da bi se z novim republiškim zakonom uredil
tudi položaj kmeta-kooperanta v delovnih organizacijah kakor tudi združevanje kmetov v različne vrste pogodbenih skupnosti.
Razprava je opozorila, da v bistvu gre za organizacijski zakon, ki siopr,
če je življenjski, lahko prispeva razvoju zasebnega kmetijstva, vendar, da z
njegovo uveljavitvijo ne moremo pričakovati razrešitev kmetijske problematike, ki je predvsem ekonomska. Izraženo je bilo mnenje, da smo se v iskanju
rješitev pogosto zatekali h kritiki obstoječih organizacijskih form, čeprav bi
dejansko vzroke za razmere v kmetijstvu morali iskati drugod. Temu zakonu,
bi po mnenju poslancev, morali slediti tudi drugi ukrepi, ki bi omogočili zboljšanje materialnega stanja kmetov in uresničitev zastavljenih nalog na tem
področju, med drugim tudi stališča narodnoobrambnih interesov.
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Poslanci so poudarili potrebo po širši konzultaciji s terenom, čeprav so
nekatere razprave že tekle, naj gre za delikatne zadeve in oblikovanje novih
odnosov. Pri tem ne bi smeli zanemariti dejstvo, da so ponekod kmetijske
organizacije že uredile položaj in odnose s kmeti v duhu predloženih tez ter
da z njimi uspešno gospodarsko sodelujejo. Zasebni kmetovalec ni proti zadrugam, hoče pa v teh imeti več vpliva in si zagotoviti samoupravo na dohodkovnih odnosih.
V razpravi je prevladalo mnenje, da bi zasebnega kmeta in njegovo gospodarstvo kazalo obravnavati enotno. Ni logično namreč, da predložene teze
v poslovnem predmetu zadrug in organizaciji kmetov, puščajo ob strani vprašanja gozdarstva le zato, ker gozdarstvo ureja poseben zakon. Kmeta ne kaže
samoupravno povezovati po več tirih, in sicer, ko gre za vprašanje gospodarjenja z gozdovi po liniji gozdnih gospodarstev, ko gre za kmetijska vprašanja pa v okviru zadrug oziroma drugih kmetijskih organizacij. Kot primer
neustrezne organizacije za zasebnega kmeta so bile navedene hranilno-kreditne službe, ki so organizirane tako v okviru gozdnih gospodarstev kot v
okviru kmetijskih zadrug.
V zvezi s članstvom v zadrugah je prevladalo mnenje, da bi predložene
teze morale zaostriti to vprašanje v tej smeri, da bi članstvo v zadrugi prenehalo takoj, ko bi prenehalo trajnejše gospodarsko sodelovanje. To bi pripomoglo večjemu vplivu delovnih ljudi, ki neposredno sodelujejo v kmetijski
proizvodnji in zmanjšalo možnost,, da se zadruge odtujijo kmetom in nalogam,
zaradi katerih so bile ustanovljene.
Glede delitve dohodka v zadrugah oziroma tistemu delu, ki je namenjen
osebnim potrebam članov, je bilo izraženo mnenje, da je pravilno načelo, da
bi člani zadrug bili pri tem udeleženi glede na delo, vložena sredstva in obseg
poslovanja z zadrugo. Ob tem pa je bilo opozorjeno, da se bodo na terenu
pojavile težnje, ki bodo šle za tem, da bi se omogočila participacija tudi na
tistem delu dohodka, ki se realizira na trgu in ki ni odvisen od postavljenih
kriterijev. Po mnenju poslancev bi bilo potrebno v predloženih tezah omejiti
težnje po prisvajanju rezultatov tujega dela in onemogočiti ustanavljanje in
poslovanje Spekulativnih formacij na vasi.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru
Skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog za izdajo zakona o združevanju
kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti skupaj s predloženimi tezami in pri tem upošteva, mnenja, stališča in predloge,
ki jih je dal odbor.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Slaviča.
Št.: 37-1/71
Ljubljana, 11. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 47. seji
■dne 18. 5. 1971 obravnavala predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov
v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Komisija je soglašala s predlogi, s katerimi se utemeljuje potreba po izdaji zakona. Nadalje je soglašala z načeli, na katerih naj temelji zakon.
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K predlogu za izdajo zakon je bila dana splošna pripomba, naj predlargatelj prouči, ali ne bi bilo možno za predlagano obliko združevanja kmetov
— pogodbena skupnost — najti ustreznejši izraz. Pojem »skupnosti« se namreč uporablja za druge oblike samoupravnega združevanja (skupnosti zavarovanja, kulturne skupnosti, skupnosti zaposlovanja itd.).
Št.: 37-1/71
Ljubljana, 18. 5. 1971

OSNUTEK ZAKONA
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
I.
Splošne določbe
1. člen
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem besedilu SAZU)
je znanstvena ustanova, ki ima posebno pomembno vlogo za slovenski narod.
SAZU združuje najzaslužnejše znanstvenike in umetnike.
SAZU goji znanstveno misel in umetniško ustvarjanje; organizira raziskovalno delo, zlasti pa razvija vede, ki so pomembne za slovenski narod, njegovo zavest, kulturo in umetnost.
2. člen
SAZU je pravna oseba.
Sedež SAZU je v Ljubljani.
3. člen
SAZU ima predvsem naslednje naloge:
— goji znanost in pospešuje umetnost;
— posebej razvija znanstveno dejavnost na področjih, ki so pomembna za
poznavanje preteklosti in sedanjosti slovenskega naroda, za razvoj njegovega
jezika in kulture, za poznavanje in izkoriščanje narave in zemlje, na kateri
živi, v skladu s programi družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije in programi raziskovalnega dela SR Slovenije; goji in razvija slovensko umetnostno
ustvarjalnost;
— zbira, ureja, opremlja in proučuje vire, dokumentarno gradivo, znanstvene informacije, in umetnostne stvaritve za posamezna znanstvena in kulturna področja oziroma za uresničevanje znanstvenega in znanstveno-organizatornega programa SAZU in njene kulturne politike;
— skrbi, da bi bili dosežki v znanosti in umetnosti javnosti dostopni zlasti
z objavljanjem znanstvenih in umetnostnih del;
— skrbi za razvoj znanstvenega osebja ter za znanstveno izpopolnjevanje
sodelavcev SAZU;
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— sodeluje z univerzami, drugimi visokošolskimi zavodi in združenji, s
samostojnimi znanstvenimi in umetnostnimi institucijami z mednarodnimi organizacijami, posebno pa še z akademijami znanosti in umetnosti doma in v
svetu;
— sodeluje pri oblikovanju politike znanstvenega delovanja in umetnostnega ustvarjanja ter pri reševanju temeljnih vprašanj znanosti in umetnosti
v naši državi in v prizadevanjih, da najpomembnejši znanstveni in umetniški
dosežki dobe ustrezno družbeno priznanje in uveljavitev;
— po potrebi zagotavlja članom SAZU delovne pogoje za njihovo znanstveno ustvarjanje.
4. člen
Za uresničevanje teh nalog razvija SAZU predvsem naslednje oblike dela
in zagotavlja potrebna delovna sredstva:
— ustanavlja organizacijske in delovne enote (v nadaljnjem besedilu
enote) za ustrezna področja znanosti, predvsem razrede in oddelke, kakor tudi
raziskovalne institucije za posamezne naloge ali področja: inštitute, komisije,
sekcije ali druge delovne enote;
— organizira znanstvena posvetovanja, zborovanja in predavanja znanstvenikov in umetnikov;
— ustvarja možnosti za delovanje znanstvenih in strokovnih sodelavcev;
— omogoča svojim članom in sodelavcem, da sodelujejo pri znanstvenih
zborovanjih in mednarodnih znanstvenih raziskovanjih in jim omogoča predavanja in druge načine sodelovanja, kakor tudi dopolnilni študij ali raziskovalno prakso doma in v tujini;
— ima knjižnico, razvija dokumentacijsko in informacijsko službo, izdaja
periodiko, zbornike in samostojna znanstvena in umetniška dela in skrbi za
zamenjavo svojih publikacij in dosežkov s podobnimi doma in v tujini.
5. člen
SAZU posluje po načelih samoupravljanja.
Najvišji organ SAZU je skupščina SAZU; naložena ji je predvsem skrb
in odgovornost za znanstveno, umetnostno in drugo raziskovalno dejavnost
SAZU ter s tem v zvezi za kadrovsko politiko in politiko ustvarjanja in delitve dohodka SAZU.
Člani delovne skupnosti SAZU uresničujejo svoje samoupravne pravice
neposredno na zboru ali po organih upravljanja, ki jih sami volijo. Podrobno
se določijo njihove pravice in dolžnosti s statutom SAZU.
6. člen
Delo SAZU je javno. Način javnosti dela in dostopnosti dosežkov SAZU
za javnost podrobneje predpisuje statut SAZU.
7. člen
Skupščina SAZU sprejema statut, potrdi pa ga Skupščina SR Slovenije.
Določbe statuta, ki se nanašajo na samoupravne pravice članov delovne skupnosti SAZU, se sprejemajo v sporazumu z delovno skupnostjo SAZU.
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II.
Člani in svetovalci SAZU
8. člen

SAZU ima redne člane — akademike, dopisne člane, zunanje dopisne člane
in častne člane.
Izvolitev za člana SAZU je najvišje nacionalno priznanje za ustvarjalno
delo in dosežke na področju znanosti in umetnosti.
SAZU ima tudi znanstvene svetovalce SAZU.
9. člen
Za častnega člana SAZU je lahko izvoljen, kdor je posebno zaslužen za
slovensko kulturo, za obči razvoj znanosti ali umetnosti, za socialistični razvoj
naše ožje ali širše družbene skupnosti ali za krepitev mednarodnega sodelovanja in miru v svetu.
10. člen
Za akademika — rednega člana SAZU — je lahko izvoljen državljan SFRJ,
ki deluje v SR Sloveniji in je ustvaril posebno pomembna dela na področju
znanosti ali umetnosti.
Varianta k 10. členu: Za akademika — rednega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali umetnik, ki živi in deluje v SR Sloveniji in je ustvaril
posebno pomembna dela na področju znanosti ali umetnosti.
11. člen
Za dopisnega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali umetnik, ki
je ustvaril pomembna dela na področju znanosti ali umetnosti in ki živi in
deluje v SR Sloveniji.
Za zunanjega dopisnega člana je lahko izvoljen znanstvenik ali umetnik,
ki živi in deluje zunaj SR Slovenije in je ustvaril zlasti za slovensko kulturo
pomembna znanstvena ali umetniška dela ali ima posebne zasluge za slovensko kulturo.
12. člen
SAZU lahko iz vrst priznanih znanstvenih delavcev v slovenskem kulturnem prostoru izvoli znastvenega svetovalca SAZU.
13. člen
Člane SAZU voli skupščina SAZU. t
Predlog za izvolitev častnega člana daje skupščini SAZU predsedstvo z
ustrezno utemeljitvijo.
Pobudo za izvolitev rednih in dopisnih članov lahko dajo najmanj trije
člani SAZU, razred SAZU, visokošolski zavod, univerza ali združenje visokošolskih zavodov, raziskovalni zavod ali umetnostna organizacija ter znanstveno,
strokovno ali umetniško društvo.
Predlog za izvolitev člana daje skupščini predsedstvo na podlagi pismenega mnenja ustreznega razreda SAZU, ki mora pretehtati vsako pobudo za
izvolitev in ustrezno dokumentacijo.
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Znanstvenega svetovalca predlaga in voli razred, potrdi pa predsedstvo
SAZU.
Razred je dolžan uvesti za znanstvenega svetovalca pet let po izvolitvi
postopek za ponovno izvolitev. Znanstveni svetovalec ima pravico, da se pismeno odpove svoji funkciji, ki preneha v tem primeru z iztekom poslovnega
leta.
Članom SAZU in znanstvenim svetovalcem SAZU podeli predsedstvo SAZU
ustrezno listino o izvolitvi in naslovu.
14. člen
Članstvo častnih, rednih in dopisnih članov SAZU preneha s smrtjo, če
se mu član sam pismeno odpove, če ga SAZU izključi zavoljo kaznivega dejanja, za člana SAZU nečastnega ravnanja ali če se ugotovi, da ni bilo razlogov
za izvolitev.
>
Status znanstvenega svetovalca SAZU preneha, če prenehajo pogoji za
izvolitev in če to sklene razred ter potrdi predsedstvo SAZU:
Postopek za izvolitev, izključitev in prenehanje članstva v SAZU in za znanstvene svetovalce SAZU določa statut.
15. člen
Člani SAZU in znanstveni svetovalci SAZU se vključujejo v znanstveno in
drugo dejavnost SAZU.
III.
Znanstveni delavci in raziskovalci z drugimi naslovi SAZU
16. člen
Znanstveno dejavnost v okviru enot SAZU opravljajo raziskovalci, ki so
lahko znanstveni delavci ali raziskovalci z drugimi naslovi.
Znanstveni delavci SAZU so znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec
in znanstveni sodelavec. Naslove raziskovalcev z drugimi naslovi določa statut
SAZU.
17. člen
k
V naslove znanstvenih delavcev in raziskovalcev z drugimi naslovi se volijo
osebe, ki so s SAZU v delovnem razmerju ali stopajo s SAZU v delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
18. člen
Za znanstvenega delavca SAZU je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih statut SAZU določi za posamezen
naslov znanstvenega delavca.
Za raziskovalca z drugim naslovom je lahko izvoljen, kdor ima visoko
izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje, ki jih statut SAZU določi za posamezen
naslov te vrste.
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Znanstvene delavce in raziskovalce z drugimi naslovi SAZU volijo redni
in dopisni člani SAZU ustreznega razreda.
19. člen
Za raziskovalce z drugimi naslovi so lahko izvoljene tudi osebe, ki nimajo
visoke izobrazbe, če so se izkazale z raziskovalnimi uspehi. Postopek določa
statut SAZU.
20. člen
Znanstveni svetniki se volijo za sedem let, višji znanstveni sodelavci in
znanstveni sodelavci pa za pet let in so po preteku te dobe lahko znova izvoljeni.
Raziskovalci z drugimi naslovi se volijo za pet let in so po preteku te dobe
lahko znova izvoljeni.
21. člen
Za znanstvene delavce in za raziskovalce z drugimi naslovi, ki dosežejo starost 60 let, se določbe o ponovni izvolitvi ne uporabljajo.
22. člen
Tudi v času od prenehanja delovnega razmerja znanstvenega delavca s
SAZU do poteka elekcijske dobe ima znanstveni naslov javno veljavo.
23. člen
S splošnim aktom SAZU se določi, na katerih delovnih mestih delajo znanstveni delavci z naslovi po 2. odstavku 16. člena in na katerih delovnih mestih
delajo raziskovalci z drugimi naslovi ter kateri so ti naslovi.

IV.
Organizacija znanstvenega in umetniškega dela
24. člen
Znanstvena in umetnostna dejavnost SAZU je organizirana v okviru razredov in njihovih oddelkov.
Razrede SAZU in področja, za katere se ustanavljajo, določa skupščina
SAZU.
Za pomoč pri opravljanju znanstvenega in umetnostnega dela ima SAZU
ustrezne službe, ki jih ustanavlja predsedstvo SAZU.
25. člen
Razred sestavljajo redni in dopisni člani SAZU.
Vsak redni in dopisni član SAZU je član vsaj enega razreda.
Razred opravlja glavne naloge SAZU na področju svojih strok in je y reševanju znanstvenih in umetniških vprašanj samostojen.
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Razredi omogočajo z dejavnostjo svojih enot tudi interdisciplinarno znanstveno raziskovalno dejavnost.
Delo razreda vodi tajnik razreda, ki ga izvolijo redni in dopisni člani praviloma izmed rednih članov SAZU. Tajnik razreda ima lahko namestnika, ki ga
izvoli razred na predlog tajnika razreda izmed svojih članov.
Status SAZU podrobneje ureja organizacijo in delovanje razredov.
26. člen
Razred ima znanstveno skupnost.
V znanstveni skupnosti razreda sodelujejo člani SAZU in znanstveni svetovalci SAZU, ki pripadajo razredu ter znanstveni delavci enot SAZU iz področja razreda.
Delo znanstvene skupnosti vodi tajnik razreda, s katerim sodeluje pomočnik tajnika.
27. člen
Naloge znanstvene skupnosti razreda so naslednje:
— sprejema razvojni program in delovne načrte za znanstveno delo in
druge oblike delovanja iz področja disciplin, za katere je razred ustanovljen;
— obravnava znanstvene probleme ustreznih disciplin, načrte in oblike sodelovanja z drugimi znanstvenimi organizacijami, programe in izvedbo interdisciplinarnih akcij in vprašanja razvoja ustreznih znanstvenih ved ter daje
prledsedstvu SAZU ustrezne predloge;
— obravnava poročila o uresničevanju delovnih nalog razreda in predlaga
ustrezne finančne načrte;
— voli pomočnika tajnika razreda izmed znanstvenih delavcev ustreznega
razreda SAZU;
— daje pobudo za izvolitev znanstvenih svetovalcev SAZU.
28. člen
Za uresničevanje naloge iz posameznih področij znanosti in umetnosti ustanavlja SAZU inštitute in druge enote.
Samoupravne pravice inštitutov in drugih enot SAZU določa v soglasju z
zakonskimi predpisi statut SAZU.
29. člen
Predsedstvo SAZU lahko po potrebi za člane SAZU ustanavlja kabinete za
njihovo individualno znanstveno ali umetniško delo.

V

V.
Organi SAZU in njihova pristojnost
30. člen

Organi SAZU so: skupščina, predsedstvo, predsednik in svet delovne
skupnosti.
SAZU ima lahko v delovnih enotah še druge organe.
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Skupščina SAZU kot najvišji organ opravlja naslednje naloge:
— usmerja politiko znanstvenega delovanja SAZU;
— skrbi za uveljavljanje perspektivne razvojne in kadrovske politike
SAZU;
—■ sprejema sklepe o delovanju in razvoju SAZU za naslednje poslovno
leto, pri čemer obravnava predloge delovnih načrtov vseh enot SAZU;
— razpravlja o priporočilih znanstvenih skupnosti razredov in sprejema
ustrezne sklepe;
— obravnava in sprejema finančni načrt ter poročilo in sklepni račun o
delovanju SAZU v preteklem letu;
— voli redne, dopisne in častne člane SAZU in odloča o prenehanju članstva SAZU;
— voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in glavnega tajnika
SAZU;
— potrjuje splošne akte organizacijskih enot SAZU;
— ustanavlja razrede SAZU in oddelke in določa njihove pristojnosti;
— odloča o ustanovitvi in prenehanju delovanja zavodov, katerih ustanovitelj je SAZU;
— sprejema načela sodelovanja s sorodnimi institucijami;
— skrbi, da so dosežki znanosti dostopni javnosti;
— opravlja še druge naloge, ki jih določa statut SAZU.
32. člen
Skupščino SAZU sestavljajo vsi redni člani, dopisni člani iz SR Slovenije
in vsi častni člani.
Pri delu skupščine lahko sodelujejo tudi drugi dopisni člani.
V delu skupščine SAZU sodelujeta tudi najmanj dva izvoljena predstavnika delovne skupnosti SAZU, od katerih mora biti vsaj polovica izbrana izmed
raziskovalcev. Predstavniki delovne skupnosti sodelujejo s posvetovalno pravico, s pravico glasovanja pa v zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti
delovnih ljudi SAZU.
33. člen
Predsedstvo SAZU je izvršilni organ skupščine in je odgovorno za izvajanje odločitev in smernic skupščine.
Predsedstvo SAZU opravlja tudi naslednje naloge:
— sklicuje skupščino SAZU in predlaga dnevni red za njeno delo;
— daje skupščini predloge za volitve članov SAZU;
— daje skupščini predloge dokumentov o delovanju in razvoju SAZU,
finančnega načrta in sklepnega računa, investicijskega programa, ustanoviteljskih odločb itd.;
—• izvaja kadrovsko politiko SAZU po načelih, ki jih sprejema skupščina
SAZU;
— skrbi za koordinacijo znanstvene dejavnosti med razredi in inštituti;
— ustanavlja inštitute v okviru razredov in druge enote SAZU ter kabinete za akademike;
— sprejema program publikacij, ki jih izdaja SAZU;
— opravlja druge naloge, ki so določene v statutu SAZU.
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34. člen
Predsedstvo SAZU sestavljajo predsednik, podpredsednik, glavni tajnik,
tajniki razredov in načelniki oddelkov SAZU.
35. člen
Predsednik SAZU je predstavnik SAZU.
Predsednika SAZU voli skupščina izmed rednih članov SAZU za štiriletno
obdobje in ga lahko ponovno voli. Izvolitev je veljavna, če ji skupščina SR Slovenije v enem mesecu ne ugovarja.
Predsednik SAZU je za svoje delo odgovoren predsedstvu in skupščini
SAZU.
Ce je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik, če
pa je tudi ta odsoten ali zadržan pa glavni tajnik.
36. člen
Predsednik SAZU sme zadržati sklep predsedstva in skupščine SAZU ali
sklep delovne skupnosti SAZU, če sodi, da sklep ni v soglasju s statutom SAZU
in zakonskimi predpisi. O zadržanju sklepa je dolžan obvestiti organ, katerega
sklep je zadržal, da ga ta v roku ne daljšem od dveh mesecev znova pretrese
in uskladi z zakoni. Ako ustrezni organ v določenem roku svojega sklepa ne
prilagodi zakonskim predpisom ali statutu SAZU, obvesti predsednik SAZU
o tem skupščino SAZU oziroma če gre za sklep skupščine SAZU, obvesti o tem
skupščino SRS.
37. člen
Delovno skupnost SAZU sestavljajo vsi delovni ljudje, ki so s polnim ali
nepolnim delovnim časom v delovnem razmerju pri SAZU za nedoločen ali
določen čas.
Delovna skupnost izvoli svet delovne skupnosti SAZU kot svoj izvršilni
organ. Statut SAZU določi število članov in naloge sveta delovne skupnosti.
38. člen
Delovna skupnost ima naslednje pravice in naloge:
— skrbi za uresničevanje samoupravnih pravic delovnih ljudi na SAZU
in v tem pogledu daje predloge drugim organom SAZU;
— razpravlja o osnutkih samoupravnih aktov SAZU, ki se tičejo delovnih
pogojev članov delovne skupnosti in daje svoje mnenje in predloge;
— daje soglasje na določbe statuta, ki se nanašajo na delovna razmerja
in samoupravne pravice članov delovne skupnosti;
— razpravlja o delovnih in finančnih načrtih in poročilih SAZU ter daje
drugim organom SAZU svoje mnenje in predloge;
— sprejema pravilnik o načelih nagrajevanja po delu in delitvi osebnega
dohodka za delavca SAZU v soglasju s predsedstvom SAZU;
— voli svoje predstavnike, ki sodelujejo v delu skupščine SAZU;
— opravlja druge z zakoni in s statutom SAZU določene naloge.
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VI.
Financiranje SAZU
39. člen

SAZU dobiva sredstva za svoje redno delovanje, za nagrade članov SAZU,
za opravljanje osnovnih znanstvenih nalog in za investicije iz proračuna
SR Slovenije.
SAZU pridobiva sredstva za znanstveno delo tudi od skladov za financiranje znanstvenega in raziskovalnega dela, od naročnikov za določene raziskovalne naloge, iz volil in iz drugh virov.
40. člen
SAZU ima sklade, ki ustrezajo naravi njenega dela in potrebam.
Statut SAZU določa, katere sklade ima SAZU, način pridobivanja sredstev in namen porabei.
VII.
Končne določbe
41. člen
SAZU sprejme statut, ki bo ustrezal določbam tega zakona, v enem letu od
začetka veljavnosti zakona o SAZU.
42. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljavnost zakona o SAZU
(Uradni list SRS, št. 16/49 in 11/65).

OBRAZLOŽITEV
Sedaj veljavni zakon o SAZU datira še iz leta 1949 (Uradni list LRS, št.
16/49) in je bil leta 1965 le formalno usklajen z ustavo SR Slovenije z zakonom
o spremembah zakona o SAZU (Uradni list SRS, št. 11/65). Zato je Skupščina
SR Slovenije v svojih »Sklepih za nadaljnji razvoj znanstvenega, aplikativnega,
raziskovalnega in razvojnega dela v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 18/1967)
naročila pristojnim republiškim organom, naj začno s pripravami za spremembo
tudi zakona o SAZU.
V aprilu 1968 je Skupščina SR Slovenije sprejela sklep o predlogu za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti, v katerem je v drugem odstavku 9. točke
rečeno: »Ob tem, ko naj zakon o raziskovalni dejavnosti urejuje odnose na
celotnem področju raziskovalnega dela, je potrebno s posebnim zakonom urejati
organizacijo in naloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti«.
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Na seji dne 14. 7. 1969 je izvršni svet Skupščine SRS sprejel predlog za
izdajo zakona o SAZU. Po obravnavi predloga za izdajo zakona o SAZU na
seji odbora prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno-raziskovalno delo dne
16. 9. 1969, na seji zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije dne
18. 9. 1969 in na seji odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora dne
22. 9. 1969 sta predlog za izdajo zakona sprejela republiški zbor dne 1. 10. 1969
in prosvetno kulturni zbor dne 2. 10. 1969. Republiški zbor je naročil, da naj
izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi osnutek zakona o SAZU in da
naj pri tem upošteva načela predloga za izdajo zakona, pripombe odbora za
prosveto in kulturo, zakonodajno-pravne komisije in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. Osnutek zakona upošteva pripombe v skupščinskih razpravah, upošteva pa tudi predloge SAZU.
Pojasniti želimo, kako je prišlo do obravnavanega osnutka zakona o SAZU.
Republiški sekretariat je izdelal svoj delovni osnutek zakona v aprilu 1970.
SAZU je izrazila željo, da aktivno sodeluje pri sestavi osnutka in je v decembru 1970 izdelala svoj predlog osnutka, v katerem je poskušala rešiti razne
dileme. V toku dela smo imeli konzultacije s SAZU, pri katerih smo prišli v
glavnem do enakih stališč. S tem nam je SAZU sama pomagala izoblikovati
besedilo, ki se predlaga.
I. Temeljne značilnosti osnutka zakona so:
1. Dosedanji zakon o SAZU je bil sprejet, ko se je raziskovalna dejavnost pri nas šele začela razvijati in organizirati, da bi ustrezala potrebam
gospodarskega in vsega družbenega razvoja. Temu primerno je bila opredeljena vloga SAZU, ki naj bi kot najvišja znanstvena in umetnostna ustanova
delovala na vseh področjih znanosti in umetnosti. Od takrat so se zmogljivosti
mreže raziskovalnih organizacij bistveno povečale.
Z novim zakonom o raziskovalni dejavnosti pa se uzakonja nova organizacija raziskovalcev v republiki na samoupravni podlagi. V takih okoliščinah
je potrebno nameniti SAZU novo vlogo in ji na novo in določneje začrtati naloge, kar je določeno s skupščinskimi sklepi iz aprila 1967.
2. SAZU ima dvojni značaj. Združuje najzaslužnejše znanstvenike in umetnike, hkrati pa je pomembna znanstvena institucija, ki goji in razvija znanosti
in umetnosti, zlasti pa razvija znanstveno delo na področjih, ki so pomembna
-za poznavanje preteklosti in sedanjosti slovenskega naroda, za razvoj njegovega
jezika in kulture, za poznavanje zemlje, na kateri živi. Razen tega sodeluje
pri oblikovanju politike znanstvenega delovanja in pri reševanju temeljnih
vprašanj znanstvene in umetniške dejavnosti.
3. Osnutek izraža težnjo odpiranja SAZU navzven, ko izjavlja, da je delo
SAZU dostopno javnosti; poleg tega močno razširja krog potencialnih pobudnikov za izvolitev članov SAZU.
4. Zaradi narave in zahtevnosti vloge SAZU kot znanstvene organizacije
se večji del zakonskih določb nanaša na SAZU kot ustvarjalno znanstveno
organizacijo.
5. Medtem ko veljavni zakon nima določb o samoupravljanju delavcev,
ki so v delovnetn razmerju pri SAZU, in prepušča urejanje samoupravnih
odnosov v celoti statutu SAZU, osnutek novega zakona določa samoupravne
pravice teh delavcev smiselno z zakonom o samoupravljanju delovnih ljudi
v upravnih organih v SR Sloveniji (Uradni list SRS št. 20/1965).
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6. Dejavnosti SAZU, ki izvirajo iz njenega dvojnega značaja, se bodo tudi
po osnutku zakona financirale pretežno iz družbenih sredstev.
Zakon skuša razrešiti principe financiranja SAZU kot eno osnovnih vprašanj, pri čemer osnovni del sredstev zagotavlja proračun SR Slovenije. Poleg
virov navaja izrecno, da dobiva SAZU iz republiškega proračuna sredstva tudi
za opravljanje osnovnih znanstvenih nalog, za drugo znanstveno delo od skladov za financiranje znanstvenega in raziskovalnega dela ter za določene raziskovalne naloge od naročnikov.
II. Podrobnejša pojasnila določb osnutka zakona:
SAZU je za slovenski narod posebno pomembna znanstvena in umetnostna
organizacija, ki združuje najzaslužnejše znanstvenike in umetnike ter organizira in goji predvsem tiste vede, ki so pomembne za slovenski narod, za njegovo zgodovino in sedanjost, za njegov jezik, kulturo in zemljo, na kateri živi
(1. člen, 2. alinea 3. člena).
V zakonu ni potrebno navajati, da je ustanovitelj SAZU SR Slovenije, kar
je predlagala SAZU, ker iz naslova ustanoviteljstva ne izvirajo nobene pravice
ali obveznosti SR Slovenije; s poudarjanjem državnega ustanoviteljstva, ki je
samo formalni začetek SAZU, bi se zakrila druga, funkcionalna plat izvora
SAZU iz družbenih potreb slovenskega naroda.
SAZU se daje pravica in dolžnost, da sodeluje pri oblikovanju politike
znanstvenega in umetniškega ustvarjanja ter pri reševanju temeljnih vprašanj
znanosti in umetnosti (7. alinea 3. člena).
Statut SAZU potrjuje Skupščina SR Slovenije, ki opravlja tudi splošni
nadzor nad zakonitostjo dela SAZU (7. člen, 2. odstavek 6. člena). Predsednika
SAZU voli skupščina SAZU; izvolitev je veljavna, če ji Skupščina SRS v enem
mesecu ne ugovarja (2. odst. 35. člena). To so vse pristojnosti zunanjih dejavnikov v odnosu do SAZU.
SAZU ima redne člane, dopisne člane, zunanje dopisne člane in častne
člane (1. odst. 8. člena). Člane voli skupšina SAZU na predlog razreda in predsedstva SAZU, pobudo za izvolitev pa lahko dajo trije člani SAZU ali razred
SAZU, visokošolske organizacije, raziskovalni zavod ali umetnostna organizacija in znanstveno, strokovno ali umetniško društvo (1. in 3. odst. 13. člena).
Osnutek uvaja novo obliko zunanjih sodelavcev, tj. znanstvene svetovalce,
ki jih volijo razredi in ki se ponovno volijo vsakih pet let (3. odst. 8. člena,
5. in 6. odst. 13. člena). Člani SAZU in znanstveni svetovalci SAZU sodelujejo
v znanstvenem delu SAZU (15. člen).
V enotah SAZU opravljajo znanstveno raziskovalno delo znanstveni delavci in raziskovalci z drugimi naslovi, ki so za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju s SAZU (1. odst. 16. člena, 1. odst. 17. člena).
SAZU podeljuje torej tudi znanstvene naslove delavcem, ki so z njo v stalnem osnovnem delovnem razmerju. Menimo, da poleg univerze, ki podeljuje
znanstvene naslove s splošno veljavo, lahko zaupamo tudi SAZU, da podeljuje
te naslove delavcem, ki so z njo v delovnem razmerju. Glede pogojev za izvolitev in za ponovno izvolitev, se zakon pri znanstvenih naslovih naslanja na
zakon o visokem šolstvu, pri drugih naslovih pa na zakon o raziskovalnih
dejavnosti. Obveznost reelekcije preneha, ko dopolnijo raziskovalci 60 let
(21. člen). SAZU določi s splošnim aktom, da morajo imeti kandidati za zasedbo
določenega delovnega mesta znanstveni ali drug raziskovalni naslov (23. člen).
Tudi v času od izstopa raziskovalca z znanstvenim naslovom iz delovnega
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razmerja s SAZU do poteka dobe, za katero je bil raziskovalec izvoljen v znanstveni naslov, ima ta naslov javno veljavo (22. člen).
Osnovna organizacijska oblika, v kateri se začrtujejo delovni načrti za
znanstveno-raziskovalno delo in obravnavajo znanstvene zadeve na določenem
znanstvenem področju, so razredi in njihove znanstvene skupnosti (1. odst.
24. člena, 2. odst. 25. člena, 1. in 2. alinea 27. člena).
Razred sestavljajo člani SAZU, v njegovi znanstveni skupnosti pa sodelujejo tudi znanstveni svetovalci SAZU ter znanstveni delavci raziskovalnih enot
SAZU (1. odst. 25. člena, 2. odst. 26. člena), kar omogoča zlasti zelo potrebno
sodelovanje članov SAZU in znanstvenih delavcev in raziskovalnih inštitutov
SAZU na področju znanosti posameznih razredov. Medtem ko sestavljajo svet
raziskovalcev (znanstveni svet) v raziskovalnih zavodih raziskovalci obeh vrst
naslovov tj. znanstvenih in drugih (1. odst. 17. člena zakona o raziskovalni
dejavnosti), sodelujejo v znanstveni skupnosti razreda, katera ima podobne
naloge, člani SAZU, znanstveni svetovalci SAZU in znanstveni delavci, kateri
zadnji so v delovnem razmerju s SAZU, kar predstavlja specifično rešitev glede
na dvojni značaj in funkcijo SAZU. K tesni povezavi pripomore tudi inštitucija pomočnika tajnika razreda, ki ga voli znanstvena skupnost razreda izmed
znanstvenih delavcev (3. odstavek 26. člena in 4. alinea 27. člena); tajnik
razreda in njegov namestnik se namreč volita izmed članov SAZU (5, odst.
25. člena).
Organi upravljanja SAZU so: skupščina, predsedstvo, predsednik in svet
delovne skupnosti (1. odst. 30. člena). Skupščino sestavljajo člani SAZU in
najmanj dva izvoljena predstavnika delovne skupnosti SAZU, od katerih mora
biti vsaj polovica izbrana izmed raziskovalcev (1., 2. in 3. odst. 32. člena).
Predstavniki delovne skupnosti imajo v skupščini pravico glasovanja le v zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti delavcev SAZU (3. odst. 32. člen).
Izvršilni organ skupščine je predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik, glavni tajnik in tajniki razredov ter načelniki oddelkov (1. odst.
33. člena, 34. člen). Delovna skupnost voli svoj svet, ki je njen izvršilni
organ (2. odst. 38. člena).
Skupščina SAZU je njen najvišji organ upravljanja; ona zlasti usmerja
politiko znanstvenega delovanja SAZU, sprejema sklepe o letnem delovnem
načrtu na podlagi predlogov enot, sprejema sklep o priporočilih znanstvenih
skupnosti razredov, sprejema finančni načrt ter poročilo in sklepni račun za
preteklo leto, voli člane SAZU ter predsednika, podpredsednika in glavnega
tajnika, sprejema statut, in potrjuje splošne akte organizacijskih enot
(31. člen).
Delovna skupnost zlasti skrbi za uresničevanje samoupravnih pravic delavcev, daje mnenje k osnutkom samoupravnih aktov SAZU, ki zadevajo delovne
pogoje članov delovne skupnosti, sprejema pravilnik o delitvi osebnega dohodka
v soglasju s predsedstvom SAZU, razpravlja o delovnih in finančnih načrtih
ter poročilih SAZU in daje svoje mnenje in predloge (38. člen).
Pripomba k terminologiji, uporabljeni v osnutku zakona:
V osnutku zakona se uporablja za raziskovalno delo, h katerega upravljanju
je SAZU pretežno usmerjena, termin »znanstveno delo« in za raziskovalce, ki
ga opravljajo, termin »znanstveni delavci«. Tako poimenovanje je v skladu
z zakonom o raziskovalni dejavnosti iz leta 1970, ki v svojem prvem členu
navaja, da obsega raziskovalna dejavnost po tem zakonu znanstveno (temeljno
raziskovalno), aplikativno raziskovalno in razvojno delo.
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Odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo je na svoji seji dne
13. maja 1971 obravnaval osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi se je odbor z osnutkom zakona strinjal. Pri tem je
posvetil pozornost predvsem vprašanjem upravljanja, ki so urejena specifično
glede na dvojen značaj akademije. Akademija namreč združuje najzaslužnejše
znanstvenike in umetnike, hkrati pa je pomembna znanstvena institucija. S tem
v zvezi so bile pozitivno ocenjene težnje za večje odpiranje akademije navzven,
za razširitev kroga potencialnih pobudnikov za izvolitev članov akademije, za
večji vpliv znanstvenih delavcev akademije na politiko in vsebino znanstvenih
in razvojnih programov akademije. Odbor meni, da bi bilo treba znova preučiti
zlasti tiste določbe, ki zadevajo samoupravne pravice delovne skupnosti akademije.
V podrobni obravnavi osnutka zakona je odbor sprejel naslednje pripombe:
K 1. členu : V drugi vrsti prvega odstavka naj se vstavita med besedama »znanstvena ustanova« besedi »in umetnostna«, ker sta pomotoma izostali.
K V. poglavju: Nekatere določbe tega poglavja preveč podrobno
urejajo pravice in dolžnosti posameznih organov, kar velja zlasti za pravice
in naloge delovne skupnosti, ki so naštete v 38. členu. V skladu z veljavnimi
predpisi bi lahko navedene pravice in naloge urejal statut akademije. Nejasen
je drugi odstavek 37. člena.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil Elo Ulrih-Ateno.
Št.: 022-67/71
Ljubljana, 13. 5. 1971

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno raziskovalno delo je na
seji dne 25. maja 1971 obravnaval osnutek zakona o Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bila poudarjena pomembnost predloženega zakonskega osnutka, ki v okviru prizadevanj za novo organizacijo raziskovalne dejavnosti na samoupravnih temeljih opredeljuje status in naloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot posebne znanstvene institucije. Dolgotrajna
priprava osnutka zakona ob tesnem sodelovanju predstavnikov same akademije
je porok, da so v predloženem besedilu v največji možni meri upoštevani
bistveni predlogi in težnje akademije glede tistega, kar naj zakon uveljavi.
Osnutek zakona naj bi predvsem poudaril dvojni značaj Slovenske akademije znanosti in umetnosti, to je njena reprezentativnost in hkrati njen
delovno znanstveni del, ki mora v prihodnje imeti važnejšo vlogo kot doslej.
Iz zakona naj bi bila razvidna specifičnost akademije, ki prihaja do izraza
predvsem pri poudarku na razvoju nacionalnih ved, ki so v občutnem zastoju
v primerjavi z ostalimi vedami, prisotnimi na univerzi in izven-akademijskih
inštitutih. Pri tem pa mora biti Slovenska akademija znanosti in umetnosti
seveda postavljena na splošno znanstveno osnovo ter odprta vsem znanstvenim
vedam.
Odbor je podprl novo obliko zunanjih sodelavcev akademije, to so znanstveni svetovalci, kot odraz želje in potrebe, da se akademija bolj odpre
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navzven, da se tesneje poveže z mlajšimi znanstvenimi kadri, kar bo v korist
skrbi za znanstveni naraščaj, hkrati pa ustvarjalo večje možnosti za intenzivnejše sodelovanje med vidnejšimi znanstveniki in mlajšimi raziskovalci. S tem
bo mdžno zainteresirati tudi večje število zunanjih znanstvenih delavcev za
naloge akademije, še zlasti, ker so inštituti akademije razmeroma kadrovsko
slabo zasedeni.
Odbor je posebno pozorno obravnaval opredelitev samoupravnih pravic in
nalog delovne skupnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki jih prav
zaradi specifičnosti organizacije akademije ni mogoče v celoti uveljaviti. Pri
tem se člani odbora niso strinjali z mišljenjem, da je mogoče ža delavce
v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti samoupravljanje reševati analogno,
kot je to urejeno za delavce v republiških upravnih organih. Med delavci Slovenske akademije znanosti in umetnosti je namreč veliko število samostojnih
znanstvenikov, tvornih delavcev, ki jim gredo večje aktivne pravice glede nekaterih materialnih in strokovnih vprašanj v zvezi z znanstveno dejavnostjo
akademijskih inštitutov, kar bi bilo tudi v prid čim večji učinkovitosti znanstvenega dela na akademiji.
V podrobni obravnavi, v kateri je bil odbor seznanjen tudi s poročilom
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k osnutku zakona, so bili
izoblikovani naslednji spreminjevalni in dopolnilni predlogi:
K 1. členu : Besedilo prvega in drugega odstavka naj se spremeni tako,
da se glasi:
»Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem besedilu SAZU)
je posebna nacionalna ustanova, ki združuje najzaslužnejše znanstvenike in
umetnike.-«
2e v uvodni splošni določbi naj bi bilo poudarjeno, da gre za znanstveno
institucijo posebne vrste, ki ima hkrati dvojni značaj, kot je bilo opozorjeno
že v načelni razpravi.
K 5. členu: V prvem stavku tretjega odstavka naj se zaradi jasnosti
določbe vstavi med besedi »na zboru« beseda »svojem«.
K 8. čl e n u : Besedilo drugega odstavka naj se črta, ker 9., 10. in 11. člen
podrobneje določajo pogoje za izvolitev članov akademije.
K 10. členu : Odbor je sodil, da je variantni predlog ustreznejša rešitev,
s tem da se pred besedo »lahko« vstavi beseda »praviloma«.
Glede na to, da veliko slovenskih znanstvenikov uspešno deluje v tujini
in da so med njimi tudi člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je
odbor menil, da med pogoji za izvolitev za rednega člana akademije ne gre
poudarjati državljanstva oziroma narodnosti, ampak že v prejšnjih členih opredeljene znanstvene oziroma umetniške zasluge.
K 13. č 1 e n u : Odbor ni soglašal s pripombo zakonodaj no-pravne komisije,
naj to vprašanje ureja statut ali splošni akt SAZU, ampak predlagal, da ostane
besedilo prvega odstavka, ostali odstavki pa se črtajo, vprašanja, ki jih obravnavajo, pa urejajo s statutom SAZU.
K 14. členu : Besedili prvega in drugega odstavka naj se črtata in se
njuna vsebina zajame v statutu SAZU, začetek tretjega odstavka pa naj se
dopolni z besedama »Pogoji in«.
K 23. členu : Na koncu določbe naj se črta besedilo »ter kateri so ti
naslovi«.
Omenjene naslove opredeljuje že drugi odstavek 16. člena.
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K 27. č 1 e n u : Odbor ni soglašal s pripombo zakonodajno-pravne komisije,
naj materijo, ki jo urejata zadnji dve alinei tega člena, ureja splošni akt SAZU,
ker gre tako za izvolitev pomočnika tajnika razreda kot znanstvenih svetovalcev
SAZU za pomembni novosti. V statutu SAZU pa bi bilo potrebno podrobneje
določiti, da je za pomočnika tajnika razreda mogoče izvoliti le znanstvenega
delavca, ki je v delovnem razmerju na SAZU.
K 35. členu: Besedilo prvega odstavka naj se spremeni tako, da se
glasi:
»Predsednik predstavlja in zastopa SAZU.«
Odbor se ni strinjal s pripombo zakonodajno-pravne komisije, da je rok,
v katerem naj Skupščina SR Slovenije ugovarja na izvolitev predsednika SAZU,
prekratek.
K 38. členu : Besedilo tega člena naj bo izoblikovano bolj splošno, pri
čemer se kaže izogniti taksativnemu naštevanju. Odbor je sodil, da bi bilo ta
za člen ustreznejše besedilo drugega odstavka, 6. stran obrazložitve zakonskega
osnutka*.
Odbor se je strinjal s pripombami zakonodajno-pravne komisije k 5., 7.
členu, k naslovu II. poglavja, k 15., 17., 26., 30., 31., 32., četrtemu odstavku
35., 37., 41. in 42. člena.
Za poročevalca na seji prosvetnorkul turnega zbora je odbor določil svojega
člana dr. Demetrija Brodarja.
5t.: 022-67/71
Ljubljana, 26. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija je na 47. seji dne 18. 5. 1971 obravnavala
osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je komisija opozorila, da zakonski osnutek prepodrobno
ureja posamezna vprašanja, ki sodijo v statut in druge splošne akte SAZU. To
zlasti velja za nekatera vprašanja v II., III. in IV. poglavju osnutka zakona.
Pri podrobni obravnavi zakonskega besedila osnutka je komisija sprejela
naslednje pripombe:
K 5. členu : Za besedilom »Najvišji organ SAZU je skupščina SAZU«
v drugem odstavku se postavi pika in črta preostalo besedilo.
Sprememba je utemeljena, ker so naloge skupščine SAZU v tem odstavku
pomanjkljivo določene, podrobneje pa opredeljene v 31. členu predloženega
osnutka.
Besedilo zadnjega stavka tretjega odstavka naj se črta, ker ni potrebno
posebej poudarjati, da se pravice in dolžnosti članov delovne skupnosti določijo
s statutom SAZU.
K 7. členu : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi:
»SAZU ima svoj statut.
Statut sprejema skupščina SAZU, potrdi pa ga Skupščina SR Slovenije.
Določbe statuta, ki se nanašajo na samoupravne pravice članov delovne
skupnosti SAZU, se sprejemajo v sporazumu z delovno skupnostjo SAZU.«
Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja.
Zaradi primernejše razporeditve zakonske materije naj 6. člen postane
5. člen, 5. člen pa 6. člen.
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K naslovu II. poglavja:
Naslov II. poglavja naj se dopolni tako, da se glasi: »Člani in znanstveni svetovalci SAZU«.
Sprememba je utemeljena, ker ostala poglavja zakonskega osnutka govorijo o znanstvenih svetovalcih.
K 10. členu: Sprejemljivejša je predlagana rešitev, ne pa varianta.
Pogoj, da je za akademika lahko izvoljen državljan SFRJ, ki deluje
v S R Sloveniji, ni dovolj jasno preciziran in bi v praksi lahko povzročil
statusne spore. Umestneje bi bilo status akademika vezati tudi na bivališče
oziroma prebivališče, ker sta ta pojma s predpisi opredeljena. Pri tem ni prezreti, da vsebuje varianta pogoj »ki živi in deluje v SR Sloveniji« in
tak pogoj velja tudi za dopisnega člana.
9. člen naj postane 11. člen, 10. člen 9. člen, 11. člen pa 10. člen.
Sprememba je utemeljena z vrstnim redom naštevanja članov SAZU v
prvem odstavku 8. člena zakonskega osnutka.
K 13. členu: V skladu s splošno pripombo naj to vprašanje ureja
statut ali splošni akt SAZU.
K 14. č 1 e n u : V skladu s splošno pripombo naj se v tem členu določi,
da članstvo rednih, dopisnih, zunanjih dopisnih in častnih članov preneha ob
pogojih in po postopku, ki jih določi statut. S statutom naj se tudi določi
prenehanje statusa znanstvenega svetovalca.
Ta sprememba je potrebna glede na splošno pripombo, podano v načelni
razpravi.
K 15. členu: Ta člen naj se kot nepotreben črta.
K 17. členu: Kolikor predlagatelj ne bi upošteval splošne pripombe
komisije, da večji del materije v III. poglavju spada v splošne akte SAZU, naj
bi se ta člen spremenil tako, da bi se glasil:
»V naslove znanstvenih delavcev in raziskovalcev z drugimi naslovi se
volijo 1 e osebe, ki so v SAZU v delovnem razmerju.«.
Drugi del tega člena je namreč nepotreben, ker je pogoj za izvolitev v
naslov znanstvenega delavca in raziskovalca delovno razmerje, kar pa ustrezno
izraža že prvi del tega člena.
K 26. č 1 e n u : Tretji odstavek 26. člena naj bi se spremenil tako, da bi
se glasil:
»Delo znanstvene skupnosti vodi tajnik razreda, ki ima pomočnika«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 27. členu: V skladu s splošno pripombo, dano v načelni obravnavi,
naj materijo, ki j® urejata zadnji dve alinei tega člena, ureja splošni akt SAZU.
K 29. čleinu : V skladu s splošno pripombo, dano v načelni obravnavi,
naj to vprašanje ureja splošni akt SAZU.
K 30. členu : Ta člen naj bi se spremenil tako, da bi se glasil:
»Organi SAZU so: skupščina, predsedstvo in predsednik.«.
Sprememba je utemeljena, ker je svet delovne skupnosti organ delovne
skupnosti, ne pa organ SAZU.
K 31.členu: Vstavi naj se nova prva alinea, ki naj se glasi:
»— sprejema statut SAZU;«.
Dopolnitev je potrebna, ker gre za pomembno nalogo, ki je omenjena že
v 7. členu.
Za besedo »dopisne« v 6. alinei naj bi se vstavili besedi »zunanje dopisne«.
Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve z naslovi v 11. členu.
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K 32. č 1 e n u : Besedili prvega in drugega odstavka naj bi se spremenili
tako, da bi se glasili:
»Skupščino SAZU sestavljajo redni, dopisni in častni člani.
Pri delu skupščine lahko sodelujejo tudi zunanji dopisni člani.«.
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 11. členom.
K 35. č 1 en u : Prvi odstavek naj bi se spremenil tako, da bi se glasil:
»SAZU predstavlja in zastopa njen predsednik.«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
Po mnenju komisije je enomesečni rok, v katerem lahko Skupščina SR Slovenije ugovarja izvolitvi predsednika SAZU po drugem odstavku tega člena,
prekratek.
Glede na splošno pripombo, dano v načelni obravnavi, spada določba četrtega odstavka tega člena v splošni akt SAZU.
K 37. členu : Ta člen naj bi se spremenil tako, da bi se glasil:
»Delovno skupnost SAZU sestavljajo delavci, ki so v delovnem razmerju
pri SAZU.«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
V drugem odstavku naj se črtajo besede »kot svoj izvršilni organ.«.
Glede na določbo prvega odstavka XIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije,
svet delovne skupnosti SAZU ne more biti izvršilni organ sveta delovne skupnosti SAZU, pač pa najvišji organ upravljanja delovne skupnosti SAZU.
K 41. členu : Ta člen naj se spremeni tako, da se glasi:
»SAZU sprejme statut v enem letu po uveljavitvi tega zakona.«.
Ta sprememba je redakcijskega značaja.
K 42. členu: Zaradi zakonodajne sistematike oziroma prakse naj se
prvi in drugi odstavek tega člena zamenjata, besedilo »preneha veljavnost zakona« pa nadomesti z besedilom »preneha veljati zakon.«.
Št.: 022-67/71
Ljubljana, 19. 5. 1971
PREDLOG ZAKONA
o obveznem pošiljanju tiskov
1. člen
Tiskarna na območju SR Slovenije je dolžna poleg izpolnjevanja svoje
obveznosti po določbah temeljnega zakona o pošiljanju tiskov določenim zavodom (Uradni list SFRJ, št. 15-305/65), pošiljati brezplačno in na svoje stroške
po en izvod vsega svojega tiska Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru,
ki ga hrani kot arhivski primerek.
2. člen
Tiskarna na območju SR Slovenije je dolžna pošiljati po en izvod vsega
svojega tiska brezplačno tudi Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru,
študijskim knjižnicam v Celju, Kopru, Murski Soboti, Novem mestu in na Ravnah na Koroškem ter študijskim oddelkom Osrednje knjižnice v Kranju, Goriške knjižnice v Novi Gorici in Ljudske in študijske knjižnice v Ptuju, da se
zagotovi dostopnost za proučevanje in uporabo.
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3. člen
Od tiska po 1. in 2. členu so izvzeti službeni in trgovski obrazci, letaki,
reklamne objave (plakati), kratki oglasi in zasebna sporočila.
4. člen
Gospodarske organizacije in zavodi, ki na območju SR Slovenije proizvajajo gramofonske plošče, so poleg obveznosti po določbah temeljnega zakona
o pošiljanju tiskov določenim zavodom, dolžni brezplačno in na svoje stroške
pošiljati Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru po en izvod vsake gramofonske plošče.
5. člen
Ce je bil tisk ali gramofonska plošča izdelana izven območja SR Slovenije
za založnika, ki ima sedež v SR Sloveniji, je ta dolžan poslati Visokošolski in
študijski knjižnici v Mariboru po en izvod svojega tiska ali gramofonske plošče.
6. člen
Pod tiskarno po tem zakonu je treba razumeti poleg podjetij in drugih
organizacij, ki se ukvarjajo s tiskom, tudi pravne osebe civilnega prava in fizične osebe, ki s tiskarskimi stroji ali na kakšen drug mehaničen ali kemičen
način razmnožujejo tisk.
7. člen
Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna organizacija in druga pravna oseba, ki mora pošiljati obvezne izvode tiska, če se ne
ravna po določbah 1., 2., 4. in 5. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo do 200 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba delovne
organizacije oziroma fizična oseba, ki je zavezana po tem zakonu, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odlok o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam (Uradni list LRS, št. 33-196/60).
9. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Temeljni zakon o pošiljanju tiskov določenim zavodom (Uradni list SFRJ,
št. 15-305/65) določa, da mora vsaka tiskarna, da bi bila zagotovljena ohranitev
vseh tiskov ter njihova dostopnost za proučevanje in uporabo, pošiljati po en
izvod vsakega svojega tiska Jugoslovanskemu bibliografskemu inštitutu v Beogradu in po devet izvodov centralni knjižnici republike, v kateri je tiskarna.
Centralna knjižnica republike obdrži dva izvoda, ostalih sedem izvodov pa
pošlje centralnim knjižnicam drugih republik in centralnim knjižnicam avtonomnih pokrajin. Pod pojmom tiska misli zakon vse publikacije (knjige, bro-
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sure, separate, muzikalije, revije, časnike, zemljevide in atlase vseh vrst, kataloge, programe in podobno) in njihove priloge (tabele, grafikone, obrazce in podobno), ki so bile tehnično razmnožene (s tiskarskimi stroji, litografirane ali
izdelane s ciklostilom in podobno), kakor tudi gramofonske plošče. V svojem
14. členu pa zakon predvideva, da republiški predpisi določajo, kako se pošiljajo gramofonske plošče ter komu in kolikšno število, in dalje, da so v republiških predpisih lahko določene tudi druge obveznosti glede pošiljanja obveznih izvodov tiskov.
Sedaj ureja obveznosti glede pošiljanja tiska, ki jih lahko republika nalaga tiskarnam, odlok o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam
(Uradni list LRS, št. 33-196/60), ki še temelji na zvezni uredbi o obveznem
pošiljanju tiskov (Uradni list FLRJ, št. 27-216/53). Ker je zvezna uredba s temeljnim zakonom o pošiljanju tiskov določenim zavodom prenehala veljati, je
podan formalno pravni razlog za izdajo novega republiškega predpisa. Vprašanje izdaje novega republiškega predpisa. Vprašanje izdaje novega republiškega predpisa je postalo aktualno tudi ob dejstvu, da smo v Sloveniji dobili
proizvajalca gramofonskih plošč, tj. tovarno gramofonskih plošč »Helidon« v
Ljubljani, ki je zavezan, da pošilja gramofonske plošče le po navedenem temeljnem zakonu, ne pa tudi po republiškem predpisu. Mimo tega naj bi republiški predpis na ustrezen način zajel tudi tiske slovenskih založnikov, ki
so tiskani izven območja SR Slovenije, ter predvidel sankcije za prekrške, če
zavezanci ne bi pošiljali tiskov, kakor bi ta predpis določal.
Predlog zakona temelji najprej na načelu, da je predvsem treba zagotoviti
ohranitev vseh tiskov kot kulturnih vrednot (tj. arhivski primerek tiska). Arhivsko ohranitev slovenskih tiskov omogoča že zvezni zakon, ki priznava Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu NUK v
Ljubljani) dva obvezna izvoda vseh slovenskih tiskov, od katerih postane eden
arhivski primerek (hrani se pod posebnim režimom, se ne daje v uporabo, služi
le za knjižne razstave), drugi pa je na voljo za preučevanje in uporabo. Da bi
se zagotovila osnovna varnost arhivskih slovenskih tiskov za primer raznih
elementarnih nesreč, predvideva predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov,
da prejema in arhivsko hrani vse slovenske tiske še Visokošolska in študijska
knjižnica v Mariboru (v nadaljnjem besedilu VŠK v Mariboru). To določilo je
izvedeno iz sporazuma članic skupnosti študijskih knjižnic Slovenije, da med
upravičenci do obveznih primerkov slovenskega tiska le-tega arhivsko hranita
samo NUK v Ljubljani in VŠK v Mariboru.
Drugo načelo predloga zakona je zagotovitev slovenskih tiskov za proučevanje in uporabo oziroma zagotovitev relativne dostopnosti slovenskih tiskov
širom po Sloveniji. Tu je osnutek zakona povzel že dosedanji način obveznega
pošiljanja tiskov študijskim knjižnicam, po katerem prejemajo študijske knjižnice v Celju, Kopru in Novem mestu, ki so poleg Ljubljane in Maribora gravitacijska središča večjih zaokroženih regij, vse v Sloveniji natisnjene tiske
(razen službenih in trgovskih obrazcev, letakov, reklamnih objav plakatov ter
kratkih oglasov in zasebnih sporočil); študijske knjižnice oziroma študijski
oddelki knjižnic v Kranju, Novi Gorici in Murski Soboti pa samo periodične
publikacije (to so: časniki, revije, zborniki, koledarji in podobno) kot osnovna
informacijska sredstva o sodobnem družbenem razvoju ter strokovnem in znanstvenem delu na Slovenskem.
Glede na težnje, izražene v skupščinski razpravi ob obravnavanju osnutka
tega zakona, da bi se prejemanje obveznih primerkov razširilo, je na novo iz-
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oblikovano besedilo 2. člena predloga zakona. Le-ta predvideva, da bi VŠK
v Mariboru poleg obveznega primerka za arhivsko hranjenje prejemala kot
vse druge doslej obravnavane knjižnice v Celju, Kopru, Kranju, Murski Soboti,
Novem mestu in Novi Gorici ter dodatno še študijska knjižnica na Ravnah in
študijski oddelek knjižnice v Ptuju po eden obvezni primerek vsega slovenskega
tiska zaradi dostopnosti za proučevanje in uporabo.
Predlog zakona prinaša torej to novost, da razlikuje med tistimi obveznimi primerki, ki so arhivskega pomena in med tistimi za uporabo. Pri tem
razširja število obveznih primerkov vsega slovenskega tiska za šest novih izvodov. Glede na to bi morali slovenski založniki obvezno in brezplačno odstopati določenim knjižnicam skupno 20 primerkov vsakega slovenskega tiska,
od tega po zveznem zakonu 10 in po republiškem zakonu 10 primerkov. Znano
pa je, da so predstavniki založnikov že pri obravnavanju osnutka tega zakona
izjavljali, da že dosedanje obveznosti predstavljajo precejšnjo obremenitev in
da ne bi mogli pristati na nikakršno povečanje števila obveznih primerkov.
Po predlogu zakona se dalje določa obveznost, da proizvajalci gramofonskih
plošč v Sloveniji, razen NUK v Ljubljani, ki ji morajo obvezne primerke plošč
pošiljati po zveznem predpisu, brezplačno in na svoje stroške pošiljajo po en
izvod vsake gramofonske plošče še VŠK v Mariboru. Glede na to, da bi se
zbirale gramofonske plošče na dveh mestih v Sloveniji, bi bilo dovolj poskrbljeno za njihovo varnost in ohranitev. Zato ostalim študijskim knjižnicam, ki
sicer prejemajo celotni tisk z območja Slovenije, ni treba pošiljati gramofonskih plošč. S tem tudi ne bi po nepotrebnem obremenjevali proizvajalcev plošč
in tudi ne knjižnic samih, ki bi potrebovale za hranjenje plošč določeno tehnično opremo.
Novost v pošiljanju obveznih tiskov predvideva tudi 5. člen predloga zakona, po katerem mora založnik, ki ima sedež v SR Sloveniji, poslati VŠK v
Mariboru tudi obvezni primerek tiskov ali gramofonskih plošč, ki so zanj izdelane izven območja SR Slovenije. Obvezno pa bi se morali pošiljati tej knjižnici tudi vsi tisti tiski, ki jih niso izdelale tiskarne, temveč zasebniki. Ti tiski
doslej sploh niso bili nikjer hranjeni kot arhivski primerki. Predlog zakona
tudi pojasnjuje v 6. členu, da je pod tiskarno, ki je dolžna pošiljati tiste, šteti
poleg podjetij in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s tiskom, tudi vse pravne
osebe civilnega prava in fizične osebe, ki s tiskarskimi stroji ali na kakšen drug
mehaničen ali kemičen način razmnožujejo tisk.
S tako predlagano zakonsko rešitvijo pošiljanja obveznih primerkov v Sloveniji soglaša tudi Skupnost študijskih knjižnic Slovenije.
Predlog zakona uvaja tudi sankcije za primer, da delovna organizacija in
druga pravna oseba ali odgovorna oseba delovne orgnizacije oziroma fizična
oseba, ki je zavezana po tem predlogu zakona, svojih obveznosti ne bi izpolnjevala.
Po predlogu zakona razširjeno obvezno pošiljanje šestih novih izvodov
vsega tiska bi bremenilo založnike letno za dodatnih 510 000 dinarjev. Novo
obveznost bi imela tudi tovarna gramofonskih plošč »Helidon« v Ljubljani, ki
bi ob sedanji produkciji znašala 800 dinarjev letno.
Na kraju moramo še pripomniti, da smo iz naslova predloga zakona črtali
oznako študijske knjižnice, kakor je bilo zapisano še v osnutku zakona. To
spremembo je narekovalo dejstvo, da je prišlo v zadnjih letih do združevanja
med knjižnicami tako, da so nekatere nekdanje samostojne študijske knjižnice
postale oddelki na novo organiziranih knjižnic (Kranj, Nova Gorica, Ptuj).
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Opozoriti smo tudi dolžni, da je v postopku za revizijo zvezne zakonodaje
med drugim tudi predvidena ukinitev sedanjega temeljnega zakona o pošiljanju tiskov določenim zavodom. To bo sprožilo potrebo po ponovni novelizaciji
republiškega zakona o obveznem pošiljanju tiskov.

POROČILA
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
18. maja 1971 obravnaval predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi se je odbor s predlogom zakona strinjal. V predloženem
besedilu je predlagatelj upošteval stališče odbora, izraženem v razpravah o
osnutku zakona, naj se število obveznih primerkov poveča v korist študijskim
knjižnicam pomembnejših gospodarskih in kulturnih središč. Opozorjeno je
bilo le, da predlog zakona ne zajema celotne založniške dejavnosti, saj urejuje
samo obvezni primerek tiska in gramofonskih plošč, ne pa tudi novih oblik,
kot je npr. kasetna produkcija.
Na sami seji je bil odbor seznanjen z negativnim stališčem odbora gospodarskega zbora za založništvo do povečanja števila obveznih primerkov. Zavedajoč se, da je na področju založništva dokaj perečih problemov, ki jih bo
čimprej potrebno rešiti, je večina članov odbora vendarle izrazila prepričanje,
da povišanje števila obveznih primerkov za založniške hiše ne predstavlja občutnejšega finančnega bremena. Prav založbe bi morale biti med najbolj zainteresiranimi dejavniki za razvoj slovenskega knjižničarstva, saj so knjižnice
najpomembnejši popularizator njihove knjižne proizvodnje. Povečanja števila
obveznega primerka nikakor ne gre ocenjevati kot pomoč študijskim knjižnicam, saj to vprašanje terja povsem drugačne rešitve, povezana predvsem z
enotnim sodobnim konceptom knjižnične mreže, ki jo je odbor v prejšnjih
razpravah tudi soglasno podprl. Nikakor pa ne gre zanemariti dejstva, da bodo
temeljne kulturne skupnosti razpolagale z znatnimi sredstvi in da je njihova
prvenstvena naloga v prihodnjem obdobju prav pospeševanje knjižničarstva
na njihovih območjih. Iz delovnih načrtov že ustanovljenih temeljnih kulturnih
skupnosti je razvidno, da bodo namenile za knjižnice tudi dvakrat večje vsote,
kot so jih v ta namen doslej dajali ustanovitelji. Pri tem pa bo tudi od samih
založniških hiš odvisno, kolikšno finančno korist si bodo znale ustvariti pri tem.
Odbor je sklenil spremljati uresničevanje zakona, še zlasti, ker nalaga
študijskim knjižnicam nove naloge in obveznosti. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo naj po enoletnem uveljavljanju zakona seznani odbor s podrobno analizo o tem, ali so študijske knjižnice prek strokovne obdelave in
primernega hranjenja zagotovile dostopnost obveznih primerkov, kot to določata 2. člen predloženega zakona in zakon o knjižnicah. Za študijske knjižnice,
za katere bo republiška matična služba ugotovila, da niso sposobne strokovno
opravljati te naloge, bo odbor predlagal, da se jim pravica do obveznega primerka odvzame.
V načelni razpravi so se člani odbora posebej zavzeli tudi za enotno organizirano in strokovno vodeno zbiranje fotografske dokumentacije, saj se na tfem
izredno občutljivem in dragocenem gradivu prav zaradi nestrokovne obdelave
dela občutna škoda.
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V podrobni razpravi odbor k predlogu zakona ni dal niti dopolnilnih niti
spreminjevalnih predlogov.
Odbor predlaga zboru, da predlog zakona v predloženem besedilu sprejme.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil svojega podpredsednika Marjana Tavčarja.
Št.: 65-27/71
Ljubljana, 18. 5. 1971

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 13. 5.
1971, št. 65-27/71.

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 47. seji
dne 18. maja 1971 obravnavala predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Komisija k predlogu zakona v načelni razpravi ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija sprejela naslednje amandmaje:
K 1. členu : Besedilo v prvi vrsti: »Tiskarna na območju SR Slovenije
je dolžna...« se nadomesti z besedilom: »Tiskarne na območju SR Slovenije
so dolžne ..
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 4. členom, kjer predlagatelj
uporablja množino.
K 2. členu : Besedilo v prvi vrsti: »Tiskarna na območju SR Slovenije
je dolžna...« se nadomesti z besedilom: »Tiskarne na območju SR Slovenije
so dolžne . . .«.
Sprememba je utemeljena iz razlogov, navedenih k amandmaju k 1. členu.
K 4. členu: V zadnji vrsti se med besedama »vsake« in »gramofonske«
vnese beseda »svoje«.
Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti. Gospodarske organizacije so
namreč dolžne pošiljati po en izvod vsake svoje gramofonske plošče.
Amandmaji so redakcijskega značaja.
St.: 65-27/71
Ljubljana, 18. 5. 1971
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških
prispevkov, davkov in taks
1. člen
Tretji člen zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in
taks (Uradni list SRS, št. 5-14/68, št. 40-292/68, št. 3-7/69, št. 40-252/69 in št.
46-248/70) se spremeni tako, da se glasi: »Republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se plačuje po stopnji 18 % od katastrskega
dohodka nezgodnih površin in 14'% od gozdnih dohodkov.
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Republiškega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti so
do višine, ki ustreza 12 '%>, oproščeni zavezanci, ki se jim odmerja prispevek za
zdravstveno zavarovanje kmetov.
Republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti pobran
v letu 1971, se v višini, ki ustreza stopnji 6®/o od katastrskega dohodka negozdnih površin oziroma stopnji 2 % od gozdnih dohodkov vseh zavezancev, odstopa
občinam.
Republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti v višini, ki ustreza stopnji 12®/» od prispevne osnove, ki ga plačujejo zavezanci,
katerim se ne odmerja prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, se v celoti
odstopa skladu zdravstvenega zavarovanja kmetov tiste komunalne skupnosti
zdravstvenega zavarovanja kmetov, na katere območju je bil prispevek pobran.
Sredstva iz 3. odstavka tega člena uporabijo občine za kritje primanjkljajev skladov skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, ugotovljenih po stanju 31. decembra 1970.
Način kritja sporazumno določijo občine in skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Če se o tem ne sporazumejo, odpade na posamezno občino
tolikšen del primanjkljaja, kolikor bi ga odpadlo na zavarovance iz te občine,
če bi se celoten primanjkljaj sklada podelil sorazmerno na vse zavarovance v
skupnosti. Sredstva, ki ostanejo po pokritju primanjkljajev skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov, uporabijo občine za pokritje svojih obveznosti za
zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov in drugih obveznosti do
skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se plačuje tudi po stopnji, ki jo določi zakon o vodnem prispevku.
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja
pa se od 1. aprila 1971.
OBRAZLOŽITEV
Zvezni prispevek od kmetijstva je od vključno 1967. leta znašal 6 % od
katastrskega dohodka negozdnih površin in 2 °/o od gozdnih dohodkov. Z zakonom o spremembah zakona o zveznih prispevkih iz osebnega dohodka se ta
prispevek s 1. aprilom 1971 ukinja. Za leto 1971 bo torej zavezancem ta prispevek odmerjen v višini ene četrtine letnega zneska.
Ob določanju vseh ostalih obveznosti kmečkih gospodarstev za leto 1971
se je predpostavljalo nespremenjeni nivo zveznega prispevka. Ukinitev zveznega prispevka praktično torej pomeni znižanje obveznosti — v nekaterih občinah celo že odmerjenih obveznosti -— med letom. V primerih, ko je odmera že
izvršena, bi pomenilo to odpis odmerjenih obveznosti. Naraščajoče potrebe
zdravstvenega zavarovanja in predvidena nova obveznost za starostno zavarovanje kmetov pa bosta z novim letom zopet narekovali povišanje obveznosti.
Vprašljivo je zato ali je primerno skupne dajatve za dobo 9 mesecev zmanjšati
z novim letom pa zopet še občutneje zvišati. Skupne obremenitve za to leto bi
bilo primerneje zadržati na prvotno predvideni višini, kar bi istočasno tudi
ublažilo prehod na predvidoma višje obveznosti naslednjega leta. Veljavni
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predpisi to omogočajo, ker je bil vzporedno z ukinitvijo zveznega prispevka
tudi rok za sprejemanje stopenj prispevkov za leto 1971 podaljšan do 31. maja
1971.
Zato predlagamo, da se namesto izpadlega zveznega prispevka uvede prispevek, ki bo nadomestil izpadli zvezni prispevek. Ta prispevek bi bilo možno
uvesti kot republiški oziroma kot občinski prispevek.
Občinski prispevek od kmetijstva bi bilo možno zvišati le s predhodno
spremembo okvirnih stopenj za občinski prispevek, določenih v zakonu o prispevkih in davkih občanov, ker imajo nekatere občine že doslej predpisane
stopnje na gornji meji.
Višina prispevkov od kmetijstva se že vrsto let zadržuje na približno isti
višini, ker se pač upoštevajo vse večje potrebe po zbiranju sredstev za zdravstveno zavarovanje. Izjema je le zvišanje republiškega prispevka od kmetijstva, kateri pa se namensko zopet usmerja za zdravstveno zavarovanje. Ob
taki ureditvi ocenjujemo eventualno dodatno obveznost v obliki prispevka od
kmetijstva za 9 mesecev letošnjega leta le kot začasni ukrep, zato menimo, da
ne bi bilo primerno v tej zvezi menjati z zakonom določenih okvirnih stopenj
občinskega prispevka, ker bi to imelo lahko za posledico višji nivo občinskih
prispevkov tudi še v naslednjih letih.
Iz teh razlogov predlagamo, da se izpadli zvezni prispevek nadomesti z republiškim prispevkom od kmetijstva v višini, ki ustreza izpadlemu zveznemu
prispevku za 9 mesecev.
V tej zvezi predlagamo, da se stopnja republišpega prispevka od kmetijstva
na katastrski dohodek negozdnih površin s 1. aprilom 1971 zviša od dosedanjih 12 t°/o na 18% oziroma stopnja za gozdne dohodke od dosedanjih 12 na
140/o. Povsem nespremenjena ostane dosedanja oprostitev plačevanja republiškega prispevka od kmetijstva za zavezance, ki se jim odmerja prispevek za
zdravstveno zavarovanje kmetov, to je obveznosti v višini 12 "Vo. Vsi zavezanci,
torej tudi navedeni, pa bodo od 1. aprila 1971 plačevali 6°/« prispevek od katastrskega dohodka neugodnih površin oziroma 2% od gozdnih dohodkov, kar
ustreza dosedanji obremenitvi z zveznim prispevkom. Ob taki ureditvi bi se
celoletna skupna obveznost za vse zavezance zadržala na prvotno določeni višini. Gre pa le za predhodno ureditev, ki ne bi v ničemer vplivala na odločitev
o načinu in oblikah zbiranja sredstev za zdravstveno in starostno zavarovanje
v prihodnjem letu.
Glede na to, da v večini skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov obstoječih prinianjkljajev ne bo mogoče v celoti pokriti z vplačanimi zaostanki
zveznega prispevka od kmetijstva, ki se po osnutku posebnega zakona v ta namen odstopa občinam, predlagamo, naj se sredstva, zbrana z zvišanim republiškim prispevkom iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti odstopijo občinam s tem, da jih prvenstveno uporabijo za kritje teh primanjkljajev. Sredstva, ki ostanejo po pokritju primanjkljajev, pa naj bi občine uporabile za
pokritje svojih obveznosti za zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov in drugih obveznosti do skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Namenska opredelitev se nanaša le na sredstva, ki bodo pobrana v letu
1971. Po tem času vplačani zaostanki republiškega prispevka pripadajo republiki in bo o namembnosti teh sredstev odločeno kasneje.
Kot že rečeno, gre za prehodno ureditev obdavčitve dohodkov od kmetijstva, enkratno pomoč občinam pri reševanju problemov sofinanciranja zdrav-
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stvenega zavarovanja kmetov, s čimer niso prejudicirane odločitve v zvezi z
reševanjem tega vprašanja za leto 1972.
Glede na to, da bodo občine z zbranimi sredstvi iz naslova odstopljenega
republiškega prispevka in odstopljenimi zaostanki zveznega prispevka od kmetijstva lahko uspešneje prispevale k saniranju finančnega stanja skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov, menimo, da ni več osnovana zahteva za povračilo
sredstev, ki so bila skladom odtegnjena v letu 1969 kot 10'0/o povračilo za
delo davčnih organov. Ta zahtevek pravno sicer ni utemeljen, vendarle pa se
je glede na slabo finančno stanje skladov že dalj časa iskala sprejemljiva rešitev. Pripominjamo, da tudi davčne uprave niso upravičene do 10 %> povračila za odmero in pobiranje zvišanega dela republiškega prispevka, ker se sredstva, zbrana s tem prispevkom, v celoti odstopajo občinam, Omeniti pa je treba,
da so občinske davčne uprave predvidevale 5'% povračilo za izterjavo izpadlega prispevka federacije in bi bilo potrebno zagotoviti, da se s predlagano
zakonsko spremembo njihov materialni položaj ne poslabša.
Opozoriti moramo še na možnost, da bi občine, ki svojih stopenj niso uvedle
na najvišjem možnem nivoju, na račun ukinitve zveznega prispevka zvišale
svoje stopnje. Menimo, da to ne bi bilo primerno, ker naj bi se že sprejeta
skupna obremenitev ne menjala.
Izpadli zvezni prispevek za obdobje 1. aprila do 31. decembra 1971 znaša
13 691 000 din. Ob predpostavki 85 ®/o vplačil odmerjenih obveznosti, bi iz tega
naslova v letu 1971 doteklo približno 11 000 000 dinarjev.
Prilagamo tabelo, iz katere je razvidna ocena zvišanega republiškega prispevka od kmetijstva za 9 mesecev leta 1971.
Glede na že navedeni rok za sprejemanje stopenj prispevkov za leto 1971
pripominjamo, da je ta zakon možno sprejeti le do 31. maja 1971.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Ljubljana-Šiška, Ljutomer, Metlika in Tolmin, so na svojem 14. zasedanju dne
28. 5. 1971 obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks.
Delegati občin niso imeli pripomb k predlogu zakona.
V razpravi, v kateri je sodeloval delegat občine Trebnje, pa je bila dana
sugestija, naj se zdaj, ko je ukinjen zvezni prispevek iz kmetijstva, v republiki
uvede poseben prispevek od kmetijske dejavnosti do stopnje dosedanjega zveznega prispevka, tako zbrana sredstva pa bi naj usmerili v občinske sklade za
pospeševanje kmetijstva. Sedanji način zagotavljanja sredstev iz proračunov
in prispevkov delovnih ter drugih organizacij namreč ne omogoča zadostne načrtnosti dela skladov za pospeševanje kmetijstva, ker je višina dotacij preveč
odvisna od drugih potreb, ki se krijejo iz proračunov. Po drugi strani pa praksa
kaže, da so ti skladi kljub razmeroma kratkemu času njihovega obstoja in dokaj skromnim sredstvom opravičili svoj obstoj. Predlagan način zbiranja sredstev teh skladov bi omogočil, da se skladi s svojo programsko politiko še bolj
vključujejo v organizacijo pospeševanja kmetijstva in modernizacijo. Vendar
pa tak prispevek ne bi smel biti vgrajen v sedanji davčni sistem, ki daje olajšave po določenih osnovah in merilih. Pri tem prispevku torej ne bi smeli pri-
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znati nobenih olajšav za investicije. Ce bi namreč tak prispevek ostal vgrajen
v sedanji davčni sistem, bi bili prispevka oproščeni ravno tisti, ki bi zbrana
sredstva v obliki kreditov tudi uporabili.
Št.: 422-10/71
Ljubljana, 28. 5. 1971
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 27. 5.
1971, št. 422-10/71.
Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 25. 5. 1971, št.
422-10/71.
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega
zbora — mnenje z dne 26. 5. 1971, št. 420-10/71.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
26. 5. 1971, št. 422-10/71.

PREDLOG ZAKONA
o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka
od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. aprilu 1971
1. člen
Nepobrani zvezni prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti iz
prejšnjih let in pripadajoči del tega prispevka za dobo januar—marec 1971, ki
se pobere od 1. aprila 1971 dalje, pripada občini, na območju katere je bil
prispevek pobran.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega zakona, pobrana v času od 1. aprila do 31. decembra
1971, uporabijo občine za kritje primanjkljajev skladov skupnosti zdravstvenega
zavarovanja kmetov, ugotovljenih po stanju 31. decembra 1970.
Način kritja sporazumno določijo občine in skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Ce se o tem ne sporazumejo, odpade na posamezno občino
tolikšen del primajkljaja, kolikor bi ga odpadlo na zavarovance iz te občine, če
bi se celoten primanjkljaj sklada podelil sorazmerno na vse zavarovance v
skupnosti.
Sredstva, ki ostanejo po pokritju primanjkljajev skladov zdravstvenega
zavarovanja kmetov, uporabijo občine za pokritje svojih obveznosti za zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov in drugih obveznosti do skladov
zdravstvenega zavarovanja kmetov.
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja
pa se od 1. aprila 1971.
62
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Z zakonom o spremembah zakona o zveznih prispevkih iz osebnega dohodka (Uradni list SFRJ, št. 15/71) se s 1. aprilom 1971 ukinja zvezni prispevek
iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. Po pooblastilu tega zakona se
z republiškim zakonom uredi, kateri družbeno-politični skupnosti pripadajo po
1. aprilu 1971 vplačani zaostanki zveznega prispevka.
Po stanju 1. aprila 1971 je v Sloveniji nevplačanih 4,093.0000 din zveznega prispevka od kmetijstva (zaostanki prejšnjih let in nevplačani del prve
akontacije 1971). Ob predpostavki, da bodo predpisane obveznosti vnovčene
s 85'% (povprečno doseženi odstotek izterjave te davščine v zadnjih letih) je
torej računati s ca. 3,500.000 din vplačil.
Ta vplačila je možno z zakonom dodeliti republiki oziroma občinam.
Predlagamo, da se sredstva dodelijo občinam s tem, da sredstva, ki bodo
zbrana v 1. 1971, uporabijo za namene, določene v 2. členu osnutka zakona.
Po poročilu republiške skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov SR
Slovenije znašajo primajkljaji skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov konec
1970. leta 8,283.881 din. Višina primanjkljajev je po komunalnih skupnostih zelo
različna, odvisna od višine predpisanih prispevkov, doseženega odstotka izterjatve, uvedbe izrednega prispevka za pokrivanje primanjkljajev in drugo. Nekatere občinske skupščine so del ali tudi vse izterjane prispevke za zdravstveno
zavarovanje pokrile iz proračunskih sredstev in tako prispevale k zmanjšanju
primanjkljajev skladov. Zato ne bi bilo primerno vplačila zveznega prispevka
dodeliti republiki in usmeriti za kritje primanjkljajev skladov, ker bi prišlo
do odliva sredstev s področij, ki so že sama poskrbela za pokritje ali zmanjšanje primanjkljajev.
V naslednjem podajamo pregled zaostankov zveznega prispevka od kmetijstva in višino primanjkljajev skladov konec' leta 1970 po komunalnih skupnostih:
V 000 dinarjih
Komunalne skupnosti
Zaostanki
zveznih
Višina primanjkljajev
prispevkov
skladov
Celje
Nova Gorica
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Novo mesto
Ravne

655
115
356
125
853
753
377
758
101

—
1164
—
1057
1454
256'3
450
1544
51

4093

8283

Komunalni skupnosti Celje in Koper nimata primanjkljajev konec leta
1970, pač pa sta v letu 1970 pokrili skupnost Celje 278 000 din primanjkljajev
prejšnjih let, skupnost Koper pa 503.000 din primanjkljajev prejšnjih let in
160 000 din primanjkljajev leta 1970, torej skupno 663 000 din primankljajev
z izrednim prispevkom zavezancev oziroma s prispevki občin z območja skupnosti.
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Iz besedila 2. člena osnutka zakona jasno izhaja, da morajo sredstva, pobrana v 1. 1971 občine obvezno usmeriti za kritje primankljajev skladov, tam,
kjer teh primanjkljajev ni oziroma po pokritju primanjkljajev del sredstev še
ostane, pa uporabijo občine za pokritje svojih obveznosti za zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov in drugih obveznosti do skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov. Morebitni neizterjani prispevki, ki bodo vplačani
po poteku leta 1971 ostanejo občinam.
V prilogi podajamo pregled zaostankov zveznega prispevka od kmetijske
dejavnosti po stanju 1. aprila 1971 po občinah.
PRILOGA: 1
Pregled zaostankov zveznega prispevka od kmetijstva
Občina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ajdovščina
Brežice
Celje
Cerknica
Črnomelj
Domžale
Dravograd
Gor. Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Idrija
II. Bistrica
Izola
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kranj
Krško
LaSko
Lenart
Lendava
Litija
Lj.-Bežigrad
Lj.-Center
Lj.-Moste-Polje
Lj.-Šiška
Lj.-Vič-Rudnik
Ljutomer
Logatec

Negozd + gozd
61 400
133 700
84 200
190 100
102 300
142 400
14 700
23 900
163 700
5 000
29 500
30 300
10 400
15 000
28 800
4 300
172 000
31 500
157 500
44 000
29 000
115 900
63 000
31 300
—
35000
32 000
61 600
3 800
25 100

Negozd + gozd
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Maribor
Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroš.
Ribnica
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slov. Bistrica
Slov. Konjice
Šentjur
Skofja Loka
Šmarje
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Tržič
Velenje
Vrhnika
Zagorje
Žalec

Skupaj :
62*

380 200
41 300
64 800
233 900
38 100
305 500
58 100
46 300
63 600
89 600
10 200
54 300
43 200
12 300
100 500
33 600
10 200
196 100
43 500
34 900
22 600
80 200
15 300
4 100
150 900
1 400
23 100
5 700
18 900
69 600
4 093 400
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MNENJA IN PREDLOGI DELEGATOV OBClN

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Ljubljana-Šiška, Ljutomer, Metlika in Tolmin, so na svojem 14. zasedanju dne
28. 5. 1971 obravnavali predlog zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. aprilu
1971.
K predlogu zakona delegati občin niso imeli pripomb.
V razpravi, v kateri je sodeloval delegat občine Ormož, pa je bilo v zvezi
s financiranjem kulture in izobraževanja postavljeno naslednje vprašanje: zakon
o kulturnih skupnostih določa, da morajo občinske skupščine, če hočejo biti
udeležene pri sredstvih, ki jih odstopa republika za financiranje kulturnih skupnosti po občinah, izločiti za financiranje kulturnih skupnosti v letu 1971 najmanj
toliko sredstev, kot v letu 1970 oziroma ta sredstva povečati za toliko procentov,
za kolikor procentov se je zvišal proračun občine. S tem zakonom se odstopa
določen dohodek občinam za sanacijo zdravstvenega varstva kmetov in se seveda
tudi zvišuje proračun posameznih občin. Postavlja se vprašanje, ali je zdaj
potrebno za celoten znesek zvišati sredstva za financiranje kulturnih skupnosti.
Isto velja tudi glede izobraževanja in vzgoje. Ker pa so ta sredstva strogo namensko določena samo za sanacijo zdravstvenega varstva kmetov, bi potemtakem zmanjkalo sredstev za pokrivanje obveznosti glede financiranja vzgoje
in izobraževanja in kulturnih skupnosti. Zato bi bilo treba sprejeti določilo,
da so občinske skupščine oproščene teh dodatnih sredstev plačevanja za kulturne skupnosti in temeljne izobraževalne skupnosti, ali pa to določiti vsaj
v tolmačenju zakona.
Št.: 420-34/71
Ljubljana, 28. 5. 1971

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 27. 5.
1971, št. 420-34/71.
Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 25. 5. 1971, št.
420-34/71.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
26. 5. 1971, št. 420-34/71.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o proračunu socialistične republike Slovenije
(republiškem proračunu) za leto 1971
1. člen

1. člen zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem
proračunu) za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 46-259/70) in zakon o spremembah
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu)
za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 4-24/71) se spremeni tako, da se glasi:
Skupni dohodki republiškega proračuna za leto 1971
znašajo
, , ,

1 314 800 000 din

Od tega:
—
—
—
—

za razporeditev po posebnem delu tega proračuna
nerazporejeni dohodki — in to
za tekočo proračunsko rezervo
za razporeditev po posebnih odločitvah skupščine
SR Slovenije
— za izločitev sredstev republiškega prispevka iz
osebnega dohodka iz delovnega razmerja v višini
stopnje 0,87 fl/»
— na posebni račun za izravnavanje v gospodarstvu
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti.
2. člen

1 144 400 000 din
6 000 000 din
46 000 000 din
118 400 000 din

V tretji točki 14. člena zakona o proračunu SRS se doda nov odstavek, ki
se glasi:
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je nosilec sredstev
za razlike v pokojninah borcev NOV prenesenih iz federacije, za usklajevanje
pokojnin delavcev TNZ prenesenih iz federacije, za dodatek zaposlenim borcem
po zveznih predpisih, za invalidsko varstvo po zveznih predpisih in za dotacije
skupnosti otroškega varstva.
3. člen
V 16. členu zakona o proračunu se spremeni druga alinea tako, da se
glasi:
— o razdelitvi sredstev razporejenih v razdelku »Namenska dopolnila sredstva občinam« — po postavkah: Namenska sredstva za priznavalnine borcem
in Namenska sredstva za socialne podpore.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
Pregled dohodkov republiškega proračunu za leto 1971 in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci republiškega proračuna za leto 1971, ki je sestavni
del proračuna, določenega s tem zakonom.
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5. člen

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja
pa od 1. januarja 1971.
OBRAZLOŽITEV
I. Dohodki republiškega proračuna za leto 1971 se ob upoštevanju zvišanj in
znižanj povečajo za 443 milijonov dinarjev.
Povečanje dohodkov se nanaša:
— na povečanje stopnje prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za 0,40 l0/o ali za 54,1 milijona dinarjev. Sprememba stopnje je bila uzakonjena z zakonom o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (Uradni list SRS, št. 4-23/71);
— na posebno udeležbo republike na zveznem prometnem davku v višini
24 %> oz. 463 milijonov din. Za ta del udeležbe se vnaša v bilanco proračunskih
dohodkov samostojna nova postavka, ker bo z navodilom za izvajanje zakona
o obveznem izvajanju v posebno rezervo ta del udeležbe izvzet od vsote dohodkov proračuna, ki podlegajo določbam 1. člena zakona o izločanju dela
dohodkov iznad 10,8 %> na poseben račun (Ur. list SFRJ, št. 53-598/70). Ta udeležba republike je že zagotovljena na podlagi zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o delu dohodkov od zveznega davka od prometa blaga na drobno, ki
se odstopa republikam (Ur. list SFRJ, št. 15-134/71). Ta posebna udeležba je
uzakonjena tudi v določilih zakona o dopolnitvi zakona o vojaških vojnih invalidih (Ur. list SFRJ, št. 15-147/71) in zakona o spremembi zakona o dodatku
za borce (Ur. list SFRJ, št. 15-148/71). V teh predpisih je določeno, da se za
izvrševanje trajnih obveznosti federacije po republikah odstopajo ustrezna sredstva iz dohodkov federacije. Vsota dohodkov iz naslova udeležbe na zveznem
prometnem davku je kalkulativna z upoštevanjem ocene zveznega sekretariata
za finance s 466,3 milijona dinarjev in z znižanjem te ocene za 3,3 milijona
dinarjev zaradi znižanja stopenj prometnega davka za kurilno olje za metalurgijo, za tekstilne in usnjarske proizvode, za opremo za zdravstvene ustanove,
za žagan les in drugo. Znižanje stopenj je obravnaval Zvezni izvršni svet.
Znižanje dohodkov pa se nanaša:
— na dopolnilna sredstva, ki jih je prejemala republika iz naslova udeležbe na zveznem prispevku iz osebnega dohodka, ki so bila v bilanci izkazana
s 50,9 milijona din; ta se črtajo, ker je bil z zakonom o spremembah zakona
o zveznih prispevkih iz osebnega dohodka (Ur. list SFRJ, št. 15-149/71) zvezni
prispevek iz OD odpravljen;
— za namenska dopolnilna sredstva v znesku 23,2 milijona dinarjev. Ta
znesek ne bo zajet v zveznem proračunu in se črta tudi v dosedanjem republiškem proračunu.
Vsa zvišanja znašajo 517,1 milijona dinarjev in znižanja 74,1 milijona
dinarjev, razlika 443 milijone pa predstavlja povečanje proračunskih dohodkov.
II. Razporeditev sredstev
Na novo vključena sredstva v višini 443 milij. din se s predlaganim rebalansom razporedijo na naslednje namene:
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v tisoč din
proračunu
— Znanstvena
dejavnost
— Kulturno prosvetna
dejavnost
—1 Socialno varstvo
— Zdravstveno varstvo
— Delo državnih
organov
— Namenska
dopolnilna sredstva
občinam
— Dejavnost
družbenopolitičnih
organizacij in
društev
— Negospodarske
investicije
— Rezervni sklad
Nerazporejeni dohodki:
— v tekočo proračunsko
rezervo
— v rezervo za
razporeditev po
posebnih odločitvah
skupščine
— sredstva, razporejena
v posebno rezarvo>
Skupaj
Sredstva, razporejena v
splošnem delu
republiškega proračuna
v določenem znesku za
izločanje sredstev
republiškega prispevka
iz osebnega dohodka iz
delovnega razmerja na
poseben račun za
intervencije v
gospodarstvu

Str

' °/o

Po
?ebal°Šsa

~ Povečanje

str

' °<°

49 000

5,6

103 100

54 100

7,9

30 601
134 200
12 000

3,5
15,4
1,4

30 601
464 600
12 000

—
330 400
—

2,3
35,3
0,9

375 049

43,0

376 549

1 500

28,6

5 500

0,6

10 500

5 000

0,8

24 050

2,8

25 350

1 300

1,9

73 500
7 100

8,4
0,8

73 500
11 800

4 700

5,7
0,9

6 000

0,7

6 000

—

0,4

—

—

46 000

46 000

3,5

5 400
753 400

4,2
86,4

36 400
1 196 400

—
443 000

2,8
91,0

118 400
871 800

13,6
100,0

118 400
1 314 800

—
443 000

9,0
100,0

Znanstvena dejavnost
Federacija je sprejela zakon o odpravi zveznega sklada za financiranje
znanstvenih dejavnosti (Ur. list SFRJ, št. 60/70). Istočasno je z zakonom o
spremembah zakona o zveznih prispevkih iz osebnega dohodka (Ur. list SFRJ,
št. 60/70) odstopila 0,4l0/o prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja republiki Sloveniji za financiranje raziskovalnih dejavnosti. Na podlagi
zakona o stalnih sredstvih SRS za financiranje raziskovalnih dejavnosti financira republika Slovenija raziskovalne dejavnosti prek sklada Borisa Kidriča.
Sredstva tega sklada se na podlagi zakona o dopolnitvi zakona o stalnih sred-
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stvih SR Slovenije za financiranje raziskovalnih dejavnosti povečajo za
54 100 000 din, za kolikor se poveča prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega
razmerja, prenesen iz federacije na republiko. Z zakonom o spremembi zakona
o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto
1971 (Uradni list SRS, št. 4/71) so se zaradi navedenega odstopa sredstev iz
federacije na republiko zvišali dohodki in razpored dohodkov za znanstveno
dejavnosti za 54,1 milijona din.
Sredstva za socialno varstvo: se po predlogu povečujejo za 330,4 milijona
dinarjev in se namenijo za:
■— Razlike v pokojninah borcev narodnoosvobodilne vojne po 116. členu
temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja prenesene iz federacije 240 milijonov din. Te dajatve so v letu 1969 znašale po
obračunu 180,6 milijona dinarjev in v letu 1970 204,8 milijona dinarjev. Za
leto 1971 se predvidevajo potrebe za 17,2 '%> povečanjem nasproti letu 1970 zato,
da se zagotovi ustrezno povečanje nižjih pokojnin, poleg tega pa se računa
v letu 1971 tudi na večji priliv. Za to vrsto republiške obveznosti bo z republiškim zavodom za socialno zavarovanje podpisana posebna pogodba o plačilu mesečnih akontacij v teku leta. Po zaključku leta 1971 bo izvršen obračun
na podlagi ustrezne dokumentacije zavoda.
— Usklajevanje pokojnin delavcev, ki so delali na določenih dolžnostih
pri organih za notranje zadeve, v zveznem sekretariatu za notranje zadeve ali
pa opravljali službo državne varnosti ali kontrole mednarodnega potniškega
prometa pri organih za notranje zadeve v republikah. Za te potrebe je po
oceni potrebno zagotoviti 1,4 milijona dinarjev za leto 1971. Po XI. noveli
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju (Uradni list SFRJ, št. 57/70)
še ni izvršen obračun o razmejitvi obveznosti med federacijo in republiko,
ker je bil za SR Slovenijo objavljen pravilnik šele v mesecu decembru 1970.
Skupni nerazmejeni obračun usklajenih pokojnin za 1205 oseb za leto 1970
znaša 3,2 milijona dinarjev. Od tega zneska se predvideva, da bo odpadlo
1,3 milijona din v breme federacije in da bo za leto 1971 zadostovala predvidena
višina 1,4 milijona dinarjev.
— Dodatek zaposlenim borcem po zveznih predpisih je ocenjen s 4,6 milijona dinarjev. Z odlokom o določitvi osnove za odmero dodatka za borce v letu
1971 (Uradni list SFRJ, št. 16/71) je osnova za odmero dodatka za borce določena s 1173 dinarjev. Ta osnova je v letu 1970 znašala 990,00 dinarjev. Za
leto 1971 določena osnova predstavlja 18,4"Vo povečanje in na tej podlagi je
izračunana tudi potrebna višina finančnih sredstev.
— Invalidsko varstvo v višini 69,4 milijona dinarjev. Zakonodajna pristojnost ostane še nadalje v federaciji. Skupno povečanje vseh vrst izdatkov
te kategorije nasproti letu 1970 znaša 46,8'"/o, ki pa odpade za naslednje oblike:
V 000 dinarjih
Osebne invalidnine
Dodatek za postrežbo in tujo pomoč
Družinske invalidnine
Povečane družinske invalidnine
Ortopedski dodatek
Posebni invalidski dodatek
Družinski dodatek
Skupaj vse vrste izdatkov

Potreba
v letu 1970
27 038
1 596
13 367
1 322
3 452
32
441
47 248

Ocena
za leto 1971
40 287
1772
19 916
2 202
4 643
36
490
69 346

Povečanje
49 °/o
11 %>
49 "/o
67 «/o
34 %
11%
11 »/o
46,8 %

Priloge

985

Osebne in družinske invalidnine naj bi se povečale za 49 "/o nasproti preteklemu letu. V odstotkih povečanja je vključeno ustrezno povečanje invalidnin
na račun zaostajanja v relaciji z osebnimi dohodki od 1959. leta dalje. Dodatek
za postrežbo in tujo pomoč, posebni invalidski dodatek in družinski dodatek —
vsi ti naj bi se povečali za 11®/» v letu 1971. Povečane družinske invalidnine
naj bi se povečale iz sedanjh 720 din na leto na 1200 dinarjev, kar predstavlja
66,©% povečanje na leto 1970. Ortopedski dodatki vseh štirih kategorij upravičencev so bili v letu 1970 v razponu od 61,45 dinarja do 245,60 dinarja.
Za leto 1971 se ti predlagajo v razponu od 98 do 315 dinarjev. Povečanje za
34 % nasproti letu 1970 temelji na obračunu za preteklo leto po številu uživalcev razporejenih v navedene štiri kategorije,
— dotacijo skupnosti otroškega varstva v višini 15 milijonov dinarjev za
povečanje otroškega dodatka.
K razdelku 48 Sredstva za splošne republiške potrebe za »Socialno varstvo«
prilagamo tabelo, iz katere so razvidne nove proračunske postavke, ki se nanašajo na povečanje sredstev tega razdelka za 330,4 milijona dinarjev.
SOCIALNO VARSTVO
postavile
Republiški ongani skupaj
149
150
150/1
150/2
151
152
152/1
153
1\54
155
156
156/1
157
158
158/1
159
160
161
162

proračunu
654 000

Po
P^ogu
654 000

Razlika
—

Sredstva za splošne rep. porabe
Klimatsko zdravljenje spomeničarjev
540 000
540 000
—
Razlike v pokojninah borcev
NOV in TNZ
39 028 000 39 028 000
—
Razlike v pokojninah borcev NOV,
prenesenih • iz federacije
— 240 000 000 240 000 000
Usklajevanje pokojnin delavcev TNZ,
prenesenih iz federacije
—
1 400 000
1 400 000
Izjemne upokojitve rudarjev in
dimnikarjev
620 000
620 000
—
Dodatek zaposlenim borcem NOV
12 000 000 12 000 000
—
Dodatek zaposlenim borcem po zveznih
predpisih
*—
4 600 000
4 600 000
Varstvo španskih borcev in borcev NOV
1 400 000
1 400 000
—
Zdravstveno zavarovanje kmetov
borcev NOV
5 500 000
5 500 000
—
Priznavalnine
7 600 000
7 600 000
—
Invalidsko varstvo
60 000 000 60 000 000
—
Invalidsko varstvo po zveznih predpisih
69 400 000 69 400 000
ŽFN — izdatki za varstvo
3 300 000
3 300 000
—
Varstvo borcev za severno mejo
2 500 000
2 500 000
—
Dotacija skupnosti otroškega varstva
— 15 000 000 15 000 000
Komisija po 195. členu TZPZ
40 000
40 000
Socialno zavarovanje umetnikov
800 000
800 000
—
Preživnine babicam in odškodnine za
prevzeta premoženja
193 000
193 000
—
Odškodnine po sodnih sklepih
25 000
25 000
—
Skupaj socialno varstvo

134 200 000 464 600 000 330 400 000
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DELO DRŽAVNIH ORGANOV
Sredstva se po predlogu povečujejo za 1,5 milijona dinarjev za kritje
stroškov uvedbe stalnega registra prebivalstva, za kar do sedaj niso bila predvidena sredstva. Z zakonom o uvedbi centralnega registra stalnega prebivalstva
v SR Sloveniji (Ur. list SRS, št. 46/70) je bilo določeno, da se ta uvede pri
Zavodu za statistiko SR Slovenije.
Urad izvršnega sveta SR Slovenije za proučevanje organizacije in delovnih
metod v javni upravi je mnenja, da je predvideni znesek minimalen za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali za uvedbo centralnega registra stalnega prebivalstva.
NAMENSKA DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM
Sedanje socialne podpore, ki jih urejajo občinske skupščine, so prenizke.
Najnižja podpora v upravičenih primerih naj bi znašala 250 din. Za tako
povečanje bi bilo predvidoma potrebno zagotoviti iz republiškega proračuna
kot pomoč republike občinam okoli 5 milijonov dodatnih sredstev. Katerim
občinam in. v kakšnih zneskih bi se dodatna sredstva zagotovila, bi bilo potrebno posebej določiti. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo
bo preučil problematiko posameznih občin. O razdelitvi teh dopolnilnih sredstev
bo odločal izvršni svet.
DEJAVNOST DRUŽBENO-POLITIČNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV
V republiškem proračunu za leto 1971 je predvidena dinarska protivrednost
za nakup deviz za manjšinske organizacije v Italiji in Avstriji v znesku 13 894 400
din. Z odlokom o razporeditvi deviz, določenih za potrebe federacije za leto
1971 (Uradni list SFRJ, št. 15/71) je za SR Slovenijo predvidena dotacija v
znesku 15 166 683 din. Za kritje razlike med odobrenimi dinarskimi sredstvi
v republiškem proračunu SR Slovenije in odobrenimi sredstvi federacije je
potrebno zagotoviti 1,3 milijona dinarjev dodatnih sredstev za odkup deviz.
REZERVNI SKLAD
Zakon o proračunu SR Slovenije v letu 1971 (Uradni list SRS, št. 46-259/70)
določa v 13. členu, da se od dohodkov razporejenih po posebnem delu proračuna
vlaga v rezervni sklad SR Slovenije 1 %. Zato se predlaga, da se sredstva
rezervnega sklada povečajo za 4,7 milijona dinarjev, kar ustreza zakonskemu
določilu in vsoti razporejenih dohodkov po posebnem delu proračuna.
NERAZPOREJENI DOHODKI
Poleg predvidenih sredstev za tekočo proračunsko rezervo v znesku 6 milijonov dinarjev in sredstev, razporejenih v posebno rezervo v znesku 36,4
milijona dinarjev, so z rebalansom predvidena dodatna sredstva v višini 46 milijonov dinarjev.
O namenu porabe dodatno razporejenih sredstev v višini 46 milijonov dinarjev bo določala Skupščina SR Slovenije naknadno. Odločitev skupščine bo
tedaj temeljila na predloženi kompleksni analizi posameznih vrst dohodkov in
dosežene realizacije dohodkov za določeno obdobje leta 1971. Taka odločitev
bo tedaj težila k razbremenitvi gospodarstva in zagotovitvi sredstev za financiranje dograditve nekaterih zdravstvenih in izobraževalnih objektov v Sloveniji.
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MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Ljubljana-Siška, Ljutomer, Metlika in Tolmin, so na svojem 14. zasedanju dne
28. 5. 1971 obravnavali predlog zakona o spremembah zakona o proračunu
SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971.
Delegati občin, zbrani na zasedanju, niso imeli pripomb k predlogu zakona
o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za
leto 1971.
V razpravi o predlogu zakona, v kateri so sodelovali delegati občin Kranj,
Radlje ob Dravi, Sežana in Trebnje, pa so bile izražene sugestije in predlogi,
da bi kazalo nerazporejene dohodke, o katerih bo kasneje sklepala Skupščina
SR Slovenije, nameniti bodisi za modernizacijo in razširjanje obstoječega cestnega omrežja (delegat občine Trebnje), bodisi za izravnavanje višine priznavalnin posameznim občinam, ker so glede tega med občinami velike razlike
(Radlje ob Dravi, Sežana), bodisi za zgraditev in razširitev bolnišnične mreže
v Sloveniji (Kranj). Sicer pa bodo o razporeditvi teh sredstev že tako razpravljali tudi delegati občin na zasedanju in bodo takrat lahko najbolj konkretno
ocenili predvideni namen in višino sredstev za posamezne namene v okviru
postavke »nerazporejeni dohodki«.
St.: 400-43/71
Ljubljana, 28. 5. 1971
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 40. seji 27. maja
1971 obravnaval predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične
republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971, ki ga je predložil
Skupščini SR Slovenije izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294., 295. in 296. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Odbor se strinja s predlogom obravnave zakona po skrajšanem postopku.
Sprememba republiškega proračuna bazira predvsem na spremembah
zvezne zakonodaje, ki ob sprejemanju republiškega proračuna niso bile niti
poznane niti predvidene.
Medtem ko je bila z odpravo zveznega sklada za financiranje znanstvenih
dejavnosti odpravljena ustrezna zvezna prispevna stopnja od osebnega dohodka in ustrezno povišana republiška prispevna stopnja in so sredstva v enaki
višini namenjena za znanstveno dejavnost, financirano prek republike, pa je s
povečanjem udeležbe republike na zveznem prometnem davku, poraba dokaj
diferencirana.
V zvezi s predlagano razporeditvijo sredstev republiškega proračuna so bila
postavljena nekatera vprašanja oziroma opozorila, ki se jih je treba ob sprejemanju zakona zavedati:
— pretežni del sredstev je namenjen za financiranje tistih dejavnosti, za
katere mora s spremembami zveznih instrumentov prevzeti skrb republika:
razlike v pokojninah borcev NOV prenesenih s federacije, uskladitev pokojnin
delavcev TNZ prenesenih s federacije, dodatek zaposlenim borcem po zveznih
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predpisih in invalidsko varstvo po zveznih predpisih. Republika zagotavlja
s tem isti obseg sredstev, kot ga je doslej zagotavljala federacija;
— opozorjeno je bilo, da se z zakonom ne rešuje eventualna revalorizacija
pokojnin borcev NOV, o čemer sicer teče razprava;
— skupnost otroškega varstva dobi po predlogu zakona dotacijo 15 milijonov dinarjev, kar je glede na obseg dosedanjih sredstev danih s strani skupnosti dokajšnje povečanje. Odbor se strinja, da je treba povečati in izboljšati
otroško varstvo, vendar pa v zvezi s tem opozarja na zagotovitev sredstev otroškemu varstvu za leto 1972. Prejeta dotacija bo letos dokaj pripomogla k
izboljšanju položaja otroškega varstva, odprto pa ostane vprašanje kaj bo v
prihodnjem letu, ko dotacije ne bo in bo obseg sredstev zato manjši. Glede na
to je potrebno to vprašanje rešiti dolgoročno in s tem zagotoviti enakomeren
razvoj otroškega varstva. Seveda pa je mnogo odvisno od namembnosti porabe
dotacije po tem zakonu;
— nerazporejenih ostaja 46 mili j ino v dinarjev, kar je pravzaprav malo ob
velikih potrebah, navedenih na 9. strani obrazložitve predloga zakona. Izraženo je bilo tudi posamično mnenje, če ne bi vključili kot možnost, da bi del
teh nerazporejenih dohodkov namenili za ceste, ker del odstopljenega prometnega davka izvira tudi od prodaje tekočih goriv;
— o porabi nerazporejenega ostanka naj bi razpravljali in odločali kompleksno ob upoštevanju določb že sprejetega proračuna.
V podrobni obravnavi odbor k predlogu zakona ni imel pripomb in zato
predlaga zboru, da ga sprejme v predlaganem besedilu.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta Majeriča.
Št.: 400-43/71
Ljubljana, 27. 5. 1971

Začasna komisija za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih
odnosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti
— poročilo z dne 27. 5. 1971, št. 400-43/71.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
26. 5. 1971, št. 400-43/71.
I
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo
mestnega zemljišča
1. člen
V 1. a členu zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni
list SRS, št. 42-217/66 in št. 40-308/67) se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Katera zemljišča, zunaj ožjih gradbenih okolišev, ki ležijo v mejah območja, zajetega z urbanističnim ali zazidalnim načrtom, se štejejo za komunalno
opremljena, določi glede na krajevne razmere občinska skupščina z odlokom.«
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2. člen
V 2. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»— za nezazidana stavbna zemljišča, ki so določena z urbanističnim dokumentom za perspektivni razvoj delovne organizacije (rezervat), če jih delovna
organizacija ne uporablja pri izvrševanju svoje dejavnosti oziroma ne oddaja
v najem.«
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»— za nezazidana stavbna zemljišča, ki jih pooblaščena organizacija za
urejanje in oddajanje mestnega zemljišča pripravlja in opremlja za oddajo.«
3. člen
V 3. členu se dodasta nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Za uporabno tlorisno površino stanovanja po prvem odstavku tega člena
se šteje čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje,
kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja.
Za uporabno tlorisno površino poslovnega prostora se šteje čista tlorisna
površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto
s poslovnim prostorom.«
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je pod toč. 1/2 s sklepom in priporočili o ukrepih
in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji (Uradni
list SRS, št. 15-82/70) naložila republiškemu sekretariatu za urbanizem med
drugim, da pripravi predlog za spremembe in dopolnitve republiškega zakona
o prispevku za uporabo mestnega zemljišča.
V skladu z navedenimi sklepi predlog zakona v okviru danih smernic rešuje
problematiko prispevka za uporabo mestnega zemljišča takole:
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo
mestnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 40-308/67) je omogočil občinskim skupščinam, da za mestna zemljišča razglašajo tudi komunalno opremljena zemljišča
zunaj ožjega gradbenega okoliša, ob določenih pogojih. V praksi pa je nejasno
besedilo zakona, kdaj se šteje zemljišče za komunalno opremljeno, povzročilo
različno pravno uporabo in številne spore.
Zaradi velikih razlik v dejanski strukturi komunalne opremljenosti mest
in naselij mestnega značaja, meni predlagatelj, da je potrebno prepustiti odločanje o tem, kdaj se šteje mestno zemljišče zunaj ožjih gradbenih okolišev za
komunalno opremljeno, občinskim skupščinam samim. V tem smislu je dano
tudi ustrezno pooblastilo v 1. členu predloga zakona.
2. Dosedanja zakonska oprostitev delovnih organizacij plačila prispevka za
uporabo nezazidanega mestnega zemljišča, ki ga ne uporabljajo pri izvrševanju
svoje dejavnosti, oziroma ne oddajajo v najem, je preširoka in je delovala
nasprotno sproščanju že tako deficitarnega sklada stavbnih zemljišč.
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Predlog zakona ohranja načelo, da so delovne organizacije za nezazidana
zemljišča, ki jih same ne uporabljajo, še vnaprej oproščene prispevka za uporabo
mestnega zemljišča, vendar le ob pogoju, da so nezazidana stavbna zemljišča
oblastveno deklarirana za razvojne potrebe delovne organizacije, in to z ustreznim urbanističnim aktom (urbanističnim ali zazidalnim načrtom, lokacijskim
dovoljenjem itd.). Predlagana rešitev torej ureja hkrati zelo pomemben del naše
zemljiške politike.
3. V veljavnem zakonu pojem »uporabne tlorisne površine stanovanjskih
in poslovnih prostorov« ni bil natančneje opredeljen, zaradi česar je prihajalo
pri odmeri višine prispevka do nesporazumov in nepotrebnih drugostopenjskih
postopkov. V 3. členu osnutka zakona se ta pomanjkljivost odpravlja. Uporabna
tlorisna površina stanovanjskih prostorov je enaka površini, ki je podlaga za
izračun stanarine.
Predlog zakona ima namen začasno urediti nekatera pereča vprašanja s tega
področja, dokler ne bo v celoti prešla pristojnost na republike.
Osnutek zakona sta obravnavala republiški zbor Skupščine SR Slovenije na
svoji 24. seji in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije na svoji 22. seji,
dne 7. aprila 1971 in ga sprejela brez pripomb.

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 12. 5.
1971, št. 420-12/71 .
Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 14. 5. 1971, št.
420-12/71.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
29. 4. 1971, št. 420-12/71.
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju
stavbnega zemljišča
1. člen
V 4. členu zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, št. 42-218/66) se na koncu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kateri komunalni objekti in naprave morajo biti zgrajene, da se šteje
stavbno zemljišče v celoti ali deloma za komunalno urejeno, določi glede na
krajevne razmere občinska skupščina z odlokom.«
2. člen
V 10. členu se tretji odstavek črta.
V sedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo:
»in v drugih primerih; ki jih s svojim predpisom določi občinska skupščina«.
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Na koncu 10. člena se dodajo trije novi odstavki (četrti, peti in šesti
odstavek), ki se glasijo:
»Občinska skupščina lahko določi z odlokom, da se odda brez javnega natečaja v uporabo urejeno stavbno zemljišče:
— ki je potrebno za graditev nadomestnih stanovanj zaradi rušenja obstoječih stanovanjskih hiš v zvezi z izvajanjem urbanističnega načrta;
— ki je potrebno za smotrno zaokrožitev stavbnega zemljišča (poprava
mej in podobno);
— ki se oddaja delovni organizaciji za graditev objektov na zemljišču,
katero je z urbanističnimi dokumenti določeno kot rezervat za graditev objektov te delovne organizacije;
— ki je potrebno za graditev javnih cest zunaj ureditvenega območja.
Brez javnega natečaja se lahko odda za graditev stanovanjskih hiš stavbno
zemljišče tudi posameznim kategorijam občanom, ki so pod posebno družbeno
skrbjio.
Občinska skupščina lahko predpiše natančnejše pogoje za oddajo stavbnega
zemljišča brez javnega natečaja.«
3. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje za najugodnejšega ponudnika
družbeno-pravna oseba, ki upošteva načelo koordinacije dela med dejavniki pri
predvideni graditvi in katere ponudba je na tej podlagi glede dejanskih stroškov za ureditev zemljišča in gradbenih stroškov za zgraditev investicijskih
objektov optimalna.«
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je pod toč. 1/2 sklepov in priporočil o ukrepih in
nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji (Uradni
list SRS, št. 15-82/70) naložila republiškemu sekretariatu za urbanizem med
drugim, da pripravi predlog za spremembo in dopolnitev republiškega zakona
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča.
Predlog zakona v okviru danih smernic rešuje omenjena vprašanja takole:
1. Pojem stavbnega zemljišča vsebuje 1. člen zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42-218/66) in v praksi ta pojem
ni sporen. Sporno in nedoločeno pa je vprašanje, kdaj je stavbno zemljišče
komunalno urejeno in kdaj je le deloma komunalno urejeno.
Predlog zakona nalaga občinskim skupščinam, da s svojim odlokom same
določijo, kateri komunalni objekti in naprave morajo biti zgrajene, da se šteje
zemljišče v celoti ali deloma urejeno.
Tak način pravnega urejanja je utemeljen zaradi različnih krajevnih razmer in stopnje komunalne opremljenosti.
2. Na podlagi sedanjega zakonskega pooblastila so občinske skupščine zelo
na široko določale primere, ko se lahko odda urejeno stavbno zemljišče brez
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natečaja. Na ta način je oddaja z javnim natečajem postala izjema za urejena
stavbna zemljišča, namesto da bi bila pravilo, kakor to izhaja iz navedenega
zakona. V bodoče naj bi občinske skupščine oddajo urejenega stavbnega zemljišča brez natečaja (poleg že v zakonu navedenih primerov) omejile le na primere, ko sama namenska raba stavbnega zemljišča praviloma izključuje javni
natečaj, in sicer v primerih, ki jih navaja predlog zakona.
3. V letu 1968 je zvezna skupščina sprejela zakon o določanju stavbnega
zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja (Uradni list SFRJ, št. 5/68) in
zakon o razlastitvi (Uradni list SFRJ, št. 11/68): na podlagi teh zakonov je republiška skupščina sprejela zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne
pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo (Uradni list SRS, št. 7/70).
Ker je oddaja stavbnega zemljišča v zvezi s prednostno pravico urejena s temi
novimi predpisi, je utemeljeno, da se sedanje besedilo tretjega .odstavka
10. člena zakona črta in s tem režim oddaje uskladi.
4. Upoštevajoč, da v veliki meri že gradimo na neurejenih stavbnih zemljiščih in da bodo za gradnjo (predvsem novih stanovanjskih sosek) v bodoče
na razpolago predvsem še neurejena stavbna zemljišča, predlagatelj meni, da je
potrebno 16. člen zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča ustrezno
dopolniti. Zato je v 3. členu predloga zakona dodal sedanjemu 16. členu nov
drugi odstavek, ki ureja vprašanje najugodnejšega ponudnika, kateremu naj se
neurejeno stavbno zemljišče odda. Poudarjeno je načelo koordinacije med dejavniki investicije. Predlagatelj namreč meni, da je koordinacija med dejavniki
uspešen način organiziranega dela, ki neposredno omogoča dejansko znižanje
stroškov za ureditev zemljišča in za vse ostale faze dela pri izvajanju investicije.
POROČILA
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora — poročilo z dne 28. 4. 1971, št. 420-11/71.
Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora — poročilo z dne
24. 5. 1971, št. 420-11/71.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
29. 4. 1971, št. 420-11/71.
PREDLOG ZAKONA
o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov
1. člen
V 189. členu zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS,
št. 7-32/69, št. 40-251./69, št. 26-155/70 in št. 46-246/70) se za prvim odstavkom
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so podatki o napovedani odmerni
osnovi, o osnovi, ugotovljeni v odmernem postopku, ter o višini odmerjenega
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prispevka zavezancev prispevka od obrtnih dejavnosti, prispevka od intelektualnih storitev in prispevka od skupnega dohodka občanov, po izvršeni odmeri,
javni.«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
147. člen temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list
SFRJ, št. 13/70) vsebuje naslednje določilo: »Podatki, ki jih zvedo uradne
osebe občinskega, za odmero in pobiranje prispevkov oziroma davkov pristojnega organa pri odmeri, so uradna tajnost in jih izven morebitne javne
obravnave ne smejo sporočiti drugim-«. Navedena določba je v celoti povzeta
v republiškem zakonu o prispevkih in davkih občanov (189. člen).
Po veljavni ureditvi je onemogočen vpogled javnosti v podatke, ki so bili
v posameznem primeru uporabljeni za odmero in v ugotovitve odmernega
postopka. Taka rešitev je bila doslej večkrat ocenjena kot neustrezna, ker ne
omogoča potrebne kontrole javnosti nad prijavljanjem dohodkov in določanjem
davčnih obveznosti ter nad poslovanjem davčnih uprav.
V osnutku priporočil in sklepov o nadaljnjem izvajanju davčne politike je
ugotovljeno, da bi z zagotovitvijo javnosti določenih podatkov, vplivali na
krepitev davčne discipline oz. doslednejše spoštovanje davčnih predpisov o
zavezancih. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije nalagajo priporočila in
sklepi skupščine med drugim tudi dolžnost, da uveljavi načelo javnosti davčnih
prijav oziroma določenih podatkov s področja dela davčnih uprav. To bi bilo
omogočeno s predlagano spremembo republiškega zakona o prispevkih in davkih
občanov.
Predlagane spremembe načeloma ohranjajo tajnost teh podatkov. Z dopolnitvijo 189. člena pa se v sedanji sistem vnaša izjema, s katero se omogoči
javnost določenih podatkov (skupni prijavljeni čisti dohodek, kakor ga je ugotovil davčni organ in znesek odmerjenih obveznosti).
Sodimo, da je z zagotovitvijo javnosti v predlaganem obsegu omogočena
uresničitev navedenih ciljev, hkrati pa uvedba javnosti v tej obliki ne more
škodovati zavezancem. Neprimerno bi bilo dati javnosti na vpogled celotne
odmerne spise, iz katerih so razvidna vsa poslovna dogajanja vključno z morebitnimi poslovnimi tajnostmi.
Po predlogu naj bi se omogočila javnost naštetih podatkov pri zavezancih
tistih prispevkov, pri katerih na podlagi vloženih prijav podatke preverja in
ugotavlja osnovo davčni organ. Javnosti podatkov ne bi bilo potrebno zagotoviti
pri tistih dohodkih, ki so normirani (npr. kmetijstvo, stavbe).
Predlog zakona uveljavlja splošno javnost, kar pomeni, da označene podatke
lahko izve vsak, ki ga zanimajo. Dostopnost in način vpogleda v podatke, na
katere se nanaša predlagano načelo javnosti, določi davčni organ, pri katerem
občan ali predstavnik sredstev javnega informiranja želi zvedeti te podatke.
Menimo, da takšen način izvajanja načela javnosti davčnih prijav oziroma
določenih podatkov iz teh prijav ustreza dosedanji praksi uveljavljanja načela
javnosti v drugih zadevah.
63
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S predlaganim zakonom izvršni svet Skupščine SR Slovenije izpolnjuje
eno od nalog, ki mu bodo zadane s sprejemom sklepov in priporočil o nadaljnjem izvajanju davčne politike.
Hiter postopek predlagamo zato, ker ne gre za vsebinsko zahteven predpis,
poleg tega pa so že dosedanje razprave o problematiki izvajanja davčne politike
povsem v duhu <te spremembe.
Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo nobenih dodatnih finančnih sredstev
niti v okviru republike, pa tudi ne pri občinskih davčnih upravah.
MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljana so na svojem 13. zasedanju dne 19. 5. 1971 obravnavali predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov.
V razpravi sta sodelovala delegata občin Trbovlje in Ljubljana-Bežigrad.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena
na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine SR
Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna
zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
Delegat občine Trbovlje je v svoji razpravi poudaril, da se bo v občini
letos zmanjšalo v primerjavi z lanskim letom zaradi povišanja cenzusa od 20 000
na 25 000 in zaradi milejših stopenj obdavčitve število zavezancev prispevka iz
skupnega dohodka občanov na polovico. Polovici lanskih zavezancev bodo torej
morali vračati vplačane akontacije v celoti. Nekaterim pa bodo morali vrniti
del vplačane akontacije. Razen tega so bili presežki doseženi predvsem s pobiranjem akontacij v drugi polovici leta 1970 in so bili ob zaključku leta skoraj
v celoti imobilizirani, medtem ko bo vračilo preveč plačanih akontacij bremenilo sredstva občinskega proračuna za leto 1971. Občino sta pri sprožitvi te
zakonske iniciative vodila v glavnem dva momenta: negodovanje davčnih zavezancev, ki so imeli s plačevanjem akontacij stroške in nepotrebna pota, in
drugič, nepotrebno delo davčne službe, ki bi se lahko koristneje angažirala
pri odmeri in pobiranju prispevkov in davkov. Plačilo prispevka v enkratnem
ali v eventualnem dvakratnem znesku pa verjetno ne bo predstavljalo posebnih
težav, ker zneski tega prispevka niso tako visoki, zavezanci tega prispevka pa
ne predstavljajo kategorije davčnih zavezancev, ki bi bili šibkega socialnega
stanja.
Delegat občine Ljubljana-Bežigrad pa je navajal konkretne podatke iz svoje
občine in poudaril, da bi pomenila ukinitev akontacije na ta prispevek tak izpad
proračunskih sredstev, da bi to občutno prizadelo tudi gospodarsko močnejše
občine, ker se ga ne da nadomestiti z nobenim drugim virom. Razen tega ne
bi bilo pravilno, da bi vsi zavezanci individualnih davkov morali plačevati
svoje obveznosti četrtletno, medtem ko bi bili samo zavezanci prispevka iz
skupnega dohodka dolžni plačevati svoje davščine šele ob koncu leta. Zato naj
sistem ostane tak, kot je sedaj določen v veljavnem zakonu.
Št.: 422-5/71
Ljubljana, 24. 5. 1971
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POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 36. seji 10. marca
1971 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in
davkih občanov, ki ga je predložila Skupščini SE, Slovenije v obravnavo skupščina občine Trbovlje.
Predlagatelj predlaga spremembo zakona tako, da se prispevek od skupnega
dohodka občanov ne bo več plačeval v enakih trimesečnih obrokih v obliki
akontacij, ampak, da bi občan plačal prispevek v 30 dneh od dneva vročitve
odločbe o odmeri prispevka.
Predlog za spremembo zakona je izzvalo dejstvo, da so za letos uveljavljene
spremembe (povišanje neobdavčljivega dela osebnega dohodka in ublažena lestvica prispevka) za toliko znižale odmero, da je le-ta nižja od plačanih akontacij.
Prispevek je razmeroma nizek in s pobiranjem prispevka na osnovi akontacij
in obračuna dokaj obremenjuje davčne uprave občin.
Predlagana sprememba, da bi se opustilo plačevanje prispevka z akontacijami in obračunom, bi razbremenila davčne organe. Ob tej spremembi pa je
treba vedeti, da bi opustitev pomenila za eno leto izpad dohodka za občinske
proračune iz tega naslova.
Glede pripombe predlagatelja o neusklajenosti republiškega zakona s temeljnim odbor meni, da tu ne gre za tako neskladje, ki bi terjalo že zaradi
tega spremembo. Bistveno je namreč to, da je z zvezno zakonodajo urejanje
te davščine v celoti preneseno v republiško pristojnost in zato vsaka republika
sama določi tudi način pobiranja prispevka.
Odbor se načelno strinja s predlagano spremembo, vendar meni, da bi se
morali o primernosti spremembe zakona najprej izreči na zboru delegatov
občin. Sprememba zakona ne posega samo v organizacijo dela občinskih davčnih
uprav, temveč tudi v višino proračunskih dohodkov, predvidenih za leto 1971.
Ako bi se uveljavila predlagana sprememba zakona, potem bi verjetno imele
občine iz naslova prispevka od skupnega dohodka občanov v letu 1971 celo
negativen saldo, ker so bile v letu 1970 pobrane višje akontacije, kakor bodo
odmere. Lanskoletni presežki dohodkov občinskih proračunov so imobilizirani
in deponirani in bodo morale občine preveč pobrane prispevke vračati letos
iz tekočih proračunskih dohodkov. Dohodek proračuna bi se torej spremenil
v izdatek proračuna. Vendar imajo občine za letos že razpisane akontacije na
osnovi zakona in bodo pred uveljavitvijo spremembe vplačani že dve akontaciji,
zato bi verjetno sprememba zakona ne povzročila finančnih problemov.
Odbor se strinja s predlogom za izdajo zakona in predlaga zboru, da ga
sprejme ter naroči pripravo osnutka zakona. Obenem predlaga, da o predlogu
za izdajo zakona razpravlja zbor delegatov občin.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka.
Št.: 422-5/71
Ljubljana, 15. 3. 1971

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji seji dne 15. marca 1971
obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih
občanov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo skupščina
občine Trbovlje.
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Skupščina občine Trbovlje predlaga, da se prispevek od skupnega dohodka
občanov ne bi več plačeval v enakih trimesečnih obrokih v obliki akontacij kot
je sedaj določeno z omenjenim zakonom, ampak naj bi občani plačevali prispevek v 30 dneh od dneva, ko jim je vročena odločba o odmeri prispevka
skupnega dohodka.
Predlagatelj utemeljuje predloženo spremembo zakona s tem, da je povišanje neobdavčljivega dela osebnega dohodka in oblažena lestvica prispevka
iz skupnega dohodka občanov v letošnjem letu toliko vplivala na višino prispevka, da je le-ta v mnogih primerih nižji od plačanih akontacij.
Glede na to, da so v nekaterih občinah prispevki od skupnega dohodka
občanov v velikem številu razmeroma nizki, se z dosedanjim načinom zbiranja
prispevka obremenjuje davčno službo in bi predložena sprememba v precejšnji
meri razbremenila davčne uprave občin.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da bi predlagana sprememba pomenila za eno leto izpad dohodka iz naslova prispevka iz skupnega dohodka občanov za vse proračune občin. Izraženo je bilo mnenje, da se situacija v letošnjem
letu verjetno ne bo ponovila v naslednjih letih, to je, da ne bo hkrati menjana
tako lestvica kot tudi neobdavčeni del osebnega dohodka občanov. In da zaradi
tega ne bo toliko primerov nižje odmerjenih prispevkov iz skupnega dohodka
občanov kot pa so bile akontacije iz tega naslova. Če temu dodamo še dejstvo,
da bo pomembnost proračunskih dohodkov iz naslova skupnega dohodka občanov večja kot je doslej, ker je to tudi ideja, glede katere ni bilo spora v dosedanjem postopku revizije davčne zakonodaje. Ker bodo hkrati s pomembnostjo
narasli tudi dohodki proračunov iz naslova skupnega dohodka občanov, le-tega
ne bo mogoče pobirati le enkrat na leto, ampak večkrat, kot je to sicer že
uvedeno v zadnjih dveh letih.
Odbor se ni strinjal s pripombo predlagatelja, da je republiški zakon o prispevkih in davkih občanov neusklajen s temeljnim zakonom in da bi že zaradi
tega bila potrebna predložena sprememba. Odbor je namreč menil, da je z
zvezno zakonodajo prepuščeno urejanje skupnega dohodka občanov republikam,
kar pomeni, da vsaka republika sama določi tudi način pobiranja prispevka.
Odbor v načelu ni imel pripomb glede iniciative skupščine občine Trbovlje,
da se spremeni republiški zakon o prispevkih in davkih občanov, vendar je
menil, da je situacija glede eventualnega vračila preveč pobranih akontacij
dokaj različna po občinah in da brez mnenja vseh občin, ker je to njihov
dohodek, ne bi kazalo o tej zadevi odločati.
Odbor predlaga, da o predlogu za izdajo zakona razpravlja tudi zasedanje
delegatov občin.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da potrebnosti predložene spremembe
zakona o prispevkih in davkih občanov razpravlja šele potem, ko bo dobil
mnenje zasedanja delegatov občin.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Karla Lutarja.
Št.): 422-5/71
Ljubljana, 16. 3. 1971
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Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji seji dne 24. maja 1971
ponovno obravnaval predlog zakona (predlog za izdajo zakona) o spremembi
zakona o prispevkih in davkih občanov, ki ga je Skupščini SR Slovenije
predložila v obravnavo skupščina občine Trbovlje.
Odbor je na prvi obravnavi predloga zakona (predloga za izdajo) predlagal,
da se o potrebnosti predložene spremembe zakona o prispevkih in davkih
občanov razpravlja šele potem, ko bo glede tega znano mnenje zasedanja delegatov občin.
Na 13. zasedanju delegatov občin dne 19. 5. 1971 so delegati obravnavali
predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov.
Predlog skupščine občine Trbovlje, da se prispevek od skupnega dohodka občanov plačuje enkrat letno in sicer v roku 30 dni od dneva, ko jim je vročena
odločba o odmeri prispevka in ne v enakih trimesečnih obrokih, kot je sedaj
določeno z omenjenim zakonom, pa od strani delegatov občin ni dobil podpore.
Zlasti so tej spremembi nasprotovali predstavniki občine Ljubljana-Bežigrad in
predstavniki izvršnega sveta.
Odbor je po kratki razpravi sklenil, da predlaga gospodarskemu zboru,
da se ne sprejme iniciativa skupščine občine Trbovlje za spremembo zakona
o prispevkih in davkih občanov. Odbor je namreč menil, da je treba upoštevati
mnenje tistih občin, ki zberejo največ sredstev iz naslova skupnega dohodka
občanov v naši republiki in ki nasprotujejo predloženi spremembi zakona. Za
njih bi to predstavljalo izpad dohodkov občinskih proračunov v letošnjem letu.
Prav tako se je odbor pridružil mnenju, da bi za veliko število zavezancev tega prispevka enkratno plačilo predstavljalo večjo obremenitev, kot
je to primer ob sedanjem načinu plačevanje trimesečnih akontacij.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Karla Lutarja.
St.: 422-5/71
Ljubljana, 25. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
19. 3. 1971, št. 422-5/71.

OSNUTEK ZAKONA
o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta zakon ureja dokončanje izgradnje novega objekta kliničnih bolnic v
Ljubljani kot prve etape izgradnje kliničnega centra v Ljubljani, ki se gradi
po določbah zakona o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani
(Uradni list SRS, št. 22-125/66) ter izgradnjo in adaptacijo nekaterih objektov
za onkološki inštitut v Ljubljani kot dela druge etape izgradnje kliničnega
centra.
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II. DOKONČANJE IZGRADNJE NOVEGA OBJEKTA
KLINIČNIH BOLNIC V LJUBLJANI
2. člen

Novi objekt kliničnih bolnic v Ljubljani bo dokončan na podlagi investicijskega programa iz 4. člena zakona o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega
centra v Ljubljani, ki se dopolni tako, da obsega izgradnjo novega posteljnega
objekta kliničnih bolnic z zmogljivostjo 1072 bolniških postelj, diagnostičnoterapevtskega objekta ter komunalno-servisnih objektov za potrebe kliničnih
bolnic v Ljubljani, onkološkega inštituta v Ljubljani ter medicinske fakultete
univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: novi objekt kliničnih bolnic).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije da soglasje k investicijski programski
dokumentaciji na dopolnjeni investicijski program iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Predračun za izgradnjo novega objekta kliničnih bolnic v Ljubljani znaša:
za izgradnjo in opremo objektov kliničnih bolnic . . 399 762 000 din
za obratna sredstva
18 072 000 din
za usposobitev kadrov
11 648 000 din
Skupaj ...

429 482 000 din

Predračun iz prejšnjega odstavka temelji na cenah, kakršne so bile 31.
januarja 1971.
4. člen
Za sredstva izgradnje novega objekta kliničnih bolnic iz prejšnjega člena
prispevajo klinične bolnice v Ljubljani 11 500 000 din.
5. člen
SR Slovenija prispeva 40'% investicijskih sredstev iz 3. člena tega zakona
zmanjšanih za obveznost kliničnih bolnic iz 4. člena tega zakona.
V sredstva, ki jih prispeva po prejšnjem odstavku SR Slovenija, se vštejejo sredstva, ki jih je SR Slovenija že zagotovila na podlagi zakona o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani v višini 66 120 000 din,
od tega 26 448 000 din brez obveznosti vračanja in 39 672 000 din kot kredit.
6. člen
SR Slovenija bo v okviru obveznosti iz prejšnjega člena zagotovila dodatno
še 90 552 700 din investicijskih sredstev za dokončanje izgradnje novega objekta
kliničnih bolnic brez obveznosti vračanja, ki se po letih porazdelijo takole:
za
za
za
za
za
za

leto
leto
leto
leto
leto
leto

1971
1972
1973
1974
1975
1976

25 000 000
25 000 000
20 000 000
8 552 700
6 000 000
6 000 000

din
din
din
din
din
din
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Sredstva iz, prejšnjega odstavka bo SR Slovenija zagotovila iz sredstev
republiškega proračuna.
Novi objekt kliničnih bolnic mora biti dograjen najpozneje 30 mesecev
potem, ko bodo zagotovljena celotna predračunska sredstva za njegovo
izgradnjo.
7. člen
O morebitnih spremembah predračunskih cen so klinične bolnice v Ljubljani dolžne obvestiti izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Klinične bolnice v Ljubljani prevzemajo rizik za povišanje predračunske
vrednosti celotne investicije do 2 %; za povečanja, ki bi presegla 2% predračunskih investicijskih sredstev, pa bo SR Slovenija prispevala 40% od vrednosti povečanja; ob takem povečanju morajo klinične bolnice v Ljubljani predložiti tudi ustrezno dokumentacijo z izračunom potrebnih dodatnih sredstev.
8. člen
Ko bo novi objekt kliničnih bolnic usposobljen za uporabo, prenesejo klinične bolnice na onkološki inštitut v Ljubljani pravico upravljanja sedanjega
objekta interne klinike, ki šteje 173 standardnih postelj, skupaj z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi prostori ter objekte kliničnih bolnic, ki se sedaj uporabljajo kot pralnica, kuhinja in tehnične delavnice in C oddelek klinike za
otorinolaringologijo skupaj s pripadajočimi zemljišči v Ljubljani na Zaloški 2;
klinične bolnice bodo hkrati omogočile onkološkemu inštitutu tudi souporabo
novih diagnostično-terapevtskih in komunalno-servisnih dejavnosti novega objekta kliničnih bolnic.
Medsebojna razmerja za uresničenje določb iz prejšnjega odstavka uredijo
klinične bolnice v Ljubljani in onkološki inštitut v Ljubljani s pogodbo.
9. člen
Klinične bolnice v Ljubljani morajo poročati dvakrat letno v roku mesec
dni po izteku polletij izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije o poteku izgradnje in porabi investicijskih sredstev, ki jih je prispevala SR Slovenija.
Republiški sekretariat za finance in republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo morata preveriti navedbe v poročilu iz prejšnjega odstavka
in o tem poročati izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije najpozneje mesec
-dni, ko je bilo poročilo poslano izvršnemu svetu.

III. IZGRADNJA ONKOLOŠKEGA INSTITUTA V LJUBLJANI
10. člen
Izgradnja onkološkega inštituta v Ljubljani obsega teleradioterapevtski objekt, ki se bo gradil na lokaciji Zaloška 2 v Ljubljani ter adaptacijo hospitalnih in ambulantnih prostorov sedanjega objekta interne klinike v Ljubljani
ter potrebne adaptacije sedanjih objektov onkološkega inštituta v Ljubljani.
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11. člen

Ob upoštevanju, da je onkološki inštitut dobil iz družbenih sredstev objekte
in zemljišče na Zaloški cesti št. 2, ki so mu bila odstopljena po 8. členu tega
zakona, bo SR Slovenija zagotovila 40!% sredstev, ki so potrebna za izgradnjo
onkološkega inštituta iz prejšnjega odstavka.
12. člen
SR Slovenija bo svoj delež investicijskih sredstev za onkološki inštitut
v Ljubljani v skladu s prejšnjim členom zagotovila iz republiškega proračuna
brez obveznosti vračanja, na podlagi investicijskega programa, h kateremu da
soglasje za SR Slovenijo izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Skupščina SR Slovenije bo sprejela finančni program o izgradnji onkološkega inštituta.
IV. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za nadaljnjo izgradnjo novega objekta kliničnih bolnic v Ljubljani in
onkološkega inštituta v Ljubljani v skladu z investicijskimi programi iz tega
zakona, bosta sklenjena sporazuma po 96. členu zakona o zdravstvu (Uradni list
SRS, št. 26-146/70).
Sporazuma iz prejšnjega odstavka sklene za SR Slovenijo izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
14. člen
Republiški sekretariat za finance v sodelovanju z republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo nadzoruje potek izgradnje objektov,
ki se gradijo oziroma se bodo gradili po določbah tega zakona in porabo investicijskih sredstev, ki jih zagotovi SR Slovenija.
15. člen
Republiški sekretariat za finance v soglasju z republiškim sekretariatom
za zdravstvo in socialno varstvo sklene pogodbo s kliničnimi bolnišnicami v
Ljubljani oziroma z onkološkim inštitutom v Ljubljani, s katero se podrobneje
določi izvajanje nadzora iz prejšnjega člena in uredijo druga tehnična vprašanja med SR Slovenijo in investitorjema glede izvajanja tega zakona in finančnega programa o izgradnji onkološkega inštituta.
Pogodbi iz prejšnjega odstavka je treba skleniti v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona oziroma v enem mesecu potem, ko začne veljati finančni
program o izgradnji onkološkega inštituta.
16. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati naslednje določbe zakona o
nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani:
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—
—
—
—
—
—
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prvi odstavek 3. člena,
drugi odstavek 4. člena,
6. člen,
8. člen,
9. člen,
prvi odstavek 10. člena.
17. člen

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
I.
Klinični center sestavljajo tiste zdravstvene institucije, ki v neposredni
strokovni povezavi z medicinsko fakulteto v Ljubljani opravljajo raziskovalno
delo na področju medicine, so učna baza za šolanje visokih in višjih medicinskih
kadrov ter hkrati opravljajo naloge s področja zdravstvenega varstva, ki zajema kurativne, preventivne in rehabilitacijske oblike zdravstvenega dela.
Hrbtišče kliničnega centra tvorijo klinične bolnice v Ljubljani, s katerimi
se je že združila klinična bolnišnica za porodništvo in ženske bolezni, inštitut
za pljučne bolezni in TBC Golnik, inštitut za načrtovanje družine in bolnica
»dr. Petra Držaja«. V sestavu kliničnih bolnic je tako sedaj 11 klinik, 6 inštitutov in 6 drugih medicinskih in servisnih enot. Kot samostojne delovne organizacije v okviru kliničnega centra delujejo še: klinična bolnišnica za psihiatrijo in klinična bolnišnica za pediatrijo ter onkološki institut.
Institucije kliničnega centra opravljajo hkrati funkcijo »učeče« in »regionalne« bolnišnice ter zdravijo najtežje bolnike iz vse Slovenije. Od vseh v letu
1970 zdravljenih bolnikov jih je bilo 55% iz območja ljubljanske skupnosti
zdravstvenega zavarovanja.
Kot učna baza medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol, omogočajo institucije kliničnega centra: šolanje medicincev iz kliničnih predmetov,
šolanje višjih zdravstvenih delavcev za intenzivno nego in delo v laboratorijih, praktičen pouk srednjega medicinskega kadra in podiplomsko izpopolnjevanje zdravnikov in zdravnikov-specialistov ter tehničnih in drugih strokovnjakov v bolnišnični službi.
Koncentracija strokovno najbolj usposobljenega kadra, sodobno opremljeni
laboratoriji in druga najsodobnejša medicinska oprema ter strokovno zanimiva
in številna kazuistika v teh institucijah so baza za strokovno in raziskovalno
medicinsko dejavnost.
Novi objekt kliničnih bolnic — posteljni objekt, diagnostično-terapevtski
objekt, servisni objekt — bodo zaradi sodobne funkcionalne zasnove in organiziranosti ter svojih zmogljivosti omogočali in pospeševali kohezijo institucij
kliničnega centra in visoko raven medicinskega dela.
Z dograditvijo tega objekta bomo pridobili 1072 standardnih bolniških
postelj in z njimi znatno popravili standard bolnikov, ki se zdravijo v tem
centru, kjer so pogoji sedaj najslabši med bolnišnicami. Vse institucije klinič-
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nega centra bodo takrat razpolagale s 4651 standardnimi posteljami, ali 39,5®/»
vsega fonda, bolniških postelj v Sloveniji. Z njihovo pridobitvijo se bo ugotovljeni primanjkljaj standardnih bolniških postelj v republiki znižal za polovico.
II.
Zakon o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra je bil zasnovan na
investicijskem programu, ki sta ga sprejela skupščina bivšega okraja Ljubljana
in izvršni svet Skupščine SR Slovenije s pogodbo z dne 26. aprila 1963. Zakon
je določil:
1. prvo etapo izgradnje, ki obsega tri samostojne faze: posteljni objekt
s kapaciteto 911 bolniških postelj, diagnostično terapevtski objekt ter komunalno-servisne objekte in naprave za celoten klinični center. V objektih prve
etape se začasno zagotovi onkološkemu institutu 200 postelj. Po investicijskem
programu naj bi se v novi objekt selile tri klinike: kirurška, interna in ginekološko-porodniška,
2. investicijsko vsoto v skupni višini 191 600 000 din,
3. financiranje, ki so na podlagi vzajemnega dogovora Socialistična republika Slovenija in občine: Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Hrastnik,
Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center,
Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Logatec, Metlika,
Novo mesto,.Radovljica, Ribnica, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Vrhnika
in Zagorje.
Od obveznosti zagotovi SRS 40%, občine na območju mesta Ljubljana
30 % in druge občine 30%;
4. rok petih let, ko bo izgradnja prve etape končana;
5. klinične bolnice v Ljubljani kot investitorje in ustanavlja poseben investicijski sklad.
Investicijska vsota določena v 3. členu zakona je bila izračunana po tržnih
cenah in deviznih tečajih iz leta 1964 in 1965. V tej vsoti tudi niso bila zajeta
sredstva za izobraževanje potrebnih kadrov in za neobhodna obratna sredstva.
Pri izvajanju gradnje prve etape kliničnega centra so se odprli številni
problemi programske in finančne narave, ki so prikazani v naslednjih elaboratih: »Funkcija in namemba kliničnega centra« — junija 1970, »Finančni
program za izgradnjo kliničnega centra (spremembe in dopolnitve)« — februarja 1971 in »Poročilo komisije za oceno poteka gradnje kliničnega centra
v Ljubljani«. Iz njih povzemamo naslednje bistvene ugotovitve:
1. Nove objekte kliničnega centra so začeli graditi po investicijskem programu, ki ga je 28. 6. 1963 sprejela Okrajna skupščina Ljubljana in ki je bil
delno spremenjen 16. 6. 1964 in 12. 6. 1965.
Z zakonom o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra (Uradni list SRS,
št. 22/66) je bila dokončno sprejeta koncepcija izgradnje kliničnega centra.
Glavni projekt arhitekture za posteljni objekt je republiški sekretariat za gospodarstvo odobril 12. 7. 1966 z odločbo št. 351-H-159/65, dočim je bil glavni
projekt instalacij za posteljni objekt odobren šele 10. 6. 1969 z odločbo št.
351/6-220/69.
Ob sprejetju zakona načrtov za DTS objekt še ni bilo. Programsko-projektna naloga je bila končana šele leta 1967 in na njeni podlagi je bil glavni
projekt arhitekture izdelan in potrjen 10. junija 1969 z odločbo republiškega ,
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sekretariata za gospodarstvo št. 351/C-220/69. Za izdelavo kompletne tehnične
dokumentacije za vse instalacije pa je 'bila sklenjena pogodba za IMP šele 9. 12.
1969.
Da bi spravili projekte za DTS objekt v sklad z razvojem medicinske
tehnologije in uresničili koncept kliničnega centra v smislu zakona o nadaljnji
etapni izgradnji kliničnega centra, so morali ponovno analizirati smotrnost
dotedanjih gradbenih programov in pripraviti nov predlog za namembo in
bodočo funkcijo kliničnega centra. Ta predlog so sprejeli: investicijski svet
za gradnjo kliničnega centra 18. 7. 1969, pedagoško znanstveni svet medicinske
fakultete 16. 2. 1970 in republiški zdravstveni center 23. 3. 1970; o njem pa sta
razpravljala tudi odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SRS 17. 4. 1970 in odbor izvršnega sveta za socialno
politiko in komunalna vprašanja 18. 5. 1970.
DTS objekt kot je sedaj zasnovan, pomeni racionalno izpeljavo sodobnih
medicinsko-funkcionalnih rešitev, ki zagotavljajo v perspektivi najbolj ekonomično in usklajeno opravljanje vrhunskih medicinskih dejavnosti, tako operativnim strokam, kot tudi interni medicini, fiziološki diagnostiki, rentgenologiji in nuklearni medicini.
V posteljnem objektu se, na račun zmanjšanja bruto etažne površine na
eno posteljo, povečuje število postelj od predvidenih 911 na 1072. Med uporabnike novih zmogljivosti se namesto predvidenih treh klinik, uvrsti osem
klinik in trije klinični inštituti, kar bo znatno izboljšalo pogoje za zdravstveno,
pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo večini medicinskih enot kliničnega
centra.
Zakon zagotavlja onkološkemu inštitutu 200 postelj v novozgrajenih objektih kliničnega centra. Sporazumno pa bo namesto teh postelj onkološki inštitut
dobil vse bolniške prostore s 196 standardnimi posteljami in funkcionalne enote
sedanje interne klinike.
2. V letih 1967—1969 izpopolnjeni program in na njegovi podlagi izdelani
projekti so terjali delno povečanje gradbene površine objektov, zlasti za instalacije in strojne naprave, za komunikacije znotraj novih objektov in z drugimi
objekti kliničnih bolnic, pa tudi za porodniški oddelek in porodni blok, ki v
prvotnem programu sploh nista bila zajeta. Novi objekti bodo imeli približno
za desetino večjo površino od tiste, ki so jo predvideli načrti iz leta 1963,
kar je razvidno iz naslednjega prikaza.
Bruto koristna površina (v m2)

posteljni objekt
DTS objekt
skupaj
več površine

Po programu
iz leta 1963
36 808
25 448
62 256

Po spremenjenem
programu
41 250
28 683
69 933
7677

.x.ntaa
nnv
veean
" P°
J

12,2

Tehnični strokovnjaki, ki so analizirali potek gradnje, so bili enotnega
mnenja, da je bilo povečanje iz gradbeno-tehničnih razlogov utemeljeno.
Samoupravni in strokovni organi kliničnih bolnic in investicijski svet za
izgradnjo kliničnega centra so ob večkratni reviziji projektov dosegli, da so se
v prvotnih projektih predvidene površine zmanjšale za 15 467 m2. Po tej redukciji površin pa so zlasti medicinski strokovnjaki mnenja, da bi vsaka nadaljnja
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redukcija resno ogrozila medicinsko funkcionalno in obratno sposobnost novih
objektov.
3. Do roka, kot je določen v zakonu, bo zgrajen posteljni objekt, DTS
objekt pa bo, ob dosedanjem tempu graditve, če bi ga vzdržali vnaprej, predvidoma gotov sredi leta 1973. Razlogov za kasnitev je več, najpomembnejši pa
je, da ni bilo pravočasno programa kliničnega centra in ne projektov in pa
zahtevnost novih objektov za celotno gradbeno operativo, zlasti še instalacij.
Nekatere instalacije (npr. sterilizacija zraka za opeklinski oddelek, instalacije za
intenzivno nego, klima v operacijskem bloku), predstavljajo zadnjo novost v
svetu in naši strokovnjaki na tem področju še nimajo dovolj izkušenj. Kljub
težavam pri projektiranju, zlasti še instalacij, pa strokovnjaki ugotavljajo, da
je investitor že veliko bolj organiziran, kot v začetku gradnje in da obvladuje
zahtevne naloge.
4. Iz obsežne dokumentacije (glej »Finančni program za izgradnjo kliničnega centra, sprememba in dopolnitev, februar 1971«) je razvidno, da gradnje
prve etape kliničnega centra ni mogoče dokončati z investicijskimi sredstvi,
ki so bila zagotovljena z zakonom. To je razvidno iz naslednjega prikaza:
V 000 dinarjih
Odobreno

ei

3i°i i97i

Indeks

Razlika

73150
54 750
7 980
25 240
30 480

94 309
175 565
7 71e
41 158
74 000

128,9
320,7
96,7
163,1
242,8

21 159
120 815
264
15 918
43 520

191 600

392 748

205,0

201 148

—
—

4 500
2 514

—
191 600

7 014
399 762

—
208,6

7 014
208 162

—
—
—

5 846
5 802
18 072

—
—
—

5 846
5 802
18 072

—
191 600

29 720
429 482

—
224,1

29 720
237 882

I. stroški gradnje in
opreme
posteljni objekt
DTS objekt
toplovodno omrežje
preddela
oprema
Skupaj
II. sredstva za druge
namene
kredit toplarni
odkup gluhonemnice
Skupaj
SKUPAJ I + II

—
—

4 500
2 514

III. doslej z zakonom
nepredvidena sredstva
vzgoja kadrov
stanovanja
obratna sredstva
Skupaj
SKUPAJ I—III

Specifikacija potrebnih dodatnih sredstev, izdelana po tržnih cenah in deviznih tečajih v februarju 1971 in razlogov za povečanje je naslednja:
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a) povečanje cen za preddela, gradnjo objektov toplovodno omrežje in za opremo od 1965—1970 leta:
podražitve pri gradnji . .
prihranki
povečanje cen za opremo

141 168 893 din
24 345 893 din

skupaj
kar predstavlja 68% povečanje.

116 823 000 din
25 411 000 din
142 234 000 din

b) Razvoj medicine, medicinske tehnike in tehnologije
medicinskega dela in vključitev novih delovnih enot
— razširitev funkcionalnih prostorov (gradbena,
obrtniška in instalacijska dela)
— oprema
skupaj razvoj
ali 20,6'% povečanje

24 815 000 din
18 109 000 din
42 924 000 din

c) Podražitve zaradi faktorjev, na katere investitor ni
mogel vplivati:
— stroški za posojilo Ljubljanski toplarni v 1965.
letu iz sredstev sklada za gradnjo bolnišnic . .
— dodatni stroški zaradi poteka magistralnega voda
skoz DTS objekt
— stroški za odkup objekta bivše gluhonemnice
sedaj ga uporablja onkološki inštitut) . . . .
— stroški sklada za gradnjo bolnišnic zaradi spremembe projekta posteljnega objekta iz stolpnice
v blok (dodatna rušenja, dodatna nadomestna
stanovanja, večji izkopi, novi projekti itd.) . .

4 500 000 din
990 000 din
2 514 000 din

3 500 000 din
11 504 000 din

ali 5,6% povečanje
č) Povečanje investicijskih stroškov zaradi racionalne
organizacije bodočega dela kliničnih bolnišnic . .
ah 5,5% povečanje
Skupaj tčk. a, b, c, č

11 500 000 din
208 162 000 din

V prikazani podražitvi pa še niso upoštevani stroški za usposobitev ustreznega števila zdravstvenih delavcev in za minimalna obratna sredstva, brez
česar objektov ni mogoče spraviti v obratovanje. Za ta namen bi potrebovali
— za usposobitev in za nastanitev zdravnikov in medicinskih sester (glede na veljavne minimalne kadrovske normative)
— za minimalna obratna sredstva
Skupaj

11 648 000 din
18 072 000 din
29 720 000 din
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Po cenitvah iz februarja 1971 znaša celotna potrebna investicijska vsota
za dograditev prve etape kliničnega centra 429 481 700 din.
Gradbeno-tehnični, medicinski in finančni strokovnjaki so glede podražitev
in prekoračitev prvotnega finančnega programa mnenja, da so upravičene in da
je le tako bilo mogoče realizirati 3. člen zakona o nadaljnji etapni izgradnji
kliničnega centra v Ljubljani.
Ker se bo DTS objekt gradil predvidoma do 30. junija 1973, je zaradi
gibanja cen in sprememb v deviznih tečajih računati s povečanjem v februarju
1971 ugotovljenih investicijskih stroškov in je to urediti v nadaljnjem financiranju gradnje kliničnega centra.
5. Investicijska sredstva zagotovljena z zakonom o nadaljnji etapni izgradnji
kliničnega centra (191 600 000 din) bodo izčrpana v mesecu maju t. 1. in bodo
uporabljena takole:
Objekt oz.
dela
preddela
I. faza
II. in III. faza
oprema
toplovodnoi omrežje
varščina 10 c/o
Skupaj

Program iz leta
1966 in 1968

Nova predračunska
vrednost

25 020
66 500
49 000
27 810
7 250
15 320

34 399
90 018
28 092
26 875
12 216
—

191 600

191 600

Iz razpoložljivih sredstev bodo:
a) dokončana preddela,
b) usposobljene tipične etaže posteljnega objekta,
c) nabavljena najnujnejša oprema za obratovanje posteljnega objekta
(vključno s kuhinjo in telefonsko centralo),
č) dokončano toplovodno* omrežje.
Glede na ugotovljene razlike med zagotovljenimi in še potrebnimi sredstvi
za dokončanje vseh treh faz prve etape nadaljnje graditve kliničnega centra
so si samoupravni organi kliničnih bolnic prizadevali tako uresničevati program
izgradnje, da bi z razpoložljivimi sredstvi omogočili že delno uporabo posteljnega objekta z najnujnejšo opremo. Te sklepe samoupravnih organov je potrdil
investicijski svet in je z njimi soglašal izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Kolikor ne bodo zagotovljena dodatna sredstva, kot jih izkazuje finančni
program iz februarja 1971, se bo gradnja morala ustaviti.
III.
Ta osnutek zakona ureja obveznosti SR Slovenije za dokončanje izgradnje
novega objekta kliničnih bolnic v Ljubljani kot prve etape izgradnje kliničnega
centra v Ljubljani, ki se gradi na podlagi sedaj veljavnega zakona o nadaljnji
etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani in dopolnjenega programa, ter
okvirno opredeljene izgradnje onkološkega inštituta in obveznosti SR Slovenije
pri zagotavljanju investicijskih sredstev.
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Osnutek zakona uvodoma opredeli vsebino zakona v 1. členu.
Dozorelost investicijskih programov pri novem objektu kliničnih bolnic na
eni strani in na drugi strani pri izgradnji onkološkega inštituta narekuje, da
uredimo to v dveh poglavjih (II. in III.). Kar zadeva izgradnjo novega objekta
kliničnih bolnic, je ta urejena v drugem poglavju. V členu 2 je določen obseg
objekta in programska zasnova oziroma način za dopolnitev prvotne programske
zasnove.
V členih 3, 4, 5 in 6 osnutek zakona ugotavlja predračun za izgradnjo
novega objekta v celoti, izračun na dan 31. 1. 1971; ugotavlja že vplačani delež
SR Slovenije po veljavnem zakonu o izgradnji prve etape kliničnega centra
v Ljubljani in tudi opredeli obveznost pa dinamiko dospevanja te obveznosti
glede dodatnih investicijskih sredstev. Kar zadeva obseg teh sredstev, smo podali
obrazložitev že v prejšnjem poglavju. Opozorili bi le na to, da nadaljujemo konstrukcijo financiranja kot jo je določal že sedanji zakon, to je, da SR Slovenija
za vse objekte kliničnega centra prispeva 40% od predračuna investicijskih
sredstev.
Določilo člena 7 štejemo kot nujno1, saj je pomanjkljivost sedaj veljavnega
zakona prav v tem, da ni določil, kako ravnati v primerih, če zaradi sprememb
na tržišču pride do sprememb predračunskih cen v investicijskem programu.
Tudi pri tem velja, da SR Slovenija prevzema obveznost za 40 % morebitnih
podražitev. Izkazalo se je namreč kot povsem iluzorno graditi zasnovo investiranja na predpostavki, da bi cene skozi obdobje več let ostajale trdne in
nespremenjene. Obveza kliničnih bolnic, da nosijo riziko do 2'% podražitev,
pa jih sili k racionalni izvedbi del.
V členu 8 je določena obveznost kliničnih bolnic, da onkološkemu inštitutu
daje v uporabo objekt interne klinike. Časovno zakon te obveznosti ne opredeljuje, pač pa so klinične bolnice in onkološki inštitut že sklenile sporazum,
naj bi klinične bolnice že letos preselile interno kliniko in dale v uporabo
onkološkemu inštitutu sedanjo interno kliniko. Torej ni treba čakati na dokončanje novega objekta, temveč bi to izpeljali že tekom izgradnje novega objekta
kliničnih bolnic. Razen tega ta člen zavezuje klinične bolnice, da zagotovijo
onkološkemu inštitutu souporabo diagnostično-terapevtskih in komunalno-servisnih dejavnosti novega objekta kliničnih bolnic.
Pri odstopu sedanjih objektov kuhinje, pralnice, tehničnih delavnic in C
oddelka klinike za otorinolaringologijo' pa gre predvsem za zemljišča, na katerih
naj bi bil zgrajen teleradioterapevtski objekt. Seveda pa je bilo nujno še
določilo, da o tem partnerja skleneta pogodbo.
V 9. členu, ki ima bolj tehnični značaj, pa urejamo obveznost investitorja
glede informiranja in poročanja o poteku izgradnje in porabi finančnih sredstev
za novi objekt kliničnih bolnic in dokumentiranja podražitev.
Zaradi zakasnitve gradnje prve etape kliničnega centra kot jo je opredelil
zakon o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani (Uradni list
SRS, št. 22/66) za več kot 2 leti in zaradi njene podražitve se časovno odmika
začetek gradnje druge etape, kot jo je predvidel zakon. Glede na to, da j;e na
onkološkem inštitutu stanje prostorov in opreme zelo kritično', predlagamo, da
se prva etapa izgradnje kliničnega centra toliko razširi, da bi z njo zagotovili
rešitev najbolj perečih problemov te institucije in tako v skrčenem a racionalnem obsegu tudi zagotovili realizacijo nujnih objektov druge etape. Ta naj
bi obsegala:
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a) gradnjo teleradioterapevtskega objekta
Objekt naj bi se gradil po odobreni programski zasnovi po projektu,
ki bo prilagojen lokaciji tega objekta na levi strani Ljubljanice,
b) adaptacijo hospitalnih in ambulantnih prostorov
Obseg adaptacij naj upošteva minimalne strokovne pogoje za delo bolnišnic in mora biti verificiran.

Onkološki inštitut bo po sporazumu s kliničnimi bolnicami dobil v uporabo
celoten objekt interne klinike s 173 standardnimi posteljami in vsemi funkcionalnimi enotami, klinične bolnice pa mu bodo zagotovile tudi souporabo
operacijskega bloka, centralnega in specialnih laboratorijev, rentgenske službe,
oddelka za nuklearno medicino, inštituta za nevrofiziologijo, enote za sterilizacijo in dezinfekcijo ter servisnih dejavnosti (kuhinje, pralnice, cevne pošte,
telefonske centrale itd.).
Onkološkemu inštitutu bo z dograditvijo TRT objekta omogočeno, da
vključi v zdravljenje rakastih bolnikov sodobne obsevalne in druge naprave.
V objektu sedanje interne klinike bo z manjšimi adaptacijami možno zagotoviti
dostojen standard bolniških prostorov in vsaj nekaj funkcionalnih dejavnosti
prenesti iz »Šempetrske vojašnice« v objekt interne klinike v objektu »Sempetrske vojašnice« pa bo s tem dano dovolj prostorskih možnosti, da se v njih
zadovoljivo uredijo prostori za druge dejavnosti in specialistično ambulantno
delo.
Za izgradnjo TRT objekta in adaptacijska dela, kot jih določa ta zakon,
še ni izdelan investicijski program. Zato ta zakon predvideva, da bo višina
investicijskih sredstev, ki jih bo prispevala SR Slovenija, določena s posebnim
odlokom; seveda v okviru 40 °/o relativne udeležbe.
Končne določbe v členu 13 na podlagi zakona o zdravstvu zavezujejo SR
Slovenijo, da pristopi k sporazumu, ki ga bodo sklenili vsi udeleženci teh
investicij in v katerem naj bi opredelili svoja medsebojna razmerja in tudi
svoja skupna razmerja do investitorja.
V členu 14 smo uredili pravico nadzora, v členu 15 pa podrobno opredelili
izvajanje te pravice. Iz določil člena 16 izhaja, da več ne predvidevamo obstoja
investicijskega sveta, saj na ta način okrepimo tudi odgovornost investitorja,
ki prevzema nasproti financerjem investicije celotno odgovornost za izvajanje
gradnje in porabo sredstev.
Po tehtnem premisleku smo se odločili, da obdržimo v veljavi sedanji zakon
o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani (Uradni list SRS,
št. 22/66). Ugotavljamo namreč, da nekatere občine še niso izpolnile svojih
obveznosti po tem zakonu in bi z odpravo zakona bile klinične bolnice ob
pravni naslov, da izterjajo te obveznosti. Vsebinsko pa tudi kaže obdržati
v veljavi določila tega zakona, saj ta osnutek le dopolnjuje koncepcijo gradnje,
funkcije, namembnosti pa ne spreminja.

POROČILA
Odbora republiškega zbora za finance in proračun ter za socialno politiko
in zdravstvo sta na skupni seji dne 27. maja 1971 obravnavala osnutek zakona
o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. Kot dodatno

Priloge

1009

gradivo za obravnavo osnutka zakona je služilo še poročilo komisije za oceno
poteka gradnje kliničnega centra v Ljubljani, mnenje zbora delegatov zveze
skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev SR Slovenije ter stališča in pripombe onkološkega inštituta.
V načelni razpravi o osnutku zakona je bilo izraženo — kljub nekaterim
pripombam — soglasno mnenje, da je dokončanje izgradnje kliničnega centra
v Ljubljani nujno. Vsako odlaganje nadaljnje izgradnje bi pomenilo namreč
veliko škodo glede na vedno večji porast cen predvsem gradbenega materiala
in opreme. Mimo tega je povsem jasen in razčiščen koncept funkcije in namembe
kliničnega centra, kar ne moremo trditi za druge bolnišnične objekte v Sloveniji, ki so tudi v gradnji. Pri tej svoji načelni odločitvi sta se odbora oprla
med drugim tudi na mnenja in sklepe republiškega medicinskega sveta in
zbora delegatov zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev SR Slovenije, ki ugotavljata, da je nujno treba dograditi objekte kilničnega centra.
Odbora sta ugotovila, da bo zakon, ki določa udeležbo republike, dal zgled vsem
drugim sofinancerjem, da čimprej sprejmejo ustrezne odločitve o svoji soudeležbi, kar bo omogočilo takojšnje nadaljevanje izgradnje tega pomembnega
zdravstvenega objekta v naši republiki.
V načelni razpravi je bilo izraženo s strani nekaterih poslancev tudi mnenje,
da bi morali hkrati s tem reševati tudi vprašanje dokončne izgradnje nekaterih
drugih bolnišnic v SR Sloveniji (Maribor, Nova Gorica, Koper). Vendar to
v dani situaciji ni mogoče, ker še ni izdelan celoten koncept razvoja bolnišnične
mreže v Sloveniji, niti ni še povsem jasna namembnost in funkcionalnost
drugih bolnišnic. Gradnja kliničnega centra v Ljubljani pa je bila že leta
1966 posebej tretirana z zakonom o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra
v Ljubljani. Ker je — kot rečeno — koncept dokončne izgradnje kliničnega
centra v Ljubljani povsem razčiščen, bi bilo neodgovorno, če bi zavlačevali
z njegovo dokončno izgradnjo. Seveda kljub temu pa — po mnenju obeh
odborov — ne gre zanemarjati druge bolnišnične objekte v izgradnji. Za rešitev
teh vprašanj je treba izdelati vso potrebno dokumentacijo in predvsem program,
saj namembnost in funkcija teh bolnišnic danes še nista razčiščena. Ko bomo
imeli glede tega povsem jasne pojme, bo mnogo laže reševati tudi vprašanje
financiranja izgradnje drugih bolnišničnih objektov. Tiste družbeno-politične
skupnosti, skupnosti zdravstvenega zavarovanja in delovne organizacije*, ki so
zainteresirane za izgradnjo posamezne bolnišnice ali njenega objekta ter prizadeta zdravstvena delovna organizacija, naj sklenejo sporazum o izgradnji takšnega objekta v smislu tretjega odstavka 96. člena republiškega zakona o zdravstvu. Šele, ko bo potrjena programska osnova in ko bodo tudi drugi udeleženci
zagotovili svoj delež investicijskih sredstev za izgradnjo določenega bolniškega
objekta, naj tudi SR Slovenija zagotovi del sredstev za te elemente. Vsekakor
pa je danes še preuranjeno sprejemati že določene odstotke te republiške udeležbe za vsak objekt posebej,- ko zanj še nimamo izdelanih in potrjenih investicijskih programov. Dokončna izgradnja drugih bolnišničnih objektov ne bo
samo v korist določenim območjem v republiki, marveč bo tudi razbremenila
bodoči klinični center. Klinične bolnišnice sprejemajo že danes v nevzdržnih
razmerah skoraj 42 B/o vseh pacientov iz drugih regij. Tako bo omogočeno, da
bo klinični center — poleg tega, da bo učna baza za obsežno znanstveno-raziskovalno delo — opravljal tudi v bodoče najzahtevnejše zdravstvene storitve,
se pravi, da bo nudil vrhunsko zdravstveno pomoč vsem občanom v republiki.
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Ko sta odbora razpravljala o predlogu izhodišč za družbeni dogovor o
izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju od 1971. do 1976. leta, sta v načelu
ta predlog podprla in predlagata, naj Skupščina SR Slovenije pooblasti izvršni
svet, da v imenu SR Slovenije začne postopek za sklenitev omenjenega družbenega dogovora. Pri tem odbora nista podrobneje razpravljala o predlogu
družbenega dogovora, ker sta menila, da sodi vsebina takega dogovora v pristojnost podpisnikov samih.
Zaradi čimprejšnje zagotovitve sredstev in da se prepreči ustavitev gradnje
kliničnega centra, kar bi povzročilo veliko materialno škodo, predlagata odbora,
da se obravnava zakon po skrajšanem postopku s skrajšanjem rokov kot zakonski predlog v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona predlagata odbora naslednje spreminjevalne predloge in dopolnitve:
K naslovu zakona: Odbora se strinjata z amandmajem zakonodajno-pravne komisije.
K 1. členu : Odbora se ne strinjata z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije.
Gre namreč za bistveno vsebinsko razliko med dokončanjem izgradnje in izgradnjo.
K II. poglavju: Odbora se ne strinjata z amandmajem zakonodajnopravne komisij ej.
Obrazložitev je analogna kot pri 1. členu.
K 2. členu : Odbora se ne strinjata z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije k 1. odstavku, strinjata pa se z amandmajem k 2. odstavku.
Obrazložitev je ista kot k 1. in 2. členu.
K 4. členu : Odbora se strinjata z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije.
K 5. členu : V drugi vrsti 1. odstavka naj se za besedo »zmanjšanih«
doda naslednje besedilo1: »za vsa dosedanja vplačila v znesku 191 600 000 dinarjev in«.
Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti.
K 6. in 7. členu: Odbora se strinjata z amandmaji zakonodajnopravne komisije.
K 8. členu : Pripombo onkološkega inštituta, da ne gre za 173 postelj,
marveč samo za 130 postelj, odbora nista sprejela, ker je bila kategorizacija
opravljena s strani pristojnih organov. Sprejela pa sta na znanje izjavo predstavnika kliničnih bolnic, da so klinične bolnice pripravljene sporazumno rešiti
vprašanje obstoječe trafo postaje in kotlovnice, ki ju onkološki inštitut zahteva
v svoje upravljanje. Tudi v razpravi o tem vprašanju je bila ponovno sprožena
utemeljenost enotne delovne organizacije kliničnih bolnic, ki naj bi zajela tudi
sedanji onkološki inštitut.
K 9. členu : Odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije.
K 11. in 12. členu : Z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k
11. členu se odbora ne strinjata.
Odbora se strinjata z amandmajem zakonodajno-pravne komisije, da se
besedili 11. in 12. člena združita v en člen.
Prva vrsta 11. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Ob upoštevanju,
da dobi onkološki inštitut iz«.
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Zadnja vrsta 11. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »za izgradnjo
onkološkega inštituta po tem zakonu.«
Odbora se strinjata z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 12.
členu, ki postane drugi odstavek 11. člena.
K 15. členu: Odbora se ne strinjata z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije, da se ta člen črta in podpirata besedilo kot ga predlaga izvršni svet,
kar je v skladu z že sprejetimi stališči odbora za finance in proračun glede
postopkov pri izgradnji investicijskih objektov.
Odbora priporočata republiškemu zboru, naj sprejme priporočilo, da se
v sestav enotnih kliničnih bolnic v Ljubljani vključijo še preostale tri samostojne organizacije in sicer klinična bolnišnica za psihiatrijo, klinične bolnišnice
za pediatrijo in onkološki inštitut. Že ob primeru onkološkega inštituta, ki bo
z novim objektom še bolj delovno vključen v okvir dela kliničnih bolnic, postaja
vprašanje upravičenosti nadaljnjega obstoja samostojne delovne organizacije
zaradi racionalnega izkoriščanja vseh kapacitet kliničnih bolnišnic, predvsem
novozgrajenih, še toliko bolj aktualno. Mnenje nekaterih poslancev obeh odborov
je bilo celo, da bi bilo treba postaviti združitev onkološkega inštituta
s kliničnimi bolnicami kot pogoj za odobritev republiških sredstev za drugo
etapo izgradnje kliničnega centra za potrebe onkološkega inštituta. Na ugovor,
da takega pogoja ni mogoče postavljati, je bilo izraženo mnenje, da je stališče,
na podlagi katerega naj bi republika le zagotavljala sredstva za potrebe inštituta — pri tem pa ne imela nikakršne pravice oziroma vpliva za njihovo
racionalno uporabo, nevzdržno.
Odbora predlagata republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z zgoraj
navedenimi spreminjevalnimi predlogi in dopolnitvami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora sta odbora določila poslanca
Draga Benčino.
Št,: 351-8/71
Ljubljana, 27. 5. 1971

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega
zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. maja 1971 obravnaval osnutek
zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani,
ki ga je skupščini predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. Izvršni svet je k obrazložitvi osnutka
zakona priložil še gradiva: funkcija in namemba kliničnega centra v Ljubljani,
finančni program za izgradnjo kliničnega centra in poročilo komisije za oceno
poteka gradnje kliničnega centra v Ljubljani.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je odbor za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje na seji dne 17. aprila 1970 razpravljal o funkciji in namembnosti
kliničnega centra v Ljubljani na podlagi gradiva kliničnih bolnic v Ljubljani in
stališč, ki jih je o tem vprašanju zavzel republiški zdravstveni center. Odbor
je predloženi koncept pozitivno ocenil, saj v maksimalni meri zagotavlja integracijo specializiranih služb v korist bolnika in hkrati upošteva smotrno uporabo
sedanjih bolnišničnih objektov v Ljubljani. Odbor je tedaj podprl predlog, da
v novem objektu kliničnega centra namesto treh klinik pridobe nove zmogljivosti osem klinik in trije klinični inštituti, da se za 10 % zmanjša površina
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v diagnostičnem in terapevtskem delu novih objektov ter da se z racionalnejšo
porabo površine v posteljnem objektu nekoliko poveča število bolniških postelj.
Hkrati je bilo tedaj poudarjeno, da je potrebna revizija programa onkološkega
inštituta, ker bodo le temu prepuščeni prostori sedanje interne klinike in ker
so med zahtevnejšimi specialističnimi in superspecialističnimi kirurgičnimi
storitvami v novem objektu kliničnega centra v velikem številu zajete tudi storitve s področja onkologije. Končno je odbor na seji 17. aprila 1970 podprl
predlagano delitev dela med kliničnim centrom in ostalo bolnišnično službo.
Menil je, da bo seznam zahtevnejših specialističnih in superspecialističnih storitev — čeprav le-ta še ni dokončen — pomagal tudi perifernim bolnišnicam
pri opredeljevanju namembnosti novih kapacitet. V tej zvezi je bilo izraženo
mnenje, da je nekaj storitev iz tega seznama še treba podvreči kritični presoji,
dočim velika večina predlaganih storitev ni sporna.
V načelni razpravi o osnutku zakona je bilo izraženo mnenje, da je izvršni
svet močno zakasnil s predložitvijo zakona, ki naj omogoči nadaljnjo izgradnjo
kliničnega centra v Ljubljani. Ce bi bil zakon že lani predložen in sprejet*,
ne bi prišlo do ustavitve gradnje in do nevarnosti škode, ki grozi z eventualnim
konserviranjem objekta. V tej zvezi je bilo poudarjeno, da so šele letos ustvarjene možnosti za zagotovitev prispevka posameznih sofinancerjev.
Na vprašanje, kako se izpolnjujejo obveznosti sofinancerjev po obstoječem
zakonu o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani, je predstavnik
kliničnih bolnic pojasnil, da so svoje obveznosti v celoti izpolnile republika in
ljubljanske občine. Za III. fazo izgradnje 13 okoliških občin še ni podpisalo
pogodb v skupni višini 2,5 milijona dinarjev. Sredstva v tej višini je zagotovila
banka kot premostitveni kredit.
V zvezi s financiranjem dokončne izgradnje kliničnega centra je bilo pojasnjeno, da se s predloženim zakonom določa le udeležba republike in s tem daje
zgled drugim sofinancerjem, da čimprej sprejmejo ustrezne odločitve o svoji
soudeležbi, da bi lahko nadaljevali z izgradnjo tega pomembnega zdravstvenega
objekta v Sloveniji. Posebej je bilo poudarjeno, da sam sprejem zakona še ne
omogoča nadaljevanja izgradnje kliničnega centra, saj se bo po obstoječih predpisih gradnja lahko nadaljevala le v primeru, ko bodo zanjo zagotovljena vsa
potrebna investicijska sredstva.
V zvezi z zagotovitvijo preostalih investicijskih sredstev je predstavnik
kliničnih bolnic pojasnil, da že dalj časa tečejo dogovori z občinskimi skupščinami in skupnostmi zdravstvenega zavarovanja o načinu financiranja nadaljnje
izgradnje kliničnega centra v Ljubljani. Obstaja predlog, ki ga je že podprla
mestna skupščina Ljubljana in nekatere občine (Ljubljana-Moste-Polje, VičRudnik, Šiška, Kamnik itd.), po katerem bi potrebna investicijska sredstva zbrali
s povišano stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje. Skupnosti zdravstvenega zavarovanja Ljubljana, Kranj in Novo mesto naj bi stopnjo prispevka
za zdravstveno zavarovanje povečale z 0,50 poena namensko za investicije v
zdravstvu, pri tem pa naj bi:
— ljubljanske in okoliške občine vsa na tej osnovi zbrana sredstva namenile
za klinični center;
— občine Cerknica, Kočevje, Idrija, Logatec in Ribnica namenile sredstva
po stopnji 0,45 ">/o od osebnih dohodkov za klinični center, po stopnji 0,05%»
pa za lokalne potrebe;
— gorenjske občine namenile sredstva po stopnji 0,40% od osebnih dohodkov za klinični center, po stopnji 0,10*% pa za lokalne potrebe;
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— dolenjske in zasavske občine namenile sredstva po stopnji 0,35"/o od
osebnih dohodkov za klinični center, po stopnji 0,15 "/o pa za lokalne potrebe.
Poudarjeno je bito, da bodo v kratkem še druge občine in tudi skupnosti
zdravstvenega zavarovanja sklepale o načinu financiranja dokončne izgradnje
kliničnega centra. V tej zvezi je bilo opozorjeno, da ni nujno, da bi omenjene
skupnosti zdravstvenega zavarovanja že do konca tega meseca sklepale o namenskem povečanju stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje. Ce bodo to
storile po 31. 5. 1971, ki je z zveznim zakonom določen kot končni rok za določanje stopenj prispevkov, bi bili sklepi omenjenih skupnosti, ki bi veljali od
1. 1. 1972 dalje, zadostna garancija za banko, da bi do konca leta odobrila
ustrezni premostitveni kredit. Ob tem so nekateri člani odbora izrazili pomislek,
ali je prav, da skupnosti zdravstvenega zavarovanja sredi leta sprejemajo obveznosti za prihodnje leto.
V zvezi z vprašanjem, od kod republiki sredstva za realizacijo obveznosti
po predloženem zakonu, je bilo pojasnjeno, da je bil skupščini predložen rebalans republiškega proračuna, ki omogoča, da se iz nerazporejenih sredstev pokrijejo obveznosti republike po tem zakonu.
Odbor je bil soglasno mnenja, da ne smemo zavlačevati z dokončno izgradnjo kliničnega centra, saj bi se sicer spričo naglega porasta cen investicijski
stroški le še povečali. V primeru, da bi konservirali objekt v fazi., do katere
je zgrajen, bi za to rabili 10 000 000 dinarjev. Zato bi bilo treba po mnenju
odbora z zakonom čimprej določiti obveznosti republike ter s tem spodbuditi
in pospešiti sprejem odločitev drugih sofinancerjev. Tudi ti so namreč — tako
kot republika — soodgovorni, da se začeta investicija čimprej dokonča.
Posebna pozornost je bila v razpravi posvečena višini obremenitve skladov
zdravstvenega zavarovanja za financiranje dokončne izgradnje kliničnega centra.
Poudarjeno je bilo, da so zavarovanci na nekaterih območjih v Sloveniji sprejeli
nase dosti večje breme (do 1 °/o od osebnih dohodkov) za financiranje investicij
v zdravstvu. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je prav, da ljubljanski zavarovanci namenijo za financiranje kliničnega centra sredstva le v višini 0,5% od
osebnih dohodkov, čeprav je znano, da so prav v Ljubljani osebni dohodki
nad poprečjem osebnih dohodkov v Sloveniji. Izraženo je bilo mnenje, da bi
bila lahko udeležba republike nekoliko nižja ter da bi ljubljanski zavarovanci
morali nase prevzeti večjo obremenitev pri financiranju izgradnje kliničnega
centra.
V zvezi s pripombo, da so v predračun za izgradnjo novih objektov kliničnih
bolnic vključena tudi sredstva za opremo in za usposobitev kadrov, druge
bolnišnice pa doslej tega niso mogle upoštevati, je bito poudarjeno, da bodo
morale biti v prihodnje za vse investicije pripravljene programske zasnove po
enotnih kriterijih. Med temi kriteriji bo vsekakor zajeta tudi oprema in kadri.
Pred prehodom na podrobno obravnavo predloga zakona je bilo sproženo
vprašanje, ali ne bi bilo umestno, da bi se osnutek zakona obravnaval po
skrajšanem postopku kot predlog zakona. S tem bi namreč še bolj pospešili
sprejem odločitev vseh sofinancerjev in dosegli, da bi z izgradnjo čimprej nadaljevali. Glede na opozorilo, da republiški zbor predloženega osnutka zakona
verjetno še ne bo obravnaval na seji dne 31. maja, je odbor podprl predlog
izvršnega sveta, da se predloženi zakon obravnava na seji socialno-zdravstvenega
zbora kot osnutek zakona. Na podlagi pripomb in stališč zbora pa naj izvršni
svet čimprej pripravi predlog zakona in ga predloži skupščini.
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Pri podrobni obravnavi posameznih členov osnutka zakona so bile izražene
naslednje pripombe in predlogi:
K 4. členu : Postavljeno je bilo vprašanje, ali je prav, da tudi klinične
bolnice same prispevajo del sredstev za izgradnjo kliničnega centra spričo
velikih obveznosti, ki jih imajo do svojih delavcev v pogledu zagotovitve stanovanj, ureditve otroškega varstva itd. Poudarjeno je bilo, da so na tako obveznost klinične bolnice pristale, ker se je za ta del obveznosti na njihovo željo
nekoliko razširil prvotni program (modernizacija servisnih enot — kuhinje,
pralnice itd.).
K 8. členu: Poudarjeno je bilo, da predlagana rešitev stimulira združitev kliničnih bolnic in onkološkega inštituta. Ocenjeno je bilo, da je omenjena
določba smotrna, saj omogoča, da onkološki inštitut pridobi nujno potrebne
posteljne kapacitete.
K 11. členu : V zadnji vrsti tega člena naj se beseda »odstavka.« nadomesti z besedo »člena.«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil poslanca dr. Ivana Kopača.
Štj.': 351-8/71
Ljubljana, 24. 5. 1971

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega
zbora je na seji 31. 5. 1971 obravnaval pripombe zakonodajno-pravne komisije
Skupščine SR Slovenije k osnutku zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani. Odbor je bil na seji obveščen tudi o stališčih
in amandmajih, ki jih je k osnutku zakona sprejel odbor za socialno politiko
in zdravstvo republiškega zbora.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je izvršni svet Skupščine SR Slovenije
z dopisom z dne 27. 5. 1971 predlagal, naj skupščina predloženi zakon obravnava po skrajšanjem postopku kot predlog zakona. Tak predlog sta republiškemu zboru podala tudi odbor za socialno politiko in zdravstvo ter odbor za
finance in proračun. Večina članov odbora se ni strinjala s predlogom, naj bi
se osnutek zakona obravnaval po skrajšanem postopku kot predlog zakona, ker
ima republiški zbor na današnji seji predvidoma le razpravo in sklepanje o
osnutku zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani, ne pa celotnega bolnišničnega kompleksa. Po mnenju teh članov odbora
naj bi skupščina hkrati obravnavala predlog stališč in sklepov o izgradnji in
sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji in o izhodiščih za družbeni dogovor o izgradnji
bolnišnic v SR Sloveniji. Dva člana odbora sta se strinjala s predlogom
izvršnega sveta, da se osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku kot
predliog 'zakona.
Odbor se je strinjal z naslednjimi amandmaji zakonodajno-pravne komisije,
ki so razvidni iz njenega pismenega poročila: k naslovu zakona, k drugemu
odstavku 2. člena, k 4. členu, k drugemu in tretjemu odstavku 6. člena, k
drugemu odstavku 7. člena in k prvemu in drugemu odstavku 9. člena.
Odbor se ni strinjal z naslednjimi spremembami in dopolnitvami, ki jih
je predlagala zakonodajno-pravna komisija:
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— kl. členu;
— k naslovu II. poglavja in k prvemu odstavku 2. člena, ker je po mnenju
odbora prav, da se v zakonu poudari, da gre za dokončanje izgradnje novega
objekta kliničnih bolnic, ne pa le za njegovo izgradnjo;
,
— k 11. in 12. členu, glede katerih je odbor ob delnem upoštevanju
predloga zakonodajno-pravne komisije sprejel konkretna amandmaja;
— k 15. členu, ker je odbor menil, da je nujno treba z zakonom predvideti
sklenitev posebne pogodbe v zvezi z izvajanjem nadzora in ureditvijo drugih
tehničnih vprašanj med predstavniki republike in investitorjema.
Odbor je umaknil svojo pripombo k 11. členu osnutka zakona, ki je razvidna
iz pismenega poročila, sprejel pa je naslednje amandmaje:
K 5. členu: Besedilo prvega odstavka se deloma dopolni tako, da se
glasi:
»SR Slovenija prispeva 40,0/» investicijskih sredstev iz 3. člena tega zakona
zmanjšanih za vsa dosedanja vplačila v znesku 191 600 000 dinarjev in za obveznost kliničnih bolnic iz 4. člena tega zakona.«
Dopolnitev je potrebna glede na konstrukcijo predloženega zakona, po
kateri je celotna investicijska vsota opredeljena v 3. členu, nove obveznosti
pa lahko predstavljajo le razliko med to vsoto in vsemi dosedanjimi vplačili.
K 11. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi:
»Ob upoštevanju, da onkološki inštitut dobi iz družbenih sredstev objekte
in zemljišče na Zaloški cesti št. 2, ki so mu odstopljena po 8. členu tega zakona,
bo SR Slovenija zagotovila 401% sredstev, ki so potrebna za izgradnjo onkološkega inštituta po tem zakonu.«
Odbor ni sledil mnenju zakonodajno-prayne komisije, da prvi del tega
člena ne sodi v zakon. Po mnenju odbora je potrebno poudariti, da onkološki
inštitut ne dobi le 40'°/» sredstev, ki so potrebna za njegovo izgradnjo po tem
zakonu, pač pa tudi, da dobi iz družbenih sredstev objekte in zemljišče, ki so
potrebni za njegovo dejavnost.
;
K 12. členu : Besedilo prvega odstavka naj se glasi:
»SR Slovenija bo svoj delež investicijskih sredstev za onkološki inštitut
zagotovila iz republiškega proračuna brez obveznosti vračanja in sicer na podlagi
investicijskega programa, ki se sprejme s soglasjem izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije.«
Prvi in drugi odstavek tega člena postaneta drugi in tretji odstavek
člena.
Predlagani amandma je v skladu s predlogom zakonodajno-pravne komisije.
Odbor je obravnaval tudi predloge, ki jih je pismeno predložil onkološki
inštitut. Odbor je menil, da pripomba inštituta k 8. členu, po kateri je v
sedanjem objektu interne klinike le 130 standardnih postelj, ni sprejemljiva.
Že vrsto let je namreč v pogodbah s socialnim zavarovanjem priznano 173
standardnih postelj na interni kliniki, kolikor je bilo kot takih kategoriziranih.
Zato ni razloga, da bi se drugačna merila upoštevala v tem zakonu. Glede
predloga onkološkega inštituta, naj bi se mu prepustila tudi trafopostaja in
kotlovnica, je predstavnik kliničnih bolnic na seji odbora za socialno politiko
in zdravstvo republiškega zbora poudaril, da je za izgradnjo TRT objekta
onkološkega inštituta dovolj prostora med omenjenima objektoma kliničnih
bolnic ter da bosta ta objekta lahko koristno služila tako kliničnim bolnicam
kot tudi onkološkemu inštitutu. Če pa bi investicijski program za izgradnjo
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TRT objekta pokazal, da bi bilo treba tudi ta dva objekta prepustiti onkološkemu inštitutu, bosta inštituciji to vprašanje ustrezno rešili z medsebojno
pogodbo. Odbor je zato menil, da v 8. členu predlaganih rešitev ni potrebno
spreminjati oziroma dopolnjevati.
Odbor tudi ni sprejel predloga onkološkega inštituta, naj bi SR Slovenija
zagotovila vsa potrebna sredstva, ne le 40 '%>, ki so potrebna za izgradnjo onkološkega inštituta po tem zakonu. Predstavnik izvršnega sveta je na seji odbora
poudaril, da je bil dogovor o predlaganem deležu republike sprejet na mestnem
svetu Ljubljana ter da tudi ni nobenega razloga, da bi različno obravnavali
posamezne institucije kliničnega centra. Odbor se je s tem stališčem v celoti
strinjal. Poudaril je še, da bi bilo treba zastaviti vse sile, da bi čimprej prišlo
do integracije kliničnih bolnic in onkološkega inštituta, kar bi imelo pozitivne
učinke tako za nadaljnji razvoj teh institucij kot za izboljšanje zdravstvenega
varstva občanov.
Št.: 351-8/71
Ljubljana, 31. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
26. maja 1971 obravnavala osnutek zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
izvršni ssvet.
V načelni razpravi je komisija ugotovila, da osnutek zakona ureja materijo, ki je v neposredni zvezi z materijo, ki jo obravnava zakon o nadaljnji
etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 22-125/66).
Zato je bilo postavljeno vprašanje, ali je umestno, da to materijo obravnavamo
s posebnim zakonom. Po mnenju večine članov komisije bi bila z zakonodajnopravnega vidika sprejemljivejša rešitev, da bi celotno materijo uredili v okviru
enega zakona oziroma z novelo obsegajočega citiranega zakona. V zvezi s to
pripombo je predstavnik predlagatelja pojasnil, da je bilo predlaganih več
. načinov za pravno ureditev tega vprašanja in da je bil sprejet predlagani
način kot najumestnejši.
Komisija je kritično ocenila dejstvo, da izvršni svet Skupščine SR Slovenije
v skladu z 10. členom zakona o nadaljnji etapi izgradnje kliničnega centra ni
tekoče (vsako leto) poročal skupščini o izvrševanju tega zakona.
Komisija je nadalje opozorila, da je osnutek zakona z zakonodajno-tehničnega vidika pomanjkljivo izdelan, saj nekatere določbe nimajo značaja zakonske
norme (na primer 2. in 8. člen).
/
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona je komisija predlagala
naslednje spremembe in dopolnitve:
K naslovu zakona: Naslov zakona naj se spremeni tako, da se
glasi: »Zakon o prispevku SR Slovenije in o programu za izgradnjo kliničnega
centra v Ljubljani«.
Dopolnitev je utemeljena zaradi uskladitve naslova zakona z njegovo
vsebino.
KI. členu: V prvi vrsti naj se besedi »dokončanje izgradnje« nadomestita z besedo »izgradnjo«.
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Sprememba je utemeljena, ker že pojem izgradnje vsebuje tudi pojem
dokončanje.
K II. poglavju: Ta naslov se spremeni tako, da se glasi: »-II. IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA KLINIČNIH BOLNIC V LJUBLJANI«.
Sprememba je utemeljena iz razlogov, navedenih v zvezi s spremembo
k 1. členu.
K 2. členu: — k prvemu odstavku: Začetek besedila tega odstavka
»Novi objekt kliničnih bolnic v Ljubljani bo dokončan na podlagi investicijskega programa iz 4. člena zakona o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra
v Ljubljani, ki se dopolni tako,...« se nadomesti z besedilom »Investicijski
program iz 4. člena zakona o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v
Ljubljani, se dopolni tako,...«.
Sprememba je utemeljena, ker je poudarek na dopolnitvi investicijskega
programa.
— k drugem odstavku: Ta odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Dopolnjeni investicijski program iz prejšnjega odstavka se določi s soglasjem izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in mora biti v okviru sredstev, določenih
s tem zakonom.«
Sprememba je utemeljena zaradi večje jasnosti in nujnosti izdelave programa v okviru sredstev, določenih s tem zakonom.
K 4. členu : Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Klinične bolnice v Ljubljani prispevajo za izgradnjo novega objekta kliničnih bolnic iz prejšnjega člena 11 500 000 din.«
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 6. členu: V drugem odstavku naj se v drugi vrsti črta beseda »sredstev«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
Tretji odstavek naj se prenese v 7. člen kot njegov nov tretji odstavek.
Sprememba je utemeljena, ker ta določba po svoji vsebini ne sodi v okvir
tega člena.
K 7. členu: V drugem odstavku naj se v prvi vrsti beseda »rizik«
nadomesti z besedo »obveznost«.
Sprememba je utemeljena, ker v tem primeru ne gre za rizik, temveč za
obveznost kliničnih bolnic.
K 9. členu: V prvem odstavku naj se besedilo »morajo poročati dvakrat
letno v roku mesec dni po izteku polletij izvršnemu svetu«, nadomesti z besedilom »morajo poročati dvakrat letno izvršnemu svetu ...«.
Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja.
Crta naj se drugi odstavek, kot nepotreben.
K 11. in 12. členu: Besedili teh dveh členov naj se nadomestita s členom, ki naj se glasi:
»SR Slovenija bo zagotovila 40 "/o sredstev, ki so potrebna za izgradnjo
onkološkega inštituta po tem zakonu.
SR Slovenija bo svoj delež investicijskih sredstev za onkološki inštitut
zagotovila iz republiškega proračuna brez obveznosti vračanja in sicer na podlagi investicijskega programa, ki se sprejme s soglasjem izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Skupščina SR Slovenije bo sprejela finančni program o izgradnji onkološkega inštituta«.
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Sprememba 11. člena je utemeljena, ker prvi del tega člena ni potreben,
sprememba 12. člena pa je redakcijskega značaja.
K 15. č 1 e n u : Ta člen naj se kot nepotreben črta.
Št.: 351-8/71
Ljubljana, 26. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo
z dne 28. 5. 1971, št. 351-8/71.
OSNUTEK ZAKONA
o republiških priznavalninah
1. člen
Občanom, ki imajo posebne zasluge za nacionalni obstoj, za zmago narodnoosvobodilnega boja in ljudske revolucije, za razvoj socialistične družbene ureditve, za splošni napredek slovenskega naroda in za napredek njegove kulture
in znanosti, se pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko podeli republiška
priznavalnina.
Republiška priznavalnina se lahko podeli tistim zaslužnim občanom iz prejšnjega odstavka, ki s svojimi rednimi dohodki (dohodek iz delovnega razmerja,
pokojnina, dohodek od kmetijske dejavnosti, dohodek od samostojne gospodarske dejavnosti itd.) ne morejo vzdrževati take življenjske ravni, ki bi ustrezala okolju, v katerem živijo, njihovemu družbenemu položaju in zaslugam, ter
tistim zaslužnim občanom, ki so zaradi posebnih začasnih okoliščin socialno
prizadeti.
Republiška priznavalnila se lahko podeli tudi družinskim članom umrlih
zaslužnih občanov.
2. člen
Sredstva za republiške priznavalnine se zagotavljajo v proračunu SR Slovenije.
3. člen
Posebne zasluge v smislu 1. člena ifcega zakona imajo:
— občani, ki so posebno zaslužni za obrambo in celovitost slovenskega
ozemlja in za pravice narodnih manjšin;
— občani — predvojni člani komunistične partije in organizatorji naprednih
delavskih gibanj, udeleženci velike oktobrske revolucije in španske državljanske
vojne;
— občani, ki so posebno zaslužni za narodnoosvobodilni boj — narodni
heroji, imetniki »Partizanske spomenice 1941«, komandni in drug vodilni kader
v vojaških enotah odredov, brigad in višjih vojaških enot ter vodilni člani
okrožnih in višjih političnih vodstev;
— občani, ki so posebno zaslužni organizatorji gospodarstva in družbenih
dejavnosti v povojni socialistični graditvi;
— občani, ki so posebno zaslužni za razvoj in ugled slovenske kulture,
znanosti in umetnosti.
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4. člen
Republiška priznavalnina je stalna, začasna ali enkratna.
Stalna priznavalnina se podeli tistemu občanu, ki je potreben družbene
pomoči za stalno ali za nedoločen čas.
Začasna priznavalnina se podeli za določen čas tistemu občanu, ki je zaradi bolezni, elementarnih nesreč ali drugih okoliščin začasno v težkem materialnem položaju.
Enkratna priznavalnina se podeli občanu za premostitev trenutnih materialnih težlav.
5. člen
Republiška priznavalnina znaša najmanj 200 dinarjev, največ pa 800 dinarjev na mesec.
Pri določanju višine priznavalnine se upošteva število družinskih članov,
zdravstveno stanje občana , in njegove družine, kraj prebivanja, stanovanjske
razmere in druge socialne okoliščine.
6. člen
Stalna republiška priznavalnina se podeli občanu:
— če živi sam in njegovi dohodki ne presegajo osnove za dodatek za
zaposlene udeležence narodnoosvobodilnega boja v tekočem letu;
— če živi v skupnem gospodinjstvu z družinskim članom, ki ga preživlja,
in njegovi dohodki ne presegajo osnove za dodatek za zaposlene udeležence
narodnoosvobodilnega boja v tekočem letu, povečane za tretjino;
— če živi v skupnem gospodinjstvu z več družinskimi člani, ki jih preživlja, in njegovi dohodki ne presegajo osnove za dodatek za zaposlene udeležence narodnoosvobodilnega boja v tekočem letu, povečane za polovico.
Izjemoma in v posebno upravičenih primerih se lahko podeli stalna republiška priznavalnina ne glede na pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena in
v večjih zneskih, kot so določeni v prvem odstavku 5. člena tega zakona.
7. člen
Za dohodek v smislu 6. člena tega zakona se ne šteje invalidnina za telesno
okvaro in dodatek za tujo pomoč po predpisih o invalidskem zavarovanju,
otroški dodatek, dohodki iz naslova odlikovanj in drugi prejemki, ki se po
posebnih predpisih ne štejejo za dohodek, kadar je pridobitev neke pravice
odvisna od dohodkov.
8. člen
Postopek za podelitev republiške priznavalnine se začne na predlog občana,
družbeno-političnih skupnosti in njihovih organov, družbeno-političnih in drugih organizacij, državnih organov oziroma po lastni spodbudi organa, ki je
pristojen za odločanje.
9. člen
O podelitvi republiške priznavalnine odloča izvršni .svet Skupščine SR Slovenije.
Republiške priznavalnine izplačuje republiški zavod za socialno zavarovanje
SR Slovenije.
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Ce se materialni položaj uživalca stalne republiške priznavalnine tako izboljša, da uživalec ne izpolnjuje več pogojev iz 6. člena tega zakona, se republiška priznavalnina lahko zniža ali ukine. Ce se materialni položaj uživalca
poslabša, se priznavalnina lahko zviša.
11. člen
Spodnja in zgornja meja stalne republiške priznavalnine iz prvega odstavka 5. člena tega zakona in podeljene stalne republiške priznavalnine se
vsako leto uravnavajo z gibanjem poprečnih življenjskih stroškov, če so se ti
stroški v prejšnjem letu povečali najmanj za 3l0/o.
O uravnavanju republiških priznavalnin odloča izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
12. člen
Uživalci stalne republiške priznavalnine imajo zagotovljeno zdravstveno
varstvo v obsegu, ki je določen z zakonom in s splošnim aktom skupnosti
zdravstvenega zavarovanja za zavarovance-delavce, če nimajo zagotovljenega
zdravstvenega varstva na drugi podlagi. V istem obsegu imajo zagotovljeno
zdravstveno varstvo tudi ožji družinski člani uživalca stalne republiške priznavalnine.
Uživalci stalne republiške priznavalnine imajo zase tudi pravico do podaljšanega ali nadomestnega zdravljenja v naravnih zdraviliščih.
13. člen
Dosedanje stalne republiške priznavalnine se morajo uskladiti z določbami
tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
14. člen
Natančnejša navodila za izvrševanje tega zakona izda izvršni svet Skupščine SR Slovenija.
15. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Med sklepi, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije marca 1968 glede
izpopolnitve sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV,
je tudi sklep, da bo že v letu 1968 sprejela zakon, na podlagi katerega bo
z nekaterimi pogoji zagotovljena republiška priznavalnina predvojnim revolucionarjem, španskim borcem, udeležencem oktobrske revolucije, imetnikom
»Partizanske spomenice 1941«, najzaslužnejšim borcem NOV in borcem za severno mejo. Sklep zahteva, da naj zakon določi, tudi načela za podeljevanje
občinskih priznavalnin.
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Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo SR Slovenije je v
letih 1968, 1969 in 1970 pripravil več osnutkov zakona o priznavalninah oziroma
o družbeni materialni pomoči borcem NOV, o katerih so razpravljali nekateri
organi izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. O osnutkih je razpravljala tudi
posebna delovna skupina, ki je bila sestavljena na pobudo komisije Skupščine
SR Slovenije za vprašanja borcev. Ta skupina je upoštevajoč številne pripombe
organov izvršnega sveta in komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev
NOV sprejela besedilo zakonskega osnutka, ki pa pozneje v razpravah skupščinskih organov ni bil sprejet.
V smislu zadnjih razprav v komisiji Skupščine SR Slovenije za vprašanja
borcev NOV in zakonodajno-pravne komisije je treba z zakonom urediti le
republiške priznavalnine, ki temeljijo sedaj na treh sklepih izvršnega sveta.
Dva sklepa — Sklep o postopku pri podeljevanju republiških priznavalnin in
občasnih podpor ter Sklep o postopku pri podeljevanju izjemne pomoči je
izvršni svet sprejel aprila 1969. Tretji sklep — Sklep o merilih za podeljevanje
republiških priznavalnin imetnikom Partizanskega spominskega znaka 1941 je
izvršni svet sprejel februarja 1969 in ga dopolnil decembra istega leta.
Po odloku o pooblastitvi administrativne komisije za odločanje o določenih
zadevah iz prostojnosti izvršnega sveta SR Slovenije podeljuje republiške priznavalnine administrativna komisija.
Zakonski osnutek uveljavlja tista načela, ki jih je sprejela komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV in s katerimi je soglašal tudi
republiški odbor Zveze združenj borcev NOV Slovenije.
Osnutek določa, da se priznavalnina podeljuje v načelu zaslužnim občanom,
ne izključuje pa možnosti, da dobi priznavalnino tudi družinski član zaslužnega
občana.
Republiška priznavalnina je v osnutku opredeljena kot socialna kategorija. Dejstvo, da živijo zaslužni občani in udeleženci NOV v družinski skupnosti
s člani, katere morajo preživljati, pravzaprav regulira priznavalnino po materialnem položaju njihovih družin. Pri ocenjevanju materialnega položaja zaslužnega občana je v zadnjih razpravah prevladalo mnenje, da naj bo začetni
cenzus za podeljevanje stalne republiške priznavalnine osnova za republiški
dodatek za zaposlene udeležence NOV v tekočem letu. Cenzus se povečuje glede
na število družinskih članov, ki jih zaslužni občan preživlja. Ce preživlja enega
družinskega člana, se cenzus poveča za tretjino, če preživlja več družinskih
članov, se cenzus poveča za polovico.
Najnižja republiška invalidnina znaša po osnutku zakona 200 din, najvišja
pa 800 din mesečno.
Osnutek zakona predvideva tudi izjemno podelitev republiške priznavalnine v posebno upravičenih primerih, ne glede na pogoje zakona in v višjih
zneskih kot jih dopušča zakon. Na območju SR Slovenije je bila doslej podeljena le ena stalna republiška priznavalnina, ki je višja od 800 din. Podeljena
je bila v znesku 1200 din mesečno. Priznavalnine, ki jih prejemajo zaslužni
zamejski Slovenci, so znatno višje. Le v štirih primerih znaša priznavalnina
od 700 do 800 din, ostale priznavalnine pa se gibljejo od 1000 do 4400 din
mesečno.
Pri podeljevanju priznavalnin se za dohodek ne štejejo prejemki, kot so
invalidnina za telesno okvaro in dodatek za tujo pomoč, otroški dodatek in drugi
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prejemki, ki se po posebnih predpisih ne štejejo za dohodek, kadar je neka
pravica odvisna od dohodkov.
O podelitvi republiške priznavalnine bo odločal izvršni svet oziroma komisija, ki jo bo izvršni svet pooblastil. Komisija bo opravljala delo na podlagi
poslovnika. Določila bo podrobnejše kriterije za ugotavljanje posebnih zaslug,
za višino priznavalnine in druge za odločanje pomembne okoliščine.
Po določilih osnutka zakona bo moral izvršni svet v začetku vsakega leta
uskladiti podeljene stalne republiške priznavalnine z gibanjem poprečnih življenjskih stroškov, če so se ti stroški v prejšnjem letu povečali najmanj za
3 %. Prav tako bo moral vsako leto uskladiti z gibanjem poprečnih življenjskih
stroškov tudi najnižjo in najvišjo mejo priznavalnine.
Ena izmed pomembnih pravic, ki jo uživalci priznavalnin že imajo, je
pravica do zdravstvenega varstva. Uživalci stalne republiške priznavalnine
imajo po osnutku zakona zdravstveno varstvo v takem obsegu kot ga imajo
delavci, če nimajo urejenega zdravstvenega varstva na drugi podlagi. V istem
obsegu in z istimi pogoji imajo zdravstveno varstvo tudi uživalčevi družinski
člani. Zaslužnim občanom samim zagotavlja osnutek zakona tudi zdravljenje
v naravnih zdraviliščih.
Glede upravičenosti sedanjih prejemnikov republiške priznavalnine zakonski osnutek pravzaprav ne prinaša novosti. Priznavalnino bodo ohranili vsi tisti
zaslužni občani, ki jo dobivajo po sedanjih internih aktih izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.
Po podatkih administrativne komisije izvršnega sveta je dne 31. 12. 1970
dobivalo republiško priznavalnino in izjemno pomoč 1189 zaslužnih občanov.
Poprečni znesek republiške priznavalnine je 350 din. Republiške priznavalnine se
gibljejo od 150 do 500 din mesečno, v nekaterih primerih pa znašajo 600 oziroma
800 din mesečno Izjemno pomoč dobiva 17 občanov. Materialni položaj narodnih
herojev je izvršni svet Skupščine SR Slovenije rešil z izjemnimi pokojninami,
ki se gibljejo od 2500 do 2800 din.
Po sedanjem stanju podeljenih republiških priznavalnin je bilo odobreno v
republiškem proračunu za leto 1971 7 600 000 din. Ta vsota bo zadoščala za
kritje izdatkov po predvidevanjih, da se bo število prejemnikov povečalo na
1200.
MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Ljubljana-Šiška, Ljutomer, Metlika in Tolmin, so na svojem 14. zasedanju dne 28. 5.
1971 obravnavali osnutek zakona o republiških priznavalninah.
V razpravi so sodelovali delegati občin Gornja Radgona, Grosuplje, Kranj,
Krško, Ljubljana-Center, Radlje ob Dravi, Sežana in Slovenske Konjice.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena
na zasedanju, ta stališča republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru Skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja
kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
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I.
Delegati občin na zasedanju so z večino glasov sprejeli predlog, da bi naj
zakon enotno urejal vse priznavalnine v republiki in ne le vprašanja republiških
priznavalnin. Predloženi osnutek je treba zato dopolniti oziroma odložiti razpravo in odločanje o tem osnutku na sejah pristojnih zborov, dokler se ne
dopolni v tem smislu.
Za to stališče so glasovali delegati naslednjih občin: Ajdovščina, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik,
Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kočevje, Koper, Krško, Laško, Lendava,
Litija, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, LjubljanaVič-Rudnik, Logatec, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Ormož, Piran,
Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sevnica, Sežana,
Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Skofja
Loka, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje
in Žalec. Proti temu stališču so glasovali delegati občin Kamnik, Kranj, Maribor
in Radovljica. Pri glasovanju o tem stališču so. se vzdržali delegati občin Brežice,
Lenart in Novo mesto.
II.
V obrazložitvi tega predloga oziroma v razpravi delegatov je bilo poudarjeno, da so zaradi sedanje ureditve, ki je tudi predloženi zakon ne bo bistveno
spremenil, med občinami velike razlike, ki izhajajo iz ekonomskega položaja
občin. Zato bi bilo nujno čimprej kompleksno in enotno urediti vsa vprašanja
na tem področju, torej tudi občinske priznavalnine, bodisi v celoti, bodisi
vsaj glede osnovnih kriterijev in pravic oziroma določiti razpone, v okviru
katerih bi občine določale priznavalnine. Prav gotovo ne more biti normalno,
da pristajamo na velike razlike v tem pogledu med občinami, saj se borci niso
opredeljevali med vojno glede na ekonomske možnosti območij, temveč po politični in narodnostni zavesti. (Delegati občin Gornja Radgona, Grosuplje, Ljubljana-Center, Radlje ob Dravi, Sežana, Slovenske Konjice.)
Predlagano je tudi bilo, da bi ne samo enotno zakonsko urejali, temveč
tudi enotno zbirali in delili sredstva za priznavalnino borcem v Sloveniji.
(Gornja Radgona, Grosuplje.)
V razpravi je bila dana tudi sugestija, da se uredijo priznavalnine podobno kot je to urejeno glede reševanja stanovanjskih vprašanj borcev (Krško),
oziroma, da bi naj občine same poskušale v večji meri uskladiti višino in kriterije pri podeljevanju priznavalnin med seboj (Ljubljana-Center).
V zvezi z določbo drugega odstavka 1. člena osnutka zakona je bilo
poudarjeno, da se ta lahko tolmači na ta način, da se nekomu z enakimi
zaslugami prizna različna priznavalnina praktično samo glede na višino narodnega dohodka občine, v kateri živi. Taka ureditev pa ni ustrezna in naj bi jo
predlagatelj spremenil (Slovenske Konjice).
V zvezi s 3. členom osnutka je bilo predlagano, naj bi se za tretjo
alineo dodala nova, v kateri bi določili, da so do republiške priznavalnine upravičeni tudi »borci NOV, ki imajo z odločbo priznano posebno dobo v NOV o
dvojnem trajanju od leta 1941—19. 5. 1945, pa niso imetniki partizanske spomenice 1941« (Grosuplje, Kranj).

1024

Priloge

Pri tem je bilo poudarjeno, da nekateri borci, ki so v revoluciji sodelovali
od leta 1941, zaradi različnih vzrokov niso uveljavili posebnega priznanja, ali
zaradi zamuditve strogo postavljenega roka ali zaradi neinformiranosti, včasih
pa tudi zaradi neenakega gledanja na pomembnost predlagateljevega dela za
NOV. Zato je bilo v nekaterih primerih odvisno tudi od slučaja, ali so uveljavljali in dobili pravico do partizanske spomenice in ne bi bilo pravično, če se
borci NOV od leta 1941 delijo na tiste, ki so imetniki partizanske spomenice
1941 in tiste, ki tega priznanja nimajo. Pomembnost in začetek njihovega dela
za narodnoosvobodilno vojno pa je enaka, kolikor imajo priznano posebno
dobo o dvojnem trajanju za čas, kot je navedeno v tem predlogu.
Št.: 191-21/71
Ljubljana, 28. 5. 1971
POROČILA
Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV je na seji dne
12. maja 1971 obravnavala osnutek zakona o republiških priznavalninah, ki ga
je Skupščini SR Sloveniji poslal v obravnavo izvršni svet.
Komisija je sklenila predlagati pristojnima zboroma Skupščine SR Slovenije, da sprejmeta osnutek zakona po skrajšanem postopku s tem, da ga
sprejmeta kot predlog zakona. Ta predlog komisija utemeljuje s tem, da je
Skupščina SR Slovenije že 27. marca 1968 med drugimi sprejela tudi sklep, da
sprejme že leta 1968 zakon o republiških priznavalninah, s katerim naj bi
legalizirali sedanje stanje na področju podeljevanja teh priznavalnin.
V načelni razpravi je komisija podprla osnutek zakona. Z zakonom bomo
odslej naprej urejali vsa vprašanja, ki zadevajo podeljevanje republiških priznavalnin in tudi pogoje ter načela, ki jih mora izpolnjevati tisti, ki želi, da mu
republika prizna takšno priznavalnino. Člani komisije pa so poudarili, da morajo
navodila za izvajanje tega zakona (14. člen) natančno določiti, kakšno dokumentacijo mora posamezni upravičenec predložiti k vlogi za podelitev te priznavalnine in da morajo biti v navodilih tudi točno definirani kriteriji za izvajanje
6. člena zakona ter predvidene tudi sankcije zaradi njegove eventualne zlorabe.
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje predloge za spremembe in dopolnitve besedila:
KI. členu: V drugem odstavku v drugi vrsti naj se črta beseda »rednimi«.
Sprememba je potrebna zato, ker je treba pri podeljevanju republiške
priznavalnine upoštevati vse dohodke, ki vplivajo na življenjsko raven upravičenca in s tem na pravico do republiške priznavalnine.
V zadnjem odstavku v drugi vrsti naj se za besedo »občanov« vstavi vejica
in za njo/ioda besedilo »če izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega zakona.«.
Poudariti je treba, da imajo pravico do republiške priznavalnine tudi družinski člani umrlih zaslužnih občanov in to pod istimi pogoji, ki veljajo za
upravičenca.
K 14. členu: V drugi vrsti naj se za besedo »Slovenije« doda še besedilo:
»v soglasju z republiškim odborom ZZB NOV in republiško konferenco SZDL.«
Komisija predlaga to dopolnitev zaradi najtesnejšega sodelovanja izvršnega
sveta s pristojnimi republiškimi družbeno-političnimi organizacijami pri sestavi
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in sprejemanju teh navodil. Sodelovanje obeh organizacij je potrebno zaradi
tega, "ker imajo pravico do te priznavalnine ne samo predvojni revolucionarji
in borci NOV, marveč tudi drugi občani, zaslužni za splošni napredek slovenskega naroda, njegove kulture in znanositi.
Z navedenimi amandmaji se je strinjal tudi predstavnik predlagatelja zakonskega osnutka.
Komisija je sprejela tudi predloge zakonodajno-pravne komisije Skupščine
SR Slovenije za spremembe in dopolnitve besedila k 8., 9., 11. in 12. členu.
Komisija predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta osnutek zakona po
skrajšanem postopku s tem, da ga sprejmeta kot predlog zakona z zgoraj
navedenimi amandmaji.
Komisija je določila za svojega poročevalca na seji republiškega zbora poslanca Mila Vižintina, na seji socialno-zdravstvenega zbora pa Lada Crneta.
Št.: 191-21/71
Ljubljana, 17. 5. 1971

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne
14. maja 1971 obravnaval osnutek zakona o republiških priznavalninah, ki ga
je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet.
Glede na: to, da je Skupščina SR Slovenije že 27. marca 1968 sprejela
sklepe in priporočila za izpolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV in ker je med temi sklepi tudi sklep, da sprejme
skupščina še v letu 1968 zakon o republiških priznavalninah, odbor predlaga
republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona po skrajšanem postopku s tem,
-da ga sprejme kot predlog zakona.
V načelni razpravi je odbor v celoti podprl osnutek zakona, saj bomo odslej
z zakonskimi predpisi urejali vsa vprašanja, ki zadevajo podeljevanje republiških priznavalnin kot tudi pogoje in načela, ki jih mora izpolnjevati tisti,
ki želi, da mu republika prizna takšno priznavalnino. Poudaril pa je, da morajo
navodila za izvajanje zakona (14. člen) o republiških priznavalninah natančno
določiti, kakšno dokumentacijo mora posamezni upravičenec predložiti k vlogi
za podelitev te priznavalnine, dalje morajo biti v navodilih tudi točno definirani kriteriji za izvajanje 6. člena zakona ter predvidene tudi sankcije zaradi
njegove eventualne zlorabe.
V obravnavi po členih je odbor sprejel naslednje predloge za spremembe
in dopolnitve besedila:
K 1. členu: V drugem odstavku v drugi vrsti naj se črta beseda
»rednimi«.
Sprememba je potrebna zato, ker je treba pri podeljevanju republiške priznavalnine upoštevati vse dohodke (redne in izredne), ki vplivajo na življenjsko
raven upravičenca.
V zadnjem odstavku v drugi vrsti naj se za besedo »občanov« vstavi vejica
in za njo doda besedilo »če izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega zakona.«
Poudariti je treba, da imajo pravico do republiške priznavalnine tudi družinski člani umrlih zaslužnih občanov in to pod istimi pogoji, ki veljajo za
upravičenca.
65
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K 14. členu : V drugi vrsti naj se za besedo »Slovenije« doda še besedilo »v soglasju z republiškim odborom ZZB NOV in republiško konferenco
SZDL.«
Odbor predlaga to dopolnitev zaradi najtesnejšega sodelovanja izvršnega
sveta s pristojnimi republiškimi družbeno-političnimi organizacijami pri sestavi
teh navodil. Sodelovanje obeh organizacij je potrebno zaradi tega, ker imajo
pravico do te priznavalnine ne samo predvojni revolucionarji in borci NOV,
marveč tudi drugi občani, zaslužni za splošni napredek slovenskega naroda in
za napredek njegove kulture in znanosti.
Z navedenimi amandmaji se je strinjal tudi predstavnik predlagatelja zakonskega osnutka.
Odbor je v celoti sprejel tudi predloge zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve besedila k 8., 9., 11. in 12.
členu, ki so razvidni iz poročila te komisije z dne 30. 4. 1971.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona po skrajšanem postopku s tem, da ga sprejme kot predlog zakona z zgoraj navedenimi
amandmaji.
Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca
Mila Vižintina.
Št.: 191-21/71
Ljubljana, 17. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
29. aprila 1971 obravnavala osnutek zakona o republiških priznavalninah, ki
ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je komisija ocenila, da je ta zakon potreben ter ugotovila, da le institucionalizira sedanjo prakso na tem področju. Osnutek ne uresničuje povsem sklepa Skupščine SR Slovenije glede izpopolnitve sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV iz marca 1968. Ta sklep
določa, da bo skupščina sprejela zakon, na podlagi katerega bo z nekaterimi
pogoji zagotovljena republiška priznavalnina predvojnim revolucionarjem, španskim borcem, udeležencem oktobrske revolucije, imetnikom »Partizanske spomenice 1941«, najzaslužnejšim borcem NOV in borcem za severno mejo ter da
bodo v zakonu določena tudi načela za podeljevanje oziroma pridobitev občinskih priznavalnin. Torej citirani sklep predvideva priznavalnino kot pravico,
medtem ko osnutek zakona veže podeljevanje priznavalnin na diskrecijsko
pravico določenega organa (9. člen).
Komisija je predlagala, naj bi predlagatelj ponovno proučil, ali morda le
ne bi kazalo uveljaviti priznavalnino kot pravico.
V načelni razpravi je komisija tudi poudarila, da bi bilo treba v zakonu
razčistiti in eventualno uskladiti nekatere različne pojme. Na več mestih se
namreč v zakonu pojavljajo opredelitve »občani, ki imajo posebne zasluge za
nacionalni obstoj . ..«, »občani«, »uživalci stalne republiške priznavalnine«. Potrebno bi bilo tudi jasneje opredeliti uživalce »osebne« in »družinske« priznavalnine.
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje predloge za spremembe in dopolnitve besedila:
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K 8. členu : Besedilo v četrti vrsti »...po lastni spodbudi organa,...«
naj se nadomesti z besedilom »... na pobudo organa,.. .«.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
K 9. členu: Besedilo drugega odstavka naj se spremeni tako, da se glasi:
»Republiške priznavalnine izplačuje skupnost invalidsko-pokojninskega zavarovanja SR Slovenije«.
Ta sprememba je potrebna, ker je dejanski izplačevalec republiške priznavalnine omenjena skupnost in ne zavod za socialno zavarovanje SR Slovenije.
K 11. členu: Besedi v drugem odstavku »O uravnavanju...« naj se
nadomestita z besedama »O usklajevanju ...«.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
K 12. č 1 e n u : V drugi vrsti naj se beseda za vejico »ki« nadomesti z
besedo »kot«.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
V drugem odstavku ni jasno, ali se pravica do podaljšanega ali nadomestnega zdravljenja v naravnih zdraviliščih nanaša osebno na zaslužne občane
same, ali pa se nanaša tudi na druge uživalce stalne republiške priznavalnine
oziroma na njegove družinske člane. To nejasnost bi bilo treba razčistiti glede
na to, da je v obrazložitvi k osnutku zakona rečeno, da osnutek zakona zagotavlja zaslužnim občanom samim tudi zdravljenje v naravnih zdraviliščih.
Št.: 191-21/71
Ljubljana, 30. 4. 1971

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir
I. Razlogi, zaradi katerih je treba izdati zakon.
Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list LRS, št. 38-94/59)
še ni usklajen s temeljnim zakonom o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 2/59
in SFRJ, št. 13/65, št. 26/65 in št. 15/67). Novela tega zveznega zakona iz leta
1965 (Uradni list SFRJ, št. 13/65) je povečala redni maksimum denarne kazni
za fizične osebe od 20 000 do 50 000 starih dinarjev. Za hujše prekrške zoper
varnost občanov in za druge hujše kršitve javnega reda kot tudi za hujše
prekrške zoper prometno varnost se lahko predpiše kazen zapora do dveh mesecev. Republiški zakon o prekrških zoper javni red in mir (v nadaljnjem
besedilu: republiški zakon) razvršča prekrške po teži dejanja in stopnji odgovornosti storilcev v tri skupine. V prvi skupini znaša maksimum zagrožene denarne
kazni 20 000 starih dinarjev, alternativno pa je predpisan tudi zapor do 30 dni.
V drugi skupini prekrškov znaša maksimum denarne kazni 10 000 starih dinarjev, alternativno zagrožena zaporna kazen pa 15 dni. Za tretjo skupino
prekrškov je predpisana denarna kazen do 10 000 starih dinarjev.
Nizke denarne kazni in nesorazmerno določene zaporne kazni ovirajo delo
sodnikov za prekrške in motijo kaznovalno politiko. Na drugih področjih, ki
jih urejajo novejši predpisi, so predpisane strožje denarne kazni in usklajene
z maksimumom, ki ga določa temeljni zakon o prekrških. Iz teh razlogov je
65*
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tudi občinska skupščina Brežice predlagala Skupščini SR Slovenije, naj z novelo
zakona o prekrških zoper javni red in mir zviša denarne kazni.
Po mnenju predlagatelja bi morala novela urediti poleg predlaganih poviškov denarnih kazni še nekatera vprašanja, ki so v zvezi s kaznovalno politiko
(poostritev zaporne kazni za nekatere hujše kršitve), eliminirati določbe, ki so jih
odpravili oziroma razveljavili že drugi predpisi in prilagoditi znake določenih
prekrškov sodni praksi, ki se je razvila pri izvajanju tega zakona.
Nakazane spremembe niso takšnega obsega, da bi bile potrebne radikalne
spremembe oziroma nov zakon (npr. uvedba varstvenega ukrepa zdravljenja
alkoholikov, odstranitev z določenega prebivališča ipd.).
Izločiti moramo določbe 6. in 7. člena ter 14. in 15. točke 17. člena republiškega zakona, ker so razveljavljene z zakonom o eksplozivnih snoveh (Uradni
list SFRJ, št. 25/70). V času sprejetja republiškega zakona nismo imeli predpisov o eksplozivnih snoveh. Določena vprašanja s tega področja je prvič uredila uredba o prometu s strelnim orožjem, strelivom in razstrelilnimi sredstvi
(Uradni list FLRJ, št. 5/52), po tem pa zakon o prometu z eksplozivnimi snovmi
(Uradni list SFRJ, št. 10/65 in št. 12/65), ki je bil noveliran in sprejet kot
popolni zvezni zakon z naslovom zakon o eksplozivnih snoveh. Ta zakon predpisuje dovoljenje za nabavo eksploziva (11. člen). Nabavno dovoljenje je hkrati
tudi uporabno dovoljenje (12. člen in drugi odstavek 13. člena zakona o eksplozivnih snoveh). Zvezni zakon predpisuje tudi vrsto preventivnih ukrepov,
ki naj preprečijo zlorabe na tem področju. Določbe 6. in 7. člena republiškega
zakona kot materialna podlaga ter 14. in 15. točka 17. člena so brezpredmetne.
Tudi prekršek iz 17. točke 17. člena (kdor brez dovoljenja krošnjari) ni več
aktualen in tudi sicer ne sodi v okvir javnega reda in mira. Krošnjarjenje je
prodajanje lastnih izdelkov od hiše do hiše. Po temeljnem zakonu o blagovnem
prometu (Uradni list SFRJ, št. 1/67) je tak način prodajanja izdelkov prost.
Posamezniki smejo brez dovoljenja prodajati lastne proizvode (30. člen). S temeljnim zakonom o blagovnem prometu je ta dejavnost inkriminirana kot
prekršek le, če se opravlja izven oblastno določenega prodajnega prostora.
Konkretno urejajo ta vprašanja občinski odloki o tržnem redu. Prepoved krošnjarjenja je bila svoj časi sprejeta v republiški zakon kot dopolnitev prisilnih
ukrepov zoper osebe, ki so bile izven delovnega razmerja in se klatile iz kraja
v kraj ter ukvarjale z beračenjem in drugimi nedovoljenimi posli.
Prekršek iz 7. točke 17. člena republiškega zakona (varstvo ptic pevk
in drugih za kmetijstvo koristnih ptic) in prekršek iz 6. točke 17. člena
(varstvo živali) nimata posebnih materialnih določb. Ta dva prekrška sta izpeljana iz 1. člena republiškega zakona, kjer je definiran prekršek zoper javni
red in mir. Pomenila naj bi ogrožanje normalnega načina življenja. Tako opravičilo ni zadostno prepričljivo. Ker svoj čas nismo imeli ustreznih predpisov in
jih še sedaj nimamo, ni razlogov, da ti določbi črtamo, ker prekrška služita
učinkovito svojemu namenu. Zakona o varstvu živali še danes nimamo. V republiškem zakonu o lovstvu (Uradni list SRS, št. 22/66) pa tudi ni določbe, ki bi
nadomestila 7. točko 17. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir.
II. Značilnosti, ki naj pridejo do izraza v noveli.
1. Strožje sankcije.
Novela mora predpisati maksimum denarne in zaporne kazni, ki ga dopušča
še veljavni temeljni zakon o prekrških. Prek teh maksimumov ni mogoče
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iti, dokler ne bodo predpisana nova načela za kaznovanje prekrškov v smislu
11. točke XXIX. amandmaja zvezne ustave.
Novela naj bi spremenila obstoječo klasifikacijo prekrškov tako, da bi bila
za hude primere zagrožena zaporna kazen do dveh mesecev. To bi imelo za
posledico določene pregrupacije predvsem v 16. in 17. členu zakona. Za hude
primere naj bi se inkriminiralo drzno in nasilno vedenje na javnem kraju
(1. točka 16. člena), razširjanje vznemirljivih vesti (2. točka 16. člena), klatenje
in potepanje (6. točka 16. člena), prostitucija (10. točka 16. člena) in dejanja
spolne nemorale (11. točka 16. člena). Za druge prekrške iz sedanjega 16. člena
naj bi bil zagrožen maksimum denarne kazni (500 dinarjev) in alternativno
zapor do 30 dni.
Za večino prekrškov iz 17. člena zakona naj bi se zvišala denarna kazen od
sedanjih 100 dinarjev na 500 dinarjev ter zapor od 15 dni do 30 dni.
Prekršek iz 9. točke 16. člena (nabiranje prostovoljnih prispevkov) naj bi
se uvrstil med prekrške, za katere je zagrožena le denarna kazen, ker v tem
prekršku ni znakov, zaradi katerih bi bila opravičljiva nesorazmerno visoka
kazen.
Po takem bi druga skupina prekrškov (17. člen) znatno narasla in bi tvorila
pravzaprav jedro republiških ukrepov zoper kršitve javnega reda in mira.
Za tretjo skupino prekrškov (18. člen) naj bi se predpisal maksimum denarne kazni 500 dinarjev.
V zvezi z uvedbo strožjih kazni za fizične osebe je potrebno zvišati tudi
maksimum denarne kazni, ki je zagrožena v okviru posameznih skupin prekrškov za pravne osebe.
2. Spremembe znakov nekaterih prekrškov.
V prekršku iz 6. točke 16. člena je treba črtati besede »kdor se izmika
delu ali živi v brezdelju, čeprav je zmožen za delo«. Taka določba je v nasprotju
s 36. členom ustave. Je pa tudi v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena
mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ,
št. 7/71).
Tudi prekršek iz 7. točke 16. člena je treba uskladiti z veljavnimi predpisi
in razširiti zaščito na grb in druga znamenja vseh družbeno-političnih skupnosti
(od federacije do občine) in izločiti gospodarske organizacije. Znamenja gospodarskih organizacij doslej niso bila napadena ali ogrožena in tudi sicer ni
razlogov za tovrstno zaščito.
3. Crtanje razveljavljenih določb.
Iz uvodoma navedenih razlogov je potrebno črtati 6. in 7. člen ter 14.,
15. in 17. točko 17. člena, da se formalnopravno očisti zakon določb, ki so
brezpredmetne in na ta način varuje praksa pred nepravilnim izvajanjem
zakona.
Črtati je treba tudi 21. člen, ki predpisuje varstveni ukrep izgona. Novela
temeljnega zakona o prekrških iz leta 1965 je ta ukrep izločila iz sistema imensko navedenih varstvenih ukrepov. S tem je bilo potrjeno stališče, da s tem
ukrepom ni mogoče uresničevati namena resocializacije storilcev prekrškov,
zlasti povratnikov.
4. Terminološka uskladitev.
Besede »občinski ljudski odbor« oziroma »okrajni ljudski odbor« je potrebno zamenjati z besedo »občina«, besede »uslužbenci ljudske milice« pa z
besedama »delavci milice«.
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III. Finančna stran.

Z novelo ne bodo naložene družbeno-političnim skupnostim nobene obveznosti. Denarne kazni so dohodek rjepublike.
IV. Osnutek novele.
Konkretni predlogi za ureditev nakazanih vprašanj izhajajo iz priloženega osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper
javni red in mir.
V. Zaradi navedenih razlogov predlagatelj sodi, da bi bilo potrebno sprejeti
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
zoper javni red in mir. Osnutek zakona je bil izdelan v soglasju z republiškim
senatom za prekrške.
Da se čimprej odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti, bi bilo potrebno sprejeti zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red
in mir v hitrem postopku.
Št.: 01/1-S-010/18-70
Ljubljana, 24. 3. 1971
MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljana so na svojem
13. zasedanju dne 19. 5. 1971 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o javnem redu in miru.
V razpravi so sodelovali delegati občin Gornja Radgona, Kamnik, Kranj
in delegat občine Ljubljana-Center, ki je govoril tudi v imenu mesta Ljubljane
in drugih ljubljanskih občin. Pismene pripombe je dal delegat občine Dravograd.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena
na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da jih
v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojni zbor obravnava
in zavzame o njih svoje stališče.
Delegati so v splošni razpravi poudarjali, da je predlagana sprememba zakona koristna in nujna ter so jo zato podprli (delegata občin Gornja Radgona
in Kranja ter delegat Ljubljane).
Ob tem pa je bilo izraženih tudi precej pomislekov glede motivov, ki so
navedeni v predlogu za spremembo zakona. Tako je bilo poudarjeno, da je
pobudnik za spremembo zakona (občinska skupščina Brežice) menil, da bi morala
novela poostriti zaporne kazni za nekatere hujše kršitve in očistiti zakon
določb, ki so jih razveljavili že drugi predpisi ter prilagoditi znake določenih
prekrškov praksi. Predlog pa zatrjuje, da nakazane spremembe niso takšnega
obsega, da bi bile potrebne radikalne spremembe oziroma nov zakon. Taka
trditev pa je nevzdržna; radikalne spremembe in to predvsem vsebinske so
potrebne, ne pa spremembe izrazito pravno tehničnega značaja, kot jih osvaja
osnutek in so izražene zgolj v povišanju kazni, črtanju nekaterih določb in

Priloge

1031

uvedbi dveh novih izrazov (občina, delavci milice). Takšnih več kot zasilnih
rešitev, kot jih uvaja novela, ne potrebujemo oziroma bomo lažje in kvalitetneje
delovali ob nespremenjenem zakonu. Tako je bilo primeroma analizirano v
3. členu novo določilo 1. točke 16. člena osnutka novele, ki inkriminira kaznovanje z zaporom do dveh mesecev, ne da bi dopuščal (niti kot možnost) izrekanje
denarne kazni, ali sploh le denarno kazen. Čeprav ustavno stališče zahteva,
da mora v primerih, ko gre za svobodo človeka, odločati sodišče, kar je tudi
skladno z mednarodno sprejetim principom iz deklaracije o človekovih pravicah
in paktu o teh pravicah iz leta 1966; taka rešitev nasprotuje tudi naši pravni
teoriji. Zaradi tega se bo nedvomno izredno povečala uporaba 33., zlasti pa
34. člena TZP — upor, prekvalifikacija prekrškov iz 1. točke 16. člena v 1. točki
17. člena itd. To pa pomeni, če ni drugega, dodatno (neutemeljeno) obremenjevanje tistih sodnikov za prekrške, ki so si svesti posledic, ki jih utegne
izzvati širša uporaba kaznovanja po noveliranem 16. členu. Poleg tega je bilo
opozorjeno še na druga vprašanja, zlasti glede kaznovanja mladoletnikov, ki
so tudi v določenem odstotku storilci prekrškov prav po tem členu. TZP v
44. členu pravi, da se sme kaznovati z zaporom mladoletnik le izjemoma, če
se ugotovi, da je treba glede na naravo prekrška in njegove osebne lastnosti
uporabiti takšno kazen. Ob sedanjem osnutku, ki v novem 16. členu določa
le kazen zapora, pa bo ta izjema za mladoletnike, starejše od 16. let, očitno
postala pravik>, kolikor sodniki za prekrške ne bodo dosledno uporabljali
instituta ukora iz 34. člena TZP.
Poleg tega je bilo poudarjeno, da praktično niso upravičeni preveliki razponi denarne kazni in kazni zapora, čeprav sicer teoretično omogočajo preciznejšo uporabo načela individualizacije sankcij, saj vemo, da več kot polovica
izrečenih denarnih kazni odpade na kazni do 50 din. Predvsem pa ne bi smeli
zanemariti jasnih in priznanih stališč, da je kazen zapora neuspešna predvsem
glede storilcev, zoper katero se običajno uporablja, tj. kršilce javnega reda
in miru. Zato ni primerno, niti smotrno, še manj pa vzgojno, da za prekrške
iz 16. člena obstaja le kazen zapora, saj je nedvomno, da je »lažje« kršitve
iz 16. člena primerno kaznovati z denarno kaznijo, da pa težje kršitve oziroma
ponavljanje takšnih prekrškov, predstavlja že dejanski stan kaznivega dejanja,
kar pa je že zadeva sodišča. Zanemariti pa tudi ne smemo dejstva, ki teoretično
sicer ne vzdrži kritike, je pa danes skoraj splošen pojav, da so namreč sodniki
za prekrške glede na preobremenjenost velikokrat naravnost prisiljeni odločati
ob nepopolno raziskanem dejanskem stanju.
Novelacije zakona v tej obliki ne opravičuje niti črtanje 21. člena in
nekaterih drugih določil, derogiranih z nekaterimi drugimi zakoni, ker skoraj
ni bilo primerov uporabe 21. člena v praksi.
Novela zakona o prekrških zoper javni red in mir je še kako potrebna,
vendar rešitve ne bi smele biti omejene na zgolj zvišanje zagroženih kazni —
črtanje nekaterih določb in uvedbo dveh novih izrazov, pač pa bi bilo treba
vestno in tehtno proučiti vse morebitne posledice, ki jih utegne povzročiti sprejetje stališča zastopanega v osnutku 16. člena, pretehtati in dodelati bo treba
tudi vrsto drugih pravnih konstrukcij tega zakona, ki vzbujajo različne dvome
in dopuščajo včasih preširoko uporabo, včasih pa brez potrebe zožujejo krog
znakov inkriminiranih prekrškov. Tako je bilo opozorjeno na 5.. točko novega
17. člena (v 4. členu osnutka), ki se glasi: »Kdor brez potrebe strelja tako,
da ogroža ljudi in premoženja ...«. Zakonodajalec bi moral nekoliko bolj razčleniti inkriminacijo te točke (in tudi številnih drugih). Ločiti bi bilo namreč
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treba predvsem dejstvo, ali sestoji nastop prepovedane posledice zgolj v
okoliščini ogrožanja, ali pa gre nemara za posledico v ožjem smislu, tj. dejansko
poškodovanje premoženja ali človeka v primeru, ko to še ne pomeni kaznivega
dejanja, opredeliti bi bilo treba tudi objekt (orožje, s katerim bi bil ta prekršek
storjen). Podobno bi moral zakonodajalec nekoliko drugače opredeliti 8. točko
17. člena predvidene novele, ki pravi: kdor igra z namenom, da si pridobi večjo
materialno korist hazardne ali druge podobne igre. Morda bi veljalo ta prekršek
opredeliti z besedilom: kdor si z igranjem hazardnih iger pridobi materialnokorist, ki pomeni s subjektivnega stališča prikrajšanca za le-tega določeno
prikrajšanje. V tem primeru bi odpadlo največkrat neuspelo dokazovanje namena. Dokazati bi bilo treba le dejstvo, da si je nekdo pridobil z igranjem
določeno korist in če ta pridobljena korist pomeni za prikrajšanca prikrajšanje (to bi dokazovala njegova izjava oziroma stališče njegovih ožjih družinskih
članov), potem prekršek nedvomno obstaja. Seveda bi bilo treba pojem prikrajšanca raztegniti tudi na njegove ožje družinske člane.
Podobnih primerov je v tem zakonu še veliko. Tako npr. določilo 5. točke
18. člena pravi: »Kdor da v javnem lokalu alkoholno pijačo mladoletniku, ki
še ni star 16 let, pijani osebi, ali skupini, v kateri je pijana oseba.« Pri tem
bi bilo treba rešiti vsaj naslednjih nekaj vprašanj:
— kako določiti starost mladoletnika (ga legitimirati)?
— kako zavzeti stališče, da je nekdo pijan? Je dovolj zgolj sklepanje na
podlagi obnašanja in zunanjega videza osebe? Ali ne obstajajo možnosti zlorab?
Zakonite domneve, kot jo ima TZVCP v 12. členu, po kateri šteje, da je nekdo
pijan, pa po tem zakonu ne bo mogoče postaviti;
— skupina, v kateri je pijana oseba: zakaj kaznovati skupino? Zlasti še,
če »trezni« skupini prisede pijana oseba in tako postane del skupine itd.
Ali pa določilo 7. točke 17. člena, ki pravi, da se kaznuje, kdor slepi ljudi
s tem, da prerokuje, čara, razlaga sanje ipd.
— mar ne dela uredništvo skoraj vsakega časopisa takšne prekrške (horoskopi, »znanstvena razlaga sanj« v TT ipd.). Ali je že bil kdaj uveden
postopek in zaplenjena številka kakšne izdaje?
Skratka, vprašanj in problemov (predvsem vsebinskih) je ogromno in sprememba zakona je potrebna. Vendar ne spremembe, kot si jo zamišlja osnutek,
ampak res dodelana, pretehtana, usklajena z ustavo, splošnimi principi pravne
teorije in modernega družbenega razvoja in pojmovanja. Ce pa takšna sprememba ni mogoča, potem je bolje, da je še nekaj časa nimamo (Dravograd).
V razpravi so bile dane tudi nekatere konkretne pripombe na predlagani
osnutek, ki je priložen predlogu za izdajo zakona.
3. člen : Glede kaznovanja naj bi se uvedla alternativa, tako da bi se
začetek novega 16. člena glasil: »Z zaporom do dveh mesecev ali z denarno
kaznijo do 500 din se kaznuje.. .« (Kranj).
Prva točka predlaganega 16. člena naj bi postala 1. točka 17. člena. Nemogoče je že vsak pretep kaznovati izključno z zaporom; dati je treba možnost,
da sodnik ugotovi intenziteto oziroma stopnjo krivde in se odločiti za zapor le
v izjemnih pogojih. V 17. členu pa je zaporna kazen predpisana alternativno
(Ljubljana).
Glede na to, da med prvima točkama novega 16. in 17. člena (3. in 4. člen)
ni bistvene razlike, je bil dan predlog, da naj se točki združita, oziroma da naj
se izpuste besede »na poseben nesramen, žaljiv ali surov način«. Takšne situacije so namreč od primera do primera različne in da bi se moralo sodniku
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za prekrške pri izreku kazni pustiti proste roke glede teh pojmov, ki so težko
določljivi in sodnik gre, kadar je v dvomih oziroma ni zanesljivega dokaza, iz
ostrejše v milejšo kazen. Spremenjena oziroma združena točka naj bi se glasila:
»Kdor se prepira, vpije ali drugače nespodobno vede na javnem kraju ali prostoru, kjer vzdržuje red delovna ali druga organizacija ali državni organ«
(Kranj). Tretja točka spremenjenega 16. člena pa naj bi se glasila: »Kdor se
klati, potepa ali berači. ..« (Kranj).
4. člen : Druga točka spremenjenega 17. člena naj bi se glasila tako, da
bi namesto besed: »ob priliki uradnega poslovanja ali glede uradnega poslovanja« napisali: »pri uradnem poslovanju ali o uradnem poslovanju.« Dalje
je bilo predlagano, da bi četrto točko 17. člena dopolnil z besedama: »sostanovalce in« (Kranj).
V zvezi s 4. točko je bil dan predlog, naj bi se termin: »zasebni prostor«
črtal. Razgrajalec se po tem predlogu lahko sedaj kaznuje le, če razgraja v
zasebnem prostoru, če pa razgraja čez dan in izven prostora, ni znaka prekrška.
Obstoja težnja, da bi se uzakonila prepoved vsakega razgrajanja, ne glede
na to, če obstoja občutno motenje okolice. Tako bi se lahko kaznovalo tudi
moža za razgrajanje v družini, ne da bi bila pri tem motena okolica. Nadalje
je bil dan predlog, da bi se naj imetniki domačih živali kaznovali, če jih
ne bi tako zavarovali, da ne bi motili nočni mir občanov. Tu pride predvsem
v poštev lajanje psov ponoči v okoliških predelih oziroma v mestnih predelih
(Gornja Radgona).
Točka 16 spremenjenega člena zakona naj bi se črtala. Ta določa sankcijo
v primeru, ko nekdo daje pomoč, da se v njegovih prostorih ali na njegovem
zemljišču vrši nepriglašen ali prepovedan javni shod. Sankcije v primeru takšne
pomoči pa so predvidene že v temeljnem zakonu o prekrških (Kranj).
V zvezi z določbo 17. točke, v kateri je izpadlo krošnjarjenje kot prekršek,
je bilo v razpravi poudarjeno, da je to v hribovskih predelih še vedno aktualno.
Zadnje čase je namreč vse več nepoznanih ljudi, ki ponujejo stvari in so pri
tem nasilni (Kamnik).
6. člen : V 3. točki novega 18. člena naj bi se besede': »predsednik hišnega sveta« nadomestilo z besedami: »podjetje, ki gospodari z zgradbo«, ker
je od tedaj, ko je bil sprejet zakon o prekrških zoper javni red in mir, prišlo
do spremembe statusa hišnega sveta, ki sedaj ni več pravna oseba, temveč je
to podjetje, ki s hišo gospodari (Ljubljana).
V zvezi s 5. točko novega 18. člena je bilo predlagano, da bi se ta črtala
oziroma naj bi jo dodali k 17. členu kot novo točko; 17. člen predvideva namreč
ostrejše sankcije (Kranj).
9. člen : Namesto izraza »občine« v drugem odstavku naj zakon predvidi
izraz: »občinske skupščine« (Kranj).
V razpravi je bila dana še sugestija, da bi se v sedanjem 15. členu zakona
termin: »nočni lokal« zamenjal s terminom: »javni lokal«, ker bi bilo sicer
starejšim mladoletnikom dovoljeno, da javne lokale (razen nočnih) obiskujejo
tudi ponoči (Gornja Radgona).
V zvezi z obravnavo te točke so delegati občin sprejeli na predlog delegata
občine Ljubljana-Center, ki je govoril tudi v imenu drugih ljubljanskih občin
in mesta Ljubljane, sklep o pobudi za spremembo zveznega temeljnega zakona
o prekrških, ki bo poslan skupščini posebej.
Št.: 022-74/71
Ljubljana, 24. 5. 1971
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Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 28. aprila 1971 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir. Predlog zakona je
pripravil republiški sekretariat za notranje zadeve.
Odbor v celoti soglaša z razlogi, zaradi katerih je treba izdati zakon. Več
občinskih skupščin v SR Sloveniji je že posredovalo svoje pripombe na obstoječi republiški zakon o prekrških zoper javni red in mir, ker je zastarel posebno
kar zadeva vprašanje sankcij. Skupščina občine Brežice je 30. 10. 1970 tudi
predložila predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o prekrških zoper
javni red in mir, ki ga je odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko
obravnaval na seji 25. januarja 1971. Odbor je predlog za izdajo zakona kot
umesten sprejel in tak sklep posredoval izvršnemu svetu. Tudi izvršni svet je
s predlogom za izdajo zakona v celoti soglašal ter naročil republiškemu sekretariatu za notranje zadeve, da pripravi ustrezen predlog. Glede na takšen sklep
je skupščina občine Brežice dne 14. 4. 1971 svoj predlog za izdajo zakona
umaknila.
Odbor tudi soglaša s predlogom predlagatelja, naj bi predlog za izdajo zakona obravnavali po skrajšanem postopku kot zakonski osnutek. Zaradi tega
je predlogu za izdajo zakona priložen tudi že osnutek zakona.
Pri obravnavanju zakonskega osnutka odbor ni imel načelnih pripomb. Pri
obravnavanju v podrobnostih pa je bil odbor mnenja, da bi bilo treba točko 5.
iz prvega odstavka 5. člena prenesti kot novo točko 20 v prvi odstavek 4. člena.
Odbor je bil namreč mnenja, da je prekršek, ki je naveden v prvem odstavku
5. člena pod točko 5 po svoji škodljivosti tako pomemben, da bi bilo treba
predvideti za kršilca tudi možnost zaporne kazni, posebno še, če ga primerjamo,
glede na posledice z nekaterimi prekrški iz 4. člena (npr. pod točko 3, 7, 11
in podobno).
Odbor predlaga republiškemu zboru, da predlog za izdajo zakona obravnava po skrajšanem postopku, kot zakonski osnutek, predlagatelju pa naloži,
da upošteva pri pripravi zakonskega predloga navedeno pripombo.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Bogdana Snabla.
Št.: 022-74/71
Ljubljana, 17. 5. 1971

Zakonodajno-pravna komisija je na seji dne 29. aprila 1971 obravnavala
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
zoper javni red in mir, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški
sekretariat za notranje zadeve.
Komisija se je strinjala s predlogom predlagatelja, da se predlog za izdajo
zakona obravnava po skrajšanem postopku kot osnutek zakona.
V načelni razpravi se je komisija strinjala s predlogom za izdajo zakona.
Že ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah zakona o prekrških
zoper javni red in mir, ki ga je skupščini predložila skupščina občine Brežice,
je komisija poudarila, da je utemeljen predlog o zvišanju denarnih kazni.
Večina članov komisije je menila, da je utemeljen tudi predlog predlagatelja
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za zvišanje zaporne kazni, izraženo pa je bilo tudi mnenje, naj predlagatelj
ponovno prouči utemeljenost razlogov za zvišanje zaporne kazni.
Komisija je predlagala predlagatelju, da uskladi stališča z republiškim
senatom za prekrške in sekretariatom izvršnega sveta za zakonodajo.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona je komisija poudarila, da
pravnih oseb ni možno kaznovati za nekatere navedene prekrške, ker jih lahko
storijo le fizične osebe. Zato naj predlagatelj skrbno prouči, za katere prekrške
se lahko kaznuje tudi pravna oseba.
Komisija je predlagala naslednjo dopolnitev in spremembo:
K 9. členu: — v prvem odstavku naj se v prvi vrsti med besedama »v«
in »prvem« vnese besedilo »drugem odstavku 3. člena,«
Dopolnitev je potrebna, ker je tudi v drugem odstavku 3. člena uporabljen
termin »občinski ljudski odbor«.
— Drugi odstavek naj se črta.
Sprememba je utemeljena, ker predlagatelj predlaga črtanje 6. člena.
St.: 022-74,/71
Ljubljana, 29. 4. 1971
POROČILO
o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor Skupščine
SR Slovenije
Republiška volilna komisija za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije
daje po drugem in tretjem odstavku 117. člena v zvezi s 156. členom zakona
o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5-22/69)
republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije tole
poročilo :
Za nadomestne volitve poslanca republiškega zbora Skupščine SR Slovenije v 8. volilni enoti Domžale I, ki jih je razpisal predsednik Skupščine SR
Slovenije z odlokom dne 22. februarja 1971 (Uradni list SRS, št. 5-38/71), je
bila potrjena kandidatura kandidacijske konference za kandidata Francija
Gerbca, Rodica, Perkova 14 in Petra Gubanca, Mengeš, Zavrti.
O predlaganih kandidatih so volivci neposredno glasovali na volitvah dne
9. maja 1971.
Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po
opravljenih neposrednih volitvah prevzela od občinske volilne komisije Domžale, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da sta bila postopek za določitev kandidatov in volitve izvedene v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na kandidaturo ali na izid volitev.
Po ugotovitvi izida volitev pristojne občinske volilne komisije je v 8. volilni
enoti Domžale I vpisanih v volilni imenik 12 413 volivcev. Glasovalo je 10 413
volivcev. Pri glasovanju sta dobila kandidata
Franci Gerbec
Peter Gubane
Neveljavnih je bilo 634 glasovnic.

.

.

5750 glasov
4029 glasov
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Na podlagi tega je občinska volilna komisija ugotovila, da je bil po tretjem
odstavku 112. člena zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije izvoljen
za poslanca republiškega zbora Skupščine SR Slovenije Franci Gerbec, ki
je dobil največ glasov v volilni enoti.
St.: 8-1/71
Ljubljana, 13. maja 1971

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev poslanca v gospodarski zbor Skupščine
SR Slovenije
Republiška volilna komisija za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije
daje po četrtem in petem odstavku 146. člena v zvezi s 156. členom zakona
o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5-22/69)
gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije tole
poročilo :
Za nadomestne volitve poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije v 9. volilni enoti Žalec, ki jih je razpisal predsednik Skupščine SR Slovenije z odlokom dne 22. februarja 1971 (Uradni list SRS, št. 5-39/71), je bila
potrjena kandidatura kandidacijske konference za kandidata Ivana Kudra,
kmeta, Pongrac 10.
O predlaganem kandidatu je glasovalo volilno telo 29. aprila 1971.
Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po
opravljenih volitvah prevzela od občinske volilne komisije Žalec, preizkusila
zakonitost volitev in ugotovila, da sta bila postopek za določitev kandidatov
in volitve izvedene v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko
vplivale na kandidaturo ali na izid volitev.
Po ugotovitvi izida volitev pristojne občinske volilne komisije je v 9. volilni enoti Žalec 106 članov volilnega telesa in sicer 72 odbornikov občinske
skupščine Žalec in 34 delegatov delovnih skupnosti iz območja občine Žalec;
od teh je glasovalo 42 odbornikov občinske skupščine in 25 delegatov delovnih
skupnosti. Pri glasovanju je prejel kandidat
Ivan Kuder
Neveljavnih glasovnic ni bilo.

67 glasov

Na podlagi tega je občinska volilna komisija ugotovila, da je bil po prvem
odstavku 143. člena zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije izvoljen
za poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije Ivan Kuder, ki je
dobil večino glasov vseh članov volilnega telesa.
St.: 2-1/71
Ljubljana, 13. maja 1971
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PREDLOG ODLOKA
o imenovanju predsednika in četrtine članov začasnega upravnega odbora
sklada Borisa Kidriča
Na podlagi 17. alinee 135. člena, 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
ter 63. člena zakona o raziskovalni dejavnositi (Uradni list SRS, št. 26-148/70)
je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o imenovanju predsednika in četrtine članov začasnega upravnega odbora
sklada Borisa Kidriča
V začasni upravni odbor sklada Borisa Kidriča se imenujejo:
za predsednika: Silvo Hrast, sedanji predsednik upravnega odbora
sklada Borisa Kidriča;
za člane: Tone Bole, predsednik gospodarskega zbora Skupščine SR
Slovenije;
Zdravko Praznik, dipl. ekonomist, direktor ekonomskega centra Maribor ;
Franc Tavčar, generalpodpolkovnik, Ljubljana, Kersnikova 12.

OBRAZLOŽITEV
Po določbah 63. člena zakona o raziskovalni dejavnosti izvoli začasna skupščina raziskovalne skupnosti Slovenije polovico članov začasnega upravnega
odbora sklada.
Predsednika in četrtino članov začasnega upravnega odbora sklada imenuje
Skupščina SR Slovenije, četrtino pa gospodarska zbornica SR Slovenije.
Začasna skupščina raziskovalne skupnosti je na seji dne 9. 3. 1971 izvolila
polovico članov začasnega upravnega odbora sklada. Izvoljeni so bili naslednji:
dr. Jože G ori čar, dipl. pravnik, dopisni član SAZU, redni profesor
pravne fakultete univerze v Ljubljani;
dr. Franc Ločniškar, dipl. inž., izredni profesor biotehniške fakultete
univerze v Ljubljani;
dr. Marjan R i b a r i č , dipl. inž. fizike, raziskovalec v inštitutu Jožef
Štefan, Ljubljana;
Marko S t o k i n , dipl. inž. strojništva, direktor razvojnega inštituta tovarne motornih vozil Tomos, Koper;
Drago Sega, profesor slovenščine, raziskovalec v inštitutu za literaturo
SAZU, Ljubljana;
dr. Andrej O. Zupančič, dr. med. redni član SAZU, redni profesor
medicinske fakultete univerze v Ljubljani.
Gospodarska zbornica SR Slovenije pa bo imenovala naslednje člane:
Jože V alentinčič, podpredsednik gospodarske zbornice SR Slovenije;
inž. magister Peter Kune, direktor železarne Jesenice;
Jože Kolarič, direktor tekstilnega inštituta Maribor.
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Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
8. marca 1971 razpravljala o kandidatih za predsednika in četrtine članov začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča.
Na podlagi predhodnih razgovorov in obširne razprave na sami seji komisije daje komisija Skupšine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlog
odloka o imenovanju predsednika in četrtine članov začasnega upravnega odbora
sklada Borisa Kidriča v obravnavo in imenovanje.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet in o izvolitvi
podpredsednika in člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet
Na podlagi 1. in 9. člena odloka o ustanovitvi stalnih odborov republiškega
zbora Skupščine SR Slovenije ter 54. člena poslovnika republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji sprejel
ODLOK
o razrešitvi člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet in o izvolitvi
podpredsednika in člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet
V odboru za proizvodnjo in blagovni promet se razreši:
Gregor Klančnik dolžnosti člana odbora;
se izvolita:
za podpredsednika: Gregor Klančnik;
za člana: Dušan H o r j a k.

OBRAZLOŽITEV
Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. februarja 1971
ugotovil, da je poslanec Vlado Simončič odstopil in da mu je dne 10. 2. 1971
prenehal poslanski mandat.
Vlado Simončič je bil podpredsednik odbora republiškega zbora za proizvodnjo in blagovni promet.
Na nadomestnih volitvah v volilni enoti 22, Kranj I, je bil izvoljen za
poslanca republiškega zbora Dušan Horjak, diplomirani tekstilni tehnik, direktor
»Tekstilindus«, Kranj.
Na podlagi razprave na seji komisije Skupščine SR Slovenije za volitve in
imenovanja dne 8. marca 1971 daje komisija predlog doloka o razrešitvi člana
odbora za proizvodnjo in blagovni promet in o izvolitvi podpredsednika in člana
odbora za proizvodnjo in blagovni promet v obravnavo in izvolitev.
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PREDLOG ODLOKA
o imenovanju člana v odbor za nagrado Antifašističnega sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije
Na podlagi 6. člena zakona o nagradi Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 51-838/65) je Skupščina Socialistične
republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela

ODLOK
o imenovanju člana v odbor, za nagrado Antifašističnega sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije
V odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
se imenuje:
dr. Joža Vilfan, poslanec zbora narodov zvezne skupščine.

OBRAZLOŽITEV
Po določbah 6. člena zakona o nagradi Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije imenuje predsednika in 14 članov tega odbora zvezna skupščina, po enega člana pa delegirajo v odbor republiški zbori republiških skupščin. Odbor se imenuje za dve leti; polovica članov je lahko znova imenovana
še za naslednji dve leti.
Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je dne 10. marca 1969 delegiral
kot člana v ta odbor prof. dr. Romana M odi ca, rektorja univerze v Ljubljani.
Ker je prof. dr. Romanu Modicu potekla mandatna doba dne 10. 3. 1971,
je potrebno, da Skupščina SR Slovenije imenuje novega člana v odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije.
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
8. marca 1971 razpravljala o kandidatu in na podlagi razprave predlaga republiškemu zboru, da imenuje v odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije dr. Joža Vilfana, poslanca zbora narodov zvezne
skupščine.
PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi z 21. členom zakona o organih za kaznovanje prekrškov (Uradni list SRS, št. 13-63/66) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
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ODLOK
o razrešitvi sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške

V republiškem senatu za prekrške se razreši:
Metod Marinček kot sodnik za prekrške republiškega senata za prekrške s 30. aprilom 1971.
OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
8. marca 1971 razpravljala o razrešitvi Metoda Marinčka dolžnosti sodnika za
prekrške republiškega senata za prekrške, ker se želi zaposliti na drugem delovnem mestu.
Na podlagi razprave komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije razreši Metoda Marinčka dolžnosti sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike
Slovenije ter v zvezi z 12. in 19. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na
seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu
Miloš Medved se razreši dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Novem
mestu.
OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 16. 2. 1971
prejela vlogo Miloša Medveda, v kateri prosi, da ga Skupščina SR Slovenije
razreši dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu. Za razrešitev prosi
zato, ker namerava odpreti v Krškem, kjer stalno živi odvetniško pisarno.
Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije je
komisija za volitve in imenovanja dne 1. 3. 1971 poslala vrhovnemu sodišču SR
Slovenije v mnenje vlogo sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu Miloša
Medveda, ki se z njegovo razrešitvijo strinja.
O vlogi Miloša Medveda je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in
imenovanja razpravljala na svoji seji dne 8. 3. 1971 in na podlagi razprave ter
mnenja vrhovnega sodišča SR Slovenije predlaga, da republiški zbor Skupščine
SR Slovenije razreši Miloša Medveda dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v
Novem mestu.
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PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru
Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih v
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) ter s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru
Andrej Grahor se razreši dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega
sodišča v Kopru z 31. 3. 1971.

OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 12. 2.
1971 prejela vlogo Andreja Grahorja, v kateri prosi, da ga Skupščina SR Slovenije razreši dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru, ker
je bil izvoljen za predsednika republiškega odbora sindikata delavcev prometa
in zvez Slovenije.
O vlogi Andreja Grahorja je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve
in imenovanja razpravljala na svoji seji dne 8. 3. 1971 in na podlagi razprave
predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije razreši Andreja Grahorja
dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru z 31. 3. 1971.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zveži s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih v
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) ter s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela

ODLOK
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
Miljutin M u ž i č se razreši dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega
sodišča v Ljubljani.
66
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OBRAZLOŽITEV

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 1. 3. 1971
prejela vlogo Miljutina Mužiča, v kateri prosi, da ga Skupščina SR Slovenije
razreši dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, ker namerava prevzeti drugo dolžnost.
O vlogi Miljutina Mužiča je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in
imenovanja razpravljala na svoji seji dne 8. 3. 1971 in na podlagi razprave
predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije razreši Miljutina Mužiča
dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru
Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih v
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) ter s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela.
ODLOK
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru
Vladimir Rijavec se razreši dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega
sodišča v Mariboru.
OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
8. marca 1971 razpravljala o razrešitvi Vladimira Rijavca dolžnosti sodnika
okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
Na podlagi razprave komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije razreši Vladimira
Rijavca dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
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PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije
na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani
Za sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani se izvoli Franc M a s t n a k ,
sodnik občinskega sodišča I v Ljubljani.

OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 13. 1.
1971 razpisala prosto mesto sodnika pri okrožnem sodišču v Ljubljani. V predpisanem roku sta se na razpisano prosto sodniško mesto prijavila Meta Lunder,
sodnica republiškega senata za prekrške in Franc Mastnak, sodnik občinskega
sodišča I v Ljubljani.
Meta Lunder je bila rojena 19. 2. 1938 v Ljubljani. Od 1. 4. 1961 dalje
je delala kot pripravnica na občinskem sodišču v Ptuju. 5. 6. 1963 je opravila
sodniški izpit, za sodnico občinskega sodišča v Ptuju pa je bila izvoljena 21. 9.
1963. Od 1. 1. 1968 dalje je sodnica republiškega senata za prekrške.
Franc Mastnak je bil rojen 19. 2. 1932 v Celju. Leta 1953 je maturiral
v Ljubljani, na pravni fakulteti pa je diplomiral 27. 4. 1959. 1. 5. 1959 se je
zaposlil na okrožnem sodišču v Ljubljani kot sodni pripravnik. Sodniški izpit
j;e opravil 30. 5. 1962. Po opravljenem sodniškem izpitu je bil najprej izvoljen
za sodnika okrajnega sodišča v Kopru, naslednje leto pa je bil izvoljen za
sodnika okrajnega sodišča v Radovljici. Na tem delovnem mestu je ostal do
1. 9. 1963, ko se je zaposlil pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani kot
pravni referent. Z delom na sodišču je nadaljeval 1. 10. 1967, ko jie bil izvoljen
za sodnika občinskega sodišča I v Ljubljani. Na tem delovnem mestu je še
danes.
Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
je komisija za volitve in imenovanja dne 1. 3. 1971 in 2. 3. 1971 poslala vrhovnemu sodišču SR Slovenije v strokovno mnenje prijavljena kandidata, ki sta
se prijavila za prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Ljubljani.
Vrhovno sodišče SR Slovenije je dne 8. 3. 1971 sporočilo svoje mnenje o
strokovni sposobnosti obeh kandidatov. Na osnovi tega in upoštevajoč ostale
elemente, je komisija za volitve in imenovanja na seji dne 8. 3. 1971 razpravljala o prijavljenih kandidatih na razpisano prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Ljubljani ter predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije izvoli za sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani Franca Mastnaka, sodnika občinskega sodišča I v Ljubljani.
66»
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PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije
na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu
Za sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu se izvoli Janez Kramari č, sodnik občinskega sodišča v Črnomlju.

OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 13. 1.
1971 razpisala prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Novem mestu.
V predpisanem roku se je prijavil na razpisano prosto sodniško mesto pri
okrožnem sodišču v Novem mestu Janez Kramarič, sodnik občinskega sodišča
v Črnomlju.
Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
je komisija za volitve in imenovanja dne 1. 3. 1971 poslala vrhovnemu sodišču
SR Slovenije v strokovno mnenje prijavljenega kandidata na razpisano prosto
sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Novem mestu.
Janez Kramarič je bil rojen 29. 8. 1934. Po končani gimnaziji v Črnomlju
se je vpisal na pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Ze med
študijem in nekaj časa po zaključku študija je bil zaposlen kot pravni referent
pri skupščini občine Črnomelj. Dne 1. 10. 1964 je bil izvoljen za sodnika občinskega sodišča v Črnomlju. Sodniški izpit je opravil 22. 2. 1967.
Vrhovno sodišče SR Slovenije je dne 8. 3. 1971 sporočilo svoje mnenje o
strokovni sposobnosti kandidata. Na osnovi tega in upoštevajoč ostale elemente,
je komisija za volitve in imenovanja na seji dne 8. 3. 1971 razpravljala o prijavljenem kandidatu na razpisano prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču
v Novem mestu ter predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije izvoli
za sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu Janeza Kramariča, sodnika občinskega sodišča v Črnomlju.
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PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 20-221/65) ter s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
Za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani se izvolita:
Metod Marinček, sodnik za prekrške ilepubliškega senata za
prekrške in
Vladimir Rij a v e c , sodnik okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 13. 1.
1971 razpisala prosti sodniški mesti pri okrožnem gospodarskem sodišču v
Ljubljani.
V predpisanem roku so se prijavili na razpisani prosti sodniški mesti pri
okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani:
Meta Lunder, sodnica za prekrške republiškega senata za prekrške, Metod
Marinček, sodnik za prekrške republiškega senata za prekrške, Stanko Pristovnik, šef premoženjsko-pravne službe pri skupščini občine Ljubljana-Center in
Vladimir Rijavec, sodnik okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
Meta Lunder je bila rojena 19. 2. 1938 v Ljubljani. Od 1. 4. 1961 dalje je
delala kot pripravnica na občinskem sodišču v Ptuju. 5. 6. 1963 je opravila*
sodniški izpit, za sodnico občinskega sodišča v Ptuju pa je bila izvoljena 21. 9.
1963. Od 1. 1. 1968 dalje je sodnica za prekrške republiškega senata za prekrške.
Metod Marinček je bil rojen 30. 5. 1930 v Ljubljani. Na pravni fakulteti v
Ljubljani je diplomiral leta 1955. Od 15. 9. 1955 do 21. 1. 1957 referent pripravnik pri okrožnem sodišču v Ljubljani; od 22. 1. 1957 do 30. 9. 1958 sodnik
pri okrajnem sodišču v Metliki; od 1. 10. 1958 do 31. 1. 1960 sodnik za prekrške
pri OLO Ljubljana; od 1. 2. 1960 do 14. 7. 1966 sodnik za prekrške pri skupščini občine Ljubljana-Moste-Polje in od 5. 7. 1966 dalje sodnik za prekrške
republiškega slenata za prekrške.
Stanko Pristovnik je bil rojen 13. 4. 1924 v Crešnjicah pri Celju. Na pravni
fakulteti v Ljubljani je diplomiral 30. 10. 1964, pravosodni izpit je opravil
28. 3. 1969. Od leta 1964 do januarja 1969 je bil zaposlen na Carinarnici Ljubljana. Od februarja 1969 dalje zaposlen pri skupščini občine Ljubljana-Center
kot šef premoženjsko-pravne službe.
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Vladimir Rijavec je bil rojen 25. 4. 1924 v Žireh. Na pravni fakulteti v
Ljubljani je diplomiral leta 1951, sodniški izpit opravil leta 1959. Od leta 1947
do 1948 zaposlen v ministrstvu za zunanje zadeve v Beogradu; v letu 1949 v
centrali narodne banke za LR Slovenijo v Ljubljani ter v komiteju za zunanjo
trgovino LRS; od 1. 1. 1952 do 10. 4. 1953 kot sodni pripravnik v Ljubljani;
do junija 1959 kot sodnik občinskega sodišča v Mariboru, do junija 1964 kot
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru in od junija 1964 dalje sodnik okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
je komisija za volitve in imenovanja poslala dne 8. 3. 1971 višjemu gospodarskemu sodišču v Ljubljani v strokovno mnenje prijavljene kandidate, ki so se
prijavili na prosti sodniški mesti pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani.
Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je sporočilo svoje mnenje o strokovni
sposobnosti kandidatov. Na osnovi tega in upoštevajoč ostale elemente, je komisija za volitve in imenovanja na seji dne 8. 3. 1971 razpravljala o prijavljenih kandidatih na razpisani prosti sodniški mesti pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani ter predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije izvoli za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani Metoda
Marinčka, sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške in Vladimira
Rijavca, sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.

PREDLOG ODLOKA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Ljubljani
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 16-144/67) in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Ljubljani
I.
Okrožno sodišče v Ljubljani ima 400 sodnikov porotnikov.
II.
Za sodnike porotnike se izvolijo:
Franjo Adamek, strokovni knjigovodja, tovarna trakov, vezalk in elastike »Totra«, Ljubljana;
Adolf Adamič, samostojni obrtnik — gostilničar, Zelodnik 1, p. Dol pri
Domžalah;
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Olga Adamič, referent za izobraževanje in informacije, trgovsko podjetje »Kamnik«, Kamnik;
Poldka Aleš, tehnični vodja centralnega laboratorija, kmetijski inštitut
Slo veni j e, L j ubij ana;
Miro A n z e 1 j c , samostojni obrtnik — radio mehanik, Gortanova 5, Ljubljana;
Bojana Ar i gle r, pomočnik direktorja, osnovna šola »Toneta Tomšiča«,
Ljubljana;
Milan Ar ko, direktor, obrtno podjetje »Oprema«, Kočevje;
Franc Avguštin, elektrotehnik, dom fakultete za sociologijo, politične
vede in novinarstvo, Ljubljana;
Franc Avsenik, upokojenec, Povšetova 106/a, Ljubljana;
Franc Bajt, upokojenec, Ponikve 80, p. Videm-Dobrepolje;
Anton Balant, gasilec, krajevna skupnost Ig;
Ivica Baloh, prodajalka, trgovsko podjetje »Kočna«, Kamnik;
Stojan Baloh, višji referent, rudarska industrijska skupnost »Rudis«,
Trbovlje;
Anton B a n č i č , novinar — urednik časopisa Elektrogospodarstva, poslovno združenje energetike SR Slovenije, Ljubljana;
Bela B a n f i, kemijski tehnik, kemijski inštitut »Boris Kidrič«, Ljubljana;
\
Ludvik Baš a, upokojenec, Preserje 41, p. Preserje;
Marjan B a š t a r , pravni referent, združeno kmetijsko gozdarsko podjetje
in gozdno gospodarstvo Kočevje;
I
Janez Belec, komercialist, trgovsko podjetje s tehničnim blagom na debelo in drobno »Jugotehnika«, Ljubljana;
Viktor Belič, upokojenec, Rožna dolina, Cesta XV/5, Ljubljana;
Luka Bergant, pisarniški referent, dom »Ivana Cankarja«, Ljubljana;
ing. Srečko Bergant, direktor, industrija platnenih izdelkov, Jarše;
Majda B e s e k , referent za likvidaturo. Savske elektrarne Ljubljana;
Alojz Bizaj, upravnik, kazensko poboljševalni dom Ig;
Branko Bizjak; referent za izobraževanje, Predilnica Litija;
Dominik Bizjak, upokojenec, Črnuče, Cesta 24. julija 28, Ljubljana;
Alojzija Blatnik, predmetna učiteljica, osnovna šola »Ivana Cankarja«,
Trbovlje;
Bogomil Blažko, upokojenec, Šišenska 41, Ljubljana;
Jerko Bodljaj, skupinovodja, »Termika«, Ljubljana;
Abdulah Bogunič, direktor finančnega sektorja, kemična industrija
»»Helios«, Domžale;
Jožica Boh, vzgojiteljica, vzgojno-varstveni zavod Prule, Ljubljana;
Ignac Bravič, upokojenec, Majaronova 11, Ljubljana;
Dušan Brekič, pomočnik direktorja, »Slikoplesk-Termoplast«, Ljubljana;
Franc Bricelj, vodja kadrovske službe, »Javna skladišča«, podjetje za
pretovor na železniških postajah in za skladiščenje blaga, Ljubljana;
Rudi B r i n š e k , tajnik skupščine občine Ribnica;
ing. Miha Briški, obratovodja, kemična tovarna »Melamin«, Kočevje;
Jože Brlan, direktor, »Trgopromet«, Kočevje;
Tone B r o ž , vodja grupe, republiški sekretariat za notranje zadeve, Ljubljana;
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ing. Srečko Brus, vodja laboratorija, tovarna elektroporcelana Izlake;
Jane Bučar, tehnični risar, tovarna trakov, vezalk in elastike »Totra«,
Ljubljana;
Mari Burnik, vodja razvoja, tovarna pletenin »Rašica«, Ljubljana —
Gameljne;
Franc Cankar, tehnolog, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana;
Lojze Cepuš, socialni delavec, gradbeno podjetje «Gradis«, Ljublana;
Justi Ciglar, upokojenka, Tesarska 10, Ljubljana;
Živka Cilenšek, referent za izterjavo, trgovsko podjetje »Volan«,
Ljubljana;
Franc Cimerman, šef razvojno-kontrolnega sektorja, živilska industrija Kamnik;
Jernej C a d e ž , analitik, komunalni zavod za socialno zavarovanje, Ljubljana;
Marija Čebela, upokojenka, Cesta na Vrhovce 2, Ljubljana;
ing. Dušan Cer ne, upokojenec, Pleteršnikova 25, Ljubljana;
Franc Cešarek, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje »Jelka«, Ribnica;
Mihaela Damjan, socialna delavka, osnovna šola Litija;
France Demšar, pedagoški svetovalec, zavod za šolstvo SR Slovenije,
Ljubljana;
Jelka Dežman, vodja splošno kadrovskega sektorja, tovarna tekstilnih
potrebščin »Utensilia«, Ljubljana;
Franc Dežjot, ravnatelj, osnovna šola »Tončke Cečeve«, Trbovlje;
Jurij D i m i c , referent, združeno železniško transportno podjetje, prometni inštitut, Ljubljana;
Karel Dimnik, upokojenec, Sostrška 38, Ljubljana;
Hinko Doberšek, referent za družbeno planiranje in analize, skupščina občine Trbovlje;
Anton Dobravec, vodja skladišča, »Donit« kemična industrija, Medvode;
Dušan Dobrovoljc, projektant, Elektroprojekt — inženirski biro,
Ljubljana;
Franc Dolinšek, upokojenec, Cankarjeva 11, Ljubljana;
Vera Domanjko, profesor, dom tehniških šol, Ljubljana;
Viktor Drag oš, vodja zemljiške knjige, občinsko sodišče Kočevje;
Miter Dragutinovič, upokojenec, Loka, Trzinska 11, p. Mengeš;
Marija Drakslar, upokojenka, Na jami 7, Ljubljana;
Pavlina Drašček, upokojenka, Cesta gradenj, Vrhnika;
Lojze Drenik, upokojenec, Poljanska 20, Ljubljana;
Stane Drugovič, rudarski strelec na čelu, zasavski premogovniki Trbovlje;
Tone F e r e n c , politični delavec, komite mestne konference ZK Ljubljana;
Bojan Fertin, upravni referent, republiški sekretariat za narodno obrambo, Ljubljana;
Kristina Fine, kontrolor v proizvodnji, kartonažna tovarna Ljubljana;
Peter Fine, upokojenec, Rožna dolina, Cesta X/13-a, Ljubljana;
Jakob Fišer, šef računovodstva, trgovsko podjetje »Volan«, Ljubljana;
Stane Flegar, upokojenec, Trubarjeva 85, Ljubljana;
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Anton Florj ančič, električar, »Iskra«, tovarna elektronskih naprav
Stegne, v ZP »Iskra« Kranj;
ing. Tomaž F r e 1 i h , referent zunanje trgovine »Elektrotehna«, Ljubljana;
ing. Igor Furlan, vodja bitumenskega obrata, »Izolirka«, Ljubljana;
Stanislav Gale, profesor, osnovna šola »Toma Brejca«, Kamnik;
Alojz Germ, upokojenec, Mestni trg 17, Ljubljana;
Franc Glavnik, upokojenec, Hradeckega 74, Ljubljana;
Olga G 1 i h a, vodja pravne službe, združeno podjetje za PTT promet,
Ljubljana;
Justina Gnedičj upokojenka, Keršičeva 22-a, Trbovlje;
Dragica Gornik, referent za delovna razmerja, »Hoja«, predelava lesa,
Ljubljana;
Antonija Gospeti, referent za kadrovska in socialna vprašanja, trgovsko podjetje na debelo in drobno, »Drogerija«, Ljubljana;
Franc Gostinčar, upravnik, dom počitka Domžale;
Milan Grad, kemijski tehnik, tovarna elektrokemijskih izdelkov »Belinka«, Ljubljana-Šentjakob ob Savi;
Miha Gradič, upokojenec, Samova 18, Ljubljana;
Janez Gradiščar, monter centralne kurjave, montažno podjetje »Instalacija«, Ljubljana;
ing. Leopold Grahek, tehnični vodja, zasavski premogovniki Trbovlje,
rudnik Zagorje, obrat Kisovec;
Anton Grden, vodja službe za plan, analizo in statistiko, združeno podjetje za PTT promet, Ljubljana;
Franc Gujzdnik, šef kadrovske in splošne službe, tovarna pomožnih
sredstev, sintetičnih pralnih surovin in tehničnih olj »Teol«, Ljubljana;
Aleksander Guzina, tajnik, krajevna skupnost Prule, Ljubljana;
ing. Franc Habe, agronom, kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana;
Tone Hegler, pomočnik direktorja, prometno podjetje »SAP«, Ljubljana;
Janez Hočevar, kadrovik, investicijski biroji Trbovlje;
Rudolf Hohkraut, vratar, Radio-Televizija Ljubljana, Ljubljana;
Franc Hrovat, sekretar, stanovanjsko komunalno podjetje, Litija;
ing. Jože Hrvatin, samostojni razvijalec, industrijsko montažno podjetje, Ljubljana;
Vinko Humovec, vodja knjigovodstva osnovnih sredstev, »Hoja« predelava lesa, Ljubljana;
Zofija Imperel, računovodja, kinematografsko podjetje Ljubljana;
Uroš I s t e n i č , urednik šolskih knjig, Državna založba Slovenije, Ljubljana ;
Majda Ivane, predmetna učiteljica, osnovna šola »Dr. Jožeta Potrča«,
Ljubljana;
Silva I v a n e t i č , upokojenka, Medvedova 23, Kamnik;
Boris J ager, upokojenec, Grablovičeva 32, Ljubljana;
Franc Jaklič, šef splošnega sektorja, »Slikoplesk — Termoplast«, Ljubljana;
Mira J aklič-Virant, socialna delavka, klinične bolnice, specialistična zdravstvena služba, Ljubljana;
Alojz Jam ni k, direktor, gostinsko podjetje »Daj-dam«, Ljubljana;
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Janez J a m š e k , poslovodja, podjetje za oskrbovanje gospodarstva z odpadnimi surovinami »Dinos«, Ljubljana;
Marija Jamšek, vzgojiteljica, dom centra strokovnih šol, Ljubljana;
Albin Jančar, upokojenec, Pot na Rakovo jelšo 52, Ljubljana;
Ida J a n e ž i č , planer, »Slovenijales«, Ljubljana, enota lesno industrijsko
podjetje Radomlje;
Viktor J a p e 1 j , strojni tehnik, »Energoinvest« Sarajevo, tovarna transformatorjev Črnuče;
i
Anton J a r c, referent, uprava za narodno obrambo skupščine mesta
Ljubljana;
Ladislav Jelen, upokojenec, Medvode 112;
Marija J e m e c , pedagoški svetovalec, zavod za prosvetno-pedagoško
službo Ljubljana;
Janez Jenko, stavbni klepar, montažno podjetje »Instalacija«, Ljubljana;
Franc Jevnikar, vodja oddelka, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana;
Andeljko Jovanovič, vodja plansko-analitiČne službe, »Izolirka«,
Ljubljana;
Tatjana Jurčič, študent prava, Kvedrova 14, Ljubljana;
Francka Jus, učiteljica, osnovna šola Dobrova pri Ljubljani;
Jože J uvančič, učitelj tehničnega pouka, osnovna šola »Frana Albrehta«, Kamnik;
Jože Juvančič, hidrolog, hidrometeorološki zavod Ljubljana;
Srečko Kač, konstruktor, tovarna elektromateriala »Elma«, Črnuče;
Drago Kačar, upokojenec, Prešernova 16, Ljubljana;
Adolf Kastelic, upokojenec, Cesta 3. julija 44, Ljubljana;
Vinko K a š n i k , vodja oddelka, tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov
»Toko«, Domžale;
Dušan Kavčič, upokojenec, Podstruge 17, p. Videm-Dobrepolje;
Hinko Kavčič, upokojenec, Veselova 8, Ljubljana;
Milan Kavšek, vodja administracije, komunalni zavod za socialno zavarovanje, Ljubljana;
Tine Kavšek, direktor, trgovsko podjetje »Bonboniera,« Ljubljana;
Jože Kepic, direktor, lončarska zadruga Komenda;
Franc Kikelj , živilski inženir, »EMONA« trgovsko turistično in proizvodno podjetje, Ljubljana;
Jože Klan čar, tajnik, lesno industrijski kombinat »Brest«, Cerknica;
Alojz Kleindienst, vodja organizacije kadrovskega sektorja, tovarna
usnja »UTOK«, Kamnik;
Izidor Klemen, predstojnik, dom tehniških šol, Ljubljana;
Kazimir Klešnik, upokojenec, Puterlejeva 35, Ljubljana;
Stanislav Klobčič, upokojenec, Trg prekomorskih brigad 7, Ljubljana;
Vlado Klopčič, komercialist, veleblagovnica »Nama«, Ljubljana;
Peter Klinar, upokojenec, Jesenkova 2, Ljubljana;
Zora Kneisel, upokojenka, Vrhovčeva 10, Ljubljana;
Vinko Kogovšek, elektrotehnik, »Iskra«, tovarna električnih aparatov
Ljubljana v ZP »Iskra«, Kranj;
Ciril Kogutar, vodja materialnega poslovanja, združeno železniško
transportno podjetje, Ljubljana;
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ing. Peter K o m e 1 j , vodja mehanske kontrole, »Iskra«, tovarna elektronskih merilnih instrumentov Horjul v ZP »Iskra«, Kranj;
Marjan Kompoljšek, delovodja, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana;
Marjan Konjar, vodja barvarne, »Universale«, tovarna klobukov, slamnikov in konfekcije, Domžale;
Nada Koren, pomočnik direktorja, gimnazija pedagoške smeri, Ljubljana;
Andrej Korenčan, direktor, gradbeni šolski center »Ivana Kavčiča«,
Ljubljana;
Franc Korenjak, direktor, ekonomska srednja šola, Trbovlje;
Viktor Ko s a vel, upravnik, Delavski dom, Ljubljana;
Ivan Kosirnik, nadmojster tkalnice, tovarna sanitetnega materiala,
Vir pri Domžalah;
Mihaela Košir, referent za zunanjo trgovino, »Slo veni j a-vino«, izvozno
podjetje, Ljubljana;
Marija Kotar, referent za varstvo družine, skupščina občine Zagorje;
Janko Kotnik, vodja sodarne in smolarne, pivovarna in tovarna kvasa
»Union«, Ljubljana;
Pavla K o v a č i č , socialna delavka, osnovna šola »Oskar Kovačič«, Ljubljana;
Jože Kovič, vodja oddelka nabave »Emona«, trgovsko turistično in proizvodno podjetje, Ljubljana;
Stane Kozar, analitik, »Javna skladišča«, podjetje za pretovor na železniških postajah in za skladiščenje blaga, Ljubljana;
Janez Kozinc, referent za civilno zaščito, uprava za narodno obrambo
skupščine mesta Ljubljana;
Ciril Kragel j , vodja prometa, združeno podjetje za PTT promet Ljubljana, delovna enota Ljubljana;
Viljem Kranj c, upokojenec, Moškričeva 29, Ljubljana;
Rafael Kraševec, zasebni kmetovalec, Studenec 12 na Blokah, p.
Nova vas;
Leopold Krebelj, tajnik, krajevna skupnost »Sercerjevo«, Ljubljana;
Pavel Krilič, vodja oddelka, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana;
ing. Edvard Krivic, projektant, »Slovenija projekt«, podjetje za projektiranje, Ljubljana;
Bela Križanič, profesor, osnovna šola Šentvid pri Stični;
Franc Krušič, skladiščnik, kovinsko podjetje »Imko«, Ljubljana;
Albert K r ž a n , nabavni referent, »Mlinostroj«, tovarna mlinskih strojev,
Domžale;
Janez Kržmanc, vodja splošno kadrovskega sektorja »Plutal«, industrija plutovinastih izdelkov, Ljubljana;
Marija K u k m a n , upokojenka, Šentvid, Blok 1, Ljubljana;
Ciril K u lovec, upokojenec, Valvasorjeva 7, Ljubljana;
Stane Kun s tel j , trgovski potnik, industrijsko podjetje »Zima«, tovarna
ščetkarskih, žimarskih izdelkov, Ljubljana-Fužine;
Boris Kutin, študent, Linhartova 66, Ljubljana;
Lučka Lamberger, vodja splošnega sektorja, »Gramex«, trgovsko podjetje z gradbenim materialom na debelo in drobno, Ljubljana;
Alojz Lavrič, komercialist, kmetijska zadruga Loški potok;
Miro Lavrič, strojnik, »Slovenija-vino«, izvozno podjetje, Ljubljana;

1052

Priloge

ing. Jože L a v r i n , referent za delovni proces, »Zmaj«, tovarna baterij
in stihih elementov, Ljubljana;
Franc Leban, upokojenec, Ilirska 24, Ljubljana;
Leopold L e b e n , blagajnik, tiskarna »Toneta Tomšiča-«, Ljubljana;
Edo Lenarčič, ravnatelj, osnovna šola Rakek;
Majda Lenič, socialna delavka, osnovna šola »Zvonka Runka«, Ljubljana;
Milan Leskovic, upokojenec, Dolenjska 48, Ljubljana;
Peter Lešnjak, upokojenec, Titova 383, Ljubljana;
Božo Leveč, direktor splošnega sektorja, lesnoindustrijski kombinat
»Brest«, Cerknica;
Marija Levstik, socialna delavka, Temeljna izobraževalna skupnost
Kočevje;
Stanko Levstik, šef gozdnega obrata, združeno kmetijsko gozdarsko
podjetje in gozdno gospodarstvo Kočevje, obrat Stara cerkev;
Jože Lorenčič, samostojni referent, gradbeno podjetje »Gradiš«, Ljubljana;
Franc L u b š i n a , šef pravno administrativne službe, združeno železniško
transportno podjetje, Ljubljana;
ing. Miha Luckman, vodja tehnične službe, »Ljubljana transport«,
komunalno podjetje za izvrševanje prevoznih in delavniških uslug, Ljubljana;
Franc Rado Lukman, upokojenec, Rožna dolina, cesta VII/32, Ljubljana;
Nada M a k u c , referent za kadre, Avtoservis državnih organov in zavodov, Ljubljana;
Antonija Maligoj, vzgojiteljica, vzgojno-varstveni zavod Domžale;
Franc Malovrh, učitelj, osnovna šola Dobrova pri Ljubljani;
Mirko M a r e n , skladiščnik, »Mlinostroj«, tovarna mlinskih strojev,
Domžale;
Sikst M a r i o n , pedagoški svetovalec, zavod za šolstvo SR Slovenije,
Ljubljana;
Boris Mar kič, revirni vodja, komunalno podjetje »Rast«, Ljubljana;
Anton M a r o 11, upokojenec, Dole 2, p. Ribnica;
Francka M a r olt, mojster v ščetinami, industrija usnja, Vrhnika;
ing. Milan Mar olt, rudarski inženir, geološki zavod Ljubljana;
Vinko Mate, finančni kontrolor, industrija stavbnega pohištva »Inles«,
Ribnica;
ing. Tone Matičič, tehnolog, industrija platnenih izdelkov »Induplati«,
Jarše;
Aco Mavec, likovni urednik, »Mladinska knjiga«, Ljubljana;
Karel Mavrin, direktor, slaščičarsko podjetje »Konditor«, Ljubljana;
Milan Medved, vodja analitično statistične službe, komunalni zavod
za socialno zavarovanje, Ljubljana;
Marija Mekinc, vodja ekspedita, kemična čistilnica, pralnica in barvarna »Labod«, Ljubljana;
Emil M e r c i n a , ravnatelj, osnovna šola Stari trg pri Ložu;
Franc Mer h ar, obratovodja, lesna industrija, Kočevje;
Slavka Merjasec, računovodja, tovarna dekorativnih tkanin Ljubljana;
Stane Merzdovnik, šef poslovalnice »Centromerkur« export-import,
Ljubljana;
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Alojz Mestnik, zasebni kmetovalec, Stična 69, p. Ivančna gorica;
Mihaela Mežnar, predmetni učitelj, osnovna šola »Toneta Tomšiča«,
Ljubljana;
Ivan Mihelčič, vodja oddelka pripravljalnice, tovarna sanitetnega
materiala, Vir pri Domžalah;
Zdravko Mihelič, delovodja, tovarna vijakov, Ljubljana;
Ivan Miklavš, skladiščnik strojne opreme, Združene papirnice Vevče;
Gregor M i k 1 i č , pravni svetovalec, tovarna kemičnih izdelkov »Iliri j a«,
Ljubljana;
Edo Mikolič, komercialist, »Balkanija«, zastopstvo inozemskih trvdk,
Ljubljana;
Ivanka Mikuš, socialna delavka, osnovna šola »Borisa Kidriča«, Ljubljana;
Zalka Milojevič, vodja odseka za strojno knjiženje, klinične bolnice
Ljubljana;
Božena Milo v a novic, obratni knjigovodja, cestno podjetje Ljubljana;
Marjan Mir, pravni referent, »Kolinska« tovarna hranil, Ljubljana;
Vinko Mlakar, obratovodja, tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov
»Toko«, Domžale;
Vida Mlinar, gospodinja, Gornji trg 18, Ljubljana;
Zdenko M oh ar, profesor, osnovna šola »Janeza Mraka«, Vrhnika;
Jože Mozetič, referent, republiški sekretariat za notranje zadeve,
Ljubljana;
ing. Ciril Mrak, direktor obrata, lesno industrijski kombinat Vrhnika,
poslovna enota Borovnica;
Franc M revi je, upravnik gostinstva, »Ljubljana transport«, komunalno podjetje za izvrševanje prevoznih in delavniških uslug, Ljubljana;
Jelo Murn, vodja nabavnega sektorja, cementarna, Trbovlje;
Janez Mužič, upokojenec, Komenskega 14, Ljubljana;
Henrik M ii 11 e r , pravni referent, združeno železniško transportno podjetje, Ljubljana;
Joža Muller, analitik, »Avtomontaža«, tovarna karoserij, Ljubljana;
Danilo Namestnik, geometer, skupščina občine Litija;
Anton Nartnik, obratovodja, kombinat lesno-predelovalne industrije
Logatec;
Polde N ovijan, kmetijski tehnik, kmetijska zadruga Ivančna gorica;
Adrijana O k o r n , svetovalec za samoupravne akte, skupščina občine
Lj ubij ana-Center, Lj ubij ana;
Jože O krši ar, upokojenec, Sojerjeva 47, Ljubljana;
Janez Omahna, šofer, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana;
Rezka Omejc, gospodinja, Menardova 45, Ljubljana;
Pepca Oprešnik, upokojenka, Vidmarjeva 19, Ljubljana;
Mira Orehek, upokojenka, Glavarjeva 42, Ljubljana;
Ignac Orel, vodja obrata, Elektro Ljubljana, enota Ljubljana-okolica;
Zdenka Pacek, kemijski tehnik, kemijski inštitut »Borisa Kidriča«,
Ljubljana;
Lojze P a j n i č , direktor delovne enote, živilski kombinat »Žito«, delovna
enota »Sumi«, Ljubljana;
Spelca P a 1 j k , asistent, inštitut »Jožef Štefan«, Ljubljana;
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Stanislav Pangerc, gozdarski delovodja, krajevna skupnost Škofljica;
ing. Anton Papež, tehnični vodja, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana;
Andrej P a v š i č , šef obrata, »Lek«, tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, Ljubljana;
Franc Pečar, referent za organizacijo dostave, združeno podjetje za PTT
promet Ljubljana;
Janez Pečar, usnjarski mojster, industrija usnja Vrhnika;
Josip Pečenko, upokojenec, Klunova 6, Ljubljana;
Franc P en g al, direktor, mestna ljudska knjižnica Ljubljana;
Milena Per ha ve c, profesor, II. gimnazija Ljubljana;
ing. Marjan Perger, projektant, tovarna kemičnih izdelkov, Hrastnik;
Gabrijela P e r k o , upokojenka, Kristanova 10, Ljubljana;
Vinko Pestotnik, kovaški mojster, »Avtoobnova«, generalni remont
avtomobilov, Ljubljana;
Janko Petek, direktor, trgovsko podjetje »Tabor«, Grosuplje;
Karel Petrič, upokojenec, Serkova 9, Ljubljana;
Stanko Petrina, krojaški mojster, »Modna hiša«, Ljubljana;
Rihard Pevec, varnostni inženir, tovarna barv in lakov »Color«, Medvode;
Marjan P i č u 1 i n , strokovni sodelavec, delavska univerza »Cene Stupar«,
Ljubljana;
Franc Pirkovič, sekretar, industrija gradbenega materiala Zagorje ob
Savi;
Janez Pirnat, upokojenec, Fabijanijeva 35, Ljubljana;
Vladka Pižmoht, ekonomist, Ljubljanske mlekarne, Ljubljana;
Jožef Planine, upokojenec, Okiškega 12, Ljubljana;
dr. Ivan Planinšič, dermatolog, klinične bolnice Ljubljana;
Franc Plankar, upokojenec, Polje XXXII/1, Ljubljana;
Peter Plevel, direktor, montažno podjetje »Alprem«, Kamnik;
Tone Plos, vodja mehanske obdelave, »Kovinoplastika«, Lož;
Emil Počrvina, komercialist, »Plinarna«, Ljubljana;
Anton Podpadec, skladiščnik, »Termika«, Ljubljana;
Drago Podrebršek, vodja obrata, »Usluga«, obrtno storitveno podjetje, Kočevje;
Marjan Pogačnik, direktor splošnega sektorja, veletrgovina »Mercator«, import — export, Ljubljana;
Rajko Pogačnik, socialni delavec, komunalno podjetje Vič, Ljubljana;
ing. Rajko Pogačnik, svetovalec, skupščina občine Ljubljana-Center,
Ljubljana;
Darinka Polanjko, ravnatelj, vzgojno varstveni zavod Ajdovščina,
Ljubljana;
Jurij Ponebšek, lesni tehnik, lesna industrija Litija;
Marija P o r e n t a , računovodja, poslovno združenje energetike SR Slovenije, Ljubljana;
Viktorija Povše, vodja splošne službe, gostinsko podjetje »Ljubljana«,
Ljubljana;
Dušan Pozni k, pomočnik poslovnega sekretarja, »Metalka«, izvoz —
uvoz, prodaja na debelo in drobno, Ljubljana;
Jakob Požar, upokojenec,. Gosposvetska 8, Ljubljana;
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Mirko P o ž e k , sekretar, tovarna sanitetnega materiala, Vir pri Domžalah;
Marko Prašnikar, vodja stranskih obratov »Mehanika«, Trbovlje;
Rudi Prašnikar, direktor, stanovanjsko podjetje Zagorje;
Mirko Pregelj, direktor maloprodaje, »Prehrana«, veletrgovina export
— import, Ljubljana;
Jože P r e 1 o g , ravnatelj, dom železniških šol, Ljubljana;
Tone Preveč, direktor skupnih služb, »Kovinoplastika«, Lož;
Anton Prosen, referent za kemijsko literaturo, »Lek«, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, Ljubljana;
Janko Pučnik, samostojni svetnik, hidrometeorološki zavod SR Slovenije, Ljubljana;
Milan P u h a n , referent za stik z javnostjo, »Lek«, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, Ljubljana;
Milenka Pungerčar, upokojenka, Beethovnova 6, Ljubljana;
Lojze P u r k a r t, upokojenec, Velike Lašče 43;
Olga Rade j, profesor, gimnazija Poljane, Ljubljana;
Jože R a d e ž , referent, združeno železniško transportno podjetje Ljubljana;
Jože Rajer, pravnik, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana;
Milica Rakovič, socialna delavka, osnovna šola Trnovo, Ljubljana;
Leonora Razpotnik, vodja finančnega knjigovodstva, industrijski kombinat »Svit«, Kamnik;
Alojz Rebolj, obratovodja, »Slovenijales« Ljubljana, lesnoindustrijsko
podjetje Radomlje;
Peter Rehberger, upokojenec, Vižmarje 172, Ljubljana;
Stane Repar, vodja kotlarne, tekstilna tovarna »Motvoz in platno-«,
Grosuplje;
Stane Repnik, upokojenec, Vinje 23, p. Dol pri Ljubljani;
Mirko Rešek, upokojenec, Prijateljeva 21, Ljubljana;
Jože Režek, obratoVodja sladarne, pivovarna in tovarna kvasa »Union«,
Ljubljana;
Jože Rigler, zasebni kmetovalec, Praproče 9, p. Ortnek;
Marica Rihar, kadrovik, komunalno podjetje »Snaga«, Ljubljana;
Rihard Rihtar, vodja priprave dela, Keramika in pečarstvo, Ljubljana;
ing. Anton Robič, agronom, kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana;
Marjan Rode, vodja konzumne službe, Elektro Ljubljana, enota Ljubljana-okolica, Ljubljana;
Jože Roje, upokojenec, Vižmarje 151-E, Ljubljana;
Ana Rome, analitik, Steklarna Hrastnik;
Matej Rozman, upokojenec, Podgora 59, p. Šentvid, Ljubljana;
Pepca R up ni k, upokojenka, Stranska pot 10, Grosuplje;
Milan Rus, vodja kooperacije, Agrokombinat Barje Ljubljana, kooperacija, Grosuplje;
Vojka Rus, modistka, »Modna hiša«, Ljubljana;
Alojz Saje vi c, sekretar, gradbeno industrijsko podjetje »Beton«, Zagorje;
Antonija Sašek, upokojenka, Streliška 37-a, Ljubljana;
Valerij Sav ar in, prodajalec, trgovsko podjetje »Petrol«, Ljubljana;
Malči Šenčur, upokojenka, Gornji trg 7, Ljubljana;
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Mirko Šenčur, upokojenec, Triglavska 37, Ljubljana;
Anton Skubic, vodja službe za varstvo pri delu, »Izolirka«, Ljubljana;
Franc Sladic, politolog, mestni sindikalni svet, Ljubljana;
Marjan Slevec, vodja komerciale, »Termit«, Domžale;
Slavko S m e r č a n , vodja skladišča, tovarna trakov, vezalk in elastike
»Totra«. Ljubljana;
Anastazija Smole, tehnolog, tobačna tovarna Ljubljana;
Franc S moli č, referent za delovna razmerja, »Ljubljana transport«,
komunalno podjetje za izvrševanje prevoznih in delavniških uslug, Ljubljana;
Ivo Smolnik, samostojni obrtnik, A. Skoka 11, Domžale;
Minka Sojer, računovodja, krajevna skupnost, Dobrova pri Ljubljani;
Mili Štele, vodja obračuna osebnega dohodka, tovarna trakov, vezalk
in elastike »Totra«, Ljubljana;
Predrag Stoj anovič, referent, Ljubljanske mlekarne, Ljubljana;
Lojze Stražar, skladiščnik, »Marketing«, podjetje za poslovne in tržne
usluge, Ljubljana;
Gvido Stres, vodja učnih delavnic, Center strokovnih šol, Ljubljana;
Vida S ve tek, knjigovodja osnovnih sredstev, tovarna trakov, vezalk in
elastike »Totra«, Ljubljana;
Rudi Sušnik, direktor, vzgojni zavod »Janeza Levca«, Ljubljana;
Ana Sepec, kontrolor, tovarna kemičnih izdelkov »Ilirija«, Ljubljana;
Franc Sepec, vodja splošnega sektorja, industrija pohištva »Stol«,
Kamnik;
Jože Seruga, vodja gozdarske enote, Agrokombinat Barje, Ljubljana;
Branka Sest, vodja glavne pisarne, komunalni zavod za zaposlovanje,
Ljubljana;
i
Marjan Sil ar, tehnolog, »Avtomontaža«, tovarna karoserij, Ljubljana;
Franc Sipek, elektro poslovodja, zasavski premogovniki Trbovlje;
Ema Skerjanc, predmetni učitelj, posebna osnovna šola Homec;
Drago Skorjanc, upokojenec, Ulica pohorskega bataljona 87, Ljubljana;
Alojz Skrjanc, pravnik, splošno gradbeno podjetje Grosuplje;
Vida Skrk, svetovalec, komunalni zavod za zaposlovanje Ljubljana;
Albert Soba, vodja kontrolne službe, tovarna dekorativnih tkanin, Ljubljana;
Miha Šoba, tehnolog, »Tiki«, elektrostrojno podjetje, Ljubljana;
Marjan Sfende, kontrolor, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana;
Marcel Stefančič, ravnatelj, osnovna šola Gornji Logatec;
Franc S t e m b a 1, upokojenec, Iška vas 14, p. Ig;
Nada Sturm, vodja strojepisnice, uprava javne varnosti Ljubljana;
Anton Sum, referent za kadre, zasavski premogovniki Trbovlje, rudnik
Zagorje;
Miro Šuštar, referent splošnega oddelka, zasavski premogovniki
Trbovlje;
Marko Tancig, delavec, krajevna skupnost Trnovo, Ljubljana;
Dagmar Thaler, prodajni referent, Mladinska knjiga, oddelek za prodajo šolam, Ljubljana;
Vera Thaler, direktor splošnega sektorja, specializirano trgovsko uvozno
izvozno podjetje z elektrotehniškim materialom »Elektronabava«, Ljubljana;
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Albina Tomaži č, učiteljica, osnovna šola Šmartno;
Vera Tomšič, referent za kadre, Savske elektrarne Ljubljana;
Alojz Trpin, upokojenec, Dom in vrt 45, Trbovlje;
Rafael Trtnik, trgovski poslovodja, podjetje za oskrbovanje gospodarstva z odpadnimi surovinami »Dinos«, Ljubljana;
Boris Uderman, pravnik, inštitut za kriminologijo, Ljubljana;
Cirili U d o v i č , referent za izvoz, tovarna pomožnih sredstev, sintetičnih
pralnih surovin in tehničnih olj »Teol«, Ljubljana;
Nada Urbančič, referent za kadre in evidenco, podjetje za oskrbovanje gospodarstva z odpadnimi surovinami »Dinos«, Ljubljana;
Tone U r b a s , upokojenec, Dom in vrt 42, Trbovlje;
Ciril U r e k , pomočnik direktorja splošno kadrovskega sektorja, Investicijski biroji Trbovlje;
Jože Ur h, jamski kopač, zasavski premogovniki Trbovlje, rudnik
Hrastnik;
Filip V alantič, ekonomist, zavod SR Slovenije za statistiko, Ljubljana;
Marija Valentinčič, gospodinja, Titova 25, Ljubljana;
Fani Vezovišek, referent za mladoletnike, skupščina občine Hrastnik;
ing. Jože Vidmar, asistent, Zasavski premogovniki Trbovlje, rudnik
Hrastnik;
Nives Vidov, socialna delavka, Temeljna izobraževalna skupnost
Vrhnika;
Franc Vi d o vi č, izmenski vodja, Steklarna Hrastnik;
Ljudmila Vi d o vi č, upravnik pošte, Pošta Trbovlje 1, Trbovlje;
Ivanka Vipotnik, vodja inventarne knjige, Muzej ljudske revolucije,
Ljubljana;
Breda Vojevec, profesor, osnovna šola Bičevje, Ljubljana;
Milan V r a t i č , finančni inšpektor, služba družbenega knjigovodstva,
podružnica 501, Ljubljana.
Franc Vrečar, upokojenec, Podmolnik 5, p. Polje;
Janez Vresk, profesor, osnovna šola Moravče;
Franc V r h o v e c , upokojenec, Kavškova 3, Ljubljana;
Danijela Vrhovnik-Smrekar, psiholog, osnovna šola »Hinka Smrekarja«, Ljubljana;
Ivanka Vrtarič, vzgojiteljica, vzgojno-varstveni zavod »Mladi rod«,
Ljubljana;
Pavle Weinberger, pravni referent, tovarna eksplozivnih varnih
naprav »Varnost«, Zagorje ob Savi;
Zora W e i s s , upokojenka, Miklošičeva 7, Ljubljana;
Vinko Zaje, direktor, »Komunala«, podjetje komunalnih dejavnosti,
Kočevje;
Franc Zakrajšek, šef ekonomske enote, kmetijska zadruga Velike
Lašče;
Franc Z al ar, kustos, Mestni muzej Ljubljana;
ing. Tatjana Zaletel, kemik, higienski inštitut medicinske fakultete
Ljubljana;
Matko Z d e š a r , komercialist, »Iskra«, tovarna elektronskih merilnih
instrumentov, Horjul v ZP »Iskra«, Kranj;
67
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Igor Ziernf eld, šef kontrole, »Žičnica«, tovarna strojev, strojnih in
transportnih naprav, livarna barvnih kovin, Ljubljana;
Rada Zor, socialna delavka, zavod za socialno delo Ljubljana-Šiška,
Ljubljana;
Zvonimir Zor ko, inšpektor, Ljubljanska banka, Ljubljana;
Ela Zupančič, direktor, Center za socialno delo občine LjubljanaCenter, Ljubljana;
Marta Z a k e 1 j , blagajničarka, tovarna pletenin »Rašica«, LjubljanaGameljne;
Marija Železni k - Viden šek, komercialni referent, združeno železniško transportno podjetje Ljubljana;
Marjana Zeli.č, komercialni korespondent, »Igo«, Ljubljana;
Matjaž Žig on, upokojenec, Vošnjakova 10, Ljubljana;
Stane Žig on, upokojenec, Aškerčeva 5, Ljubljana;
Franc Žitnik, direktor, gradbeno podjetje »Bežigrad«, Ljubljana;
Ivanka Zivič, krojaški mojster, »Kroj«, Ljubljana;
Miroslav Zlajpah, direktor, osnovna šola Polje;
Majda Zlebnik, vzgojitelj, dijaški dom Kamnik;
Cirila Žlindra, finančni inšpektor, služba družbenega knjigovodstva,
podružnica Kočevje;
Janez Žlindra, upravnik, združeno kmetijsko gozdarsko podjetje in
gozdno! gospodarstvo Kočevje;
Virfko Znidaršič, referent varnostno-tehnične službe, lesno industrijski kombinat »Brest«, Cerknica;
Jožica Zugelj, socialna delavka, osnovna šola Vič, Ljubljana;
Milan Zun, direktor, »Elektromedicina«, Ljubljana;
Denis Zust, pravnik, »Volnenka«, tovarna volnenih in bombažnih izdelkov, Ljubljana;
Alfonza Žužek, vodja referata za varstvo borcev NOV, skupščina občine Ljubljana-Center, Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV
Sodnikom porotnikom okrožnega sodišča v Ljubljani bo potekla mandatna
doba 10. marca 1971. Predsedstvo okrožnega sodišča v Ljubljani predlaga, da
ostane število sodnikov porotnikov pri tem sodišču nespremenjeno (400 sodnikov porotnikov). To število namreč zadošča za normalno delo okrožnega sodišča.
Pri izbiri kandidatov za sodnike porotnike so bili upoštevani kriteriji, ki
jih je izdelala komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja. Poleg
tega pa je okrožno sodišče v Ljubljani posredovalo komisijam za volitve- in
imenovanja občinskih skupščin še naslednje podatke oziroma kriterije:
— število kandidatov za sodnike porotnike naj bi bilo v posameznih občinah odvisno od števila kazenskih in civilnih zadev, ki odpadejo na to občino.
Število kazenskih in civilnih zadev, ki odpadejo na posamezno občino po podatkih za leto 1969, je naslednje:
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Občina
Ljubljana-Center
Ljubljana-Bežigrad
Ljubljana-Moste-Polje
Ljubljana-Šiška
Ljubljana-Vič-Rudnik
Cerknica
Domžale
Grosuplje
Hrastnik
Kamnik
Kočevje
Litija
Logatec
Ribnica
Trbovlje
Vrhnika
Zagorje
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Kazenske
zadeve
%

Civilne
zadeve
•/t

Skupaj
•/«

24,86
11,20
9,25
12,92
10,23
1,95
6,07
4,39
1,20
2,65
2,92
1,20
0,96
1,46
3,90
2,19
2,65

26,80
13,99
9,27
12,07
12,39
2,23
5,42
1,66
1,82
2,39
3,12
1,82
0,36
1,09
3,65
0,78
1,14

25,83
12,60
9,26
12,50
11,30
2,09
5,75
3,03
1.51
2.52
3,02
1,51
0,66
1,28
3,77
1,48
1,89

—- pri predlaganju kandidatov za sodnike porotnike naj bi prišla do izraza
struktura tamkajšnjega prebivalstva in struktura zaposlenih po panogah dejavnosti.
Na osnovi tako izdelanih kriterijev so komisije za volitve in imenovanja
občinskih skupščin določile število kandidatov za sodnike porotnike za posamezne krajevne skupnosti, gospodarske organizacije in druge institucije.
Pri izbiri kandidatov so sodelovali delavski sveti in drugi samoupravni
organi v gospodarskih organizacijah, na terenu pa SZDL in krajevne skupnosti.
Predsedstvo okrožnega sodišča je predlagalo v ponovni izvolitvi 152 sedanjih sodnikov porotnikov. O teh kandidatih so prav tako razpravljali in dali
svoja mnenja samoupravni organi in komisije za volitve in imenovanja občinskih skupščin.
Med kanddiati je 109 ali 27 % žensk.
Po podatkih okrožnega sodišča v Ljubljani je v letu 1969 odpadlo na področje petih ljubljanskih občin 70% vseh kazenskih in civilnih zadev, ki jih je
sodišče v tem času obravnavalo. Zato je tudi število kandidatov iz tega območja največje.
Večina predlaganih kandidatov je vključenih v samoupravnih organih gospodarskih organizacij ah pa v družbeno-političnih organizacijah na terenu.
Vsi predlagani kandidati so dali pristanek na izvolitev za sodnike porotnike
pri okrožnem sodišču v Ljubljani.
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja daje republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije predlog odloka o določitvi števila in
izvolitvi sodnikov porotnikov pri okrožnem sodišču v Ljubljani v obravnavo in
izvolitev.
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PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju

Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) ter s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju
Za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju se izvoli Sonja Moško n, sodnica občinskega sodišča v Celju.

OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 15. 2.
1971 razpisala prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem sodišču v
Celju.
V predpisanem roku sta se prijavila na razpisano prosto sodniško mesto
pri okrožnem gospodarskem sodišču v Celju Sonja M o š k o n , sodnica občinskega sodišča v Celju in Emil S o k 1 i č , namestnik občinskega javnega tožilca
v Celju.
Sonja Moškon je bila rojena 9. 3. 1934 v Predgradu ob Kolpi. Na pravni
fakulteti univerze v Ljubljani je diplomirala marca 1969. Sodniški izpit je opravila 1. 4. 1961. Leta 1961 je bila izvoljena za sodnico okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah in od 1. 2. 1963 dalje je sodnica občinskega sodišča v Celju.
Vse do 1. 5. 1968 je delala na kazenskih zadevah, od leta 1968 dalje pa je
prevzela mesto civilnega sodnika.
Emil Soklič je bil rojen 25. 4. 1915 v Bereči vasi v Beli krajini. Diplomiral
je na pravni fakulteti univerze v Ljubljani leta 1941. Strokovni izpit je opravil
18. 5. 1950. V pripravniški praksi je bil od 6. 2. 1942 pa do sredine druge polovice leta 1945 in sicer kot notarski oziroma kot sodni pripravnik. To prakso je
opravil pri okrajnem in pri okrožnem sodišču v Ljubljani. Pri javnem tožilstvu
je zaposlen od 11. 11. 1945 dalje in sicer: pri okrožnem javnem tožilstvu v
Ljubljani do začetka decembra 1945, do spomladi 1949 v Celju, v letih 1949 in
1950 v Kočevju, nato pa ponovno vse do danes v Celju.
Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja dne 24. 3. 1971
poslala višjemu gospodarskemu sodišču v Ljubljani v strokovno mnenje kandidata, ki sta se prijavila na prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem
sodišču v Celju.
Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je dne 26. 3. 1971 sporočilo svoje
mnenje o obeh kandidatih. Na osnovi tega in upoštevajoč ostale elemente, je
komisija za volitve in imenovanja na seji dne 30. 3. 1971 razpravljala o pri-
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javljenih kandidatih na razpisano prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem sodišču v Celju ter predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije izvoli za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju Sonjo Moškon,
sodnico občinskega sodišča v Celju.

PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru
Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) ter s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih
ODLOK
o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru
Za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru se izvoli Anica P o p o v i č , tajnik tovarne motornih vozil Tomos v Kopru.

OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 15. 2. 1971
razpisala prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru.
V predpisanem roku sta se prijavili na razpisano prosto sodniško mesto pri
okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru Karmela K n a f e 1 c , referent za
pravno službo pri PTT podjetju Koper in Anica Pop o vi č, tajnik tovarne
motornih vozil Tomos v Kopru.
Karmela Knafelc je bila rojena 12. 7. 1940. Sodniški izpit je opravila v
marcu 1970. Zaposlena je na delovnem mestu referenta za pravno službo pri
PTT podjetju v Kopru.
Anica Popovič je bila rojena 14. 10. 1939 v kraju Možile pri Starem trgu
ob Kolpi. Na pravni fakulteti univerze v Ljubljani je diplomirala junija 1962.
Pravosodni izpit je opravila maja 1969. Leta 1962 je bila zaposlena na inštitutu
za javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti univerze v Ljubljani
kot asistent-raziskovalec; od leta 1963 je bila na občinskem sodišču v Nikšiču
kot pripravnik; od leta 1964 dalje pa je zaposlena v tovarni motornih vozil
Tomos v Kopru in sicer najprej kot pravni referent v pravni službi, nato kot
vodja pravnega oddelka in sedaj kot tajnik tovarne.
Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja dne 24. 3. 1971
poslala višjemu gospodarskemu sodišču v Ljubljani v strokovno mnenje kandidata, ki sta se prijavila na prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem
sodišču v Kopru.
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Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je dne 26. 3. 1971 sporočilo svoje
mnenje o obeh kandidatih. Na osnovi tega in upoštevajoč ostale elemente, je
komisija za volitve in imenovanja na seji dne 30. 3. 1971 razpravljala o prijavljenih kandidatih na razpisano prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru ter predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije
izvoli za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru Anico Popovič, tajnika tovarne motornih vozil Tomos v Kopru.

PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amnadmaja k ustavi Socialistične republike
Slovenije in v zvezi z 21. členom zakona o organih za kaznovanje prekrškov
(Uradni list SRS, št. 13-63/66) je Skupščina Socialistične republike Slovenije
na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške
Za sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške se izvoli Jurij
Cer če k, sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani.

OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
30. marca 1971 razpravljala o kandidatih za sodnika za prekrške republiškega
senata za prekrške.
Na podlagi razprave komisija za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije v obravnavo in izvolitev kandidata za
sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške Jurija Čerčka, sodnika občinskega sodišča II v Ljubljani.
Jurij Čerček je bil rojen 4. 4. 1935. Diplomiral je na pravni fakulteti univerze v Ljubljani dne 22. 6. 1959. Nato je bil na pripravniški praksi pri okrožnem
in občinskem sodišču v Novem mestu. Pravosodni izpit je opravil 17. 10. 1962,
nakar je bil izvoljen za sodnika občinskega sodišča v Novem mestu. Od leta
1964 dalje pa je sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani.
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PREDLOG ODLOKA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih
(Uradni list SFRJ, št. 7-83/65), je Skupščina Socialistične republike Slovenije
na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
I.
Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani ima 117 sodnikov porotnikov.
II.
Za sodnike porotnike se izvolijo:
Igor A j d i č , pomočnik finančnega direktorja, »Lesnina«, trgovsko podjetje z lesom, lesnimi izdelki in pohištvom, Ljubljana;
Vera Aljančič, pravnica, »Mercator«, veletrgovina import-export,
Ljubljana;
Kristina Ažman, tekstilni inženir — strokovni sodelavec v razvojnoinvesticijskem sektorju, Cinkarna, metalurško kemična industrija, Celje;
Franc B a g g i a , strokovni sodelavec v kontroli, živilski kombinat »-Žito«,
Ljubljana;
Henrik Bar ti, upokojenec, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta IV/24;
Anton Beravs, vodja mehanografskega oddelka, »Iskra«, tovarna za
elektroniko in avtomatiko, Ljubljana-Pržanj v ZP »Iskra«, Kranj;
Anton Berkopec, bančni svetnik v direkciji skupnih vlaganj, Ljubljanska banka;
Andrej Berlot, vodja obratovnega knjigovodstva, Salonit, industrija
cementa in azbestcementa, Anhovo;
Milan Blatnik, direktor, »Kovinar«, Novo mesto;
Edo Bohinc, interni kontrolor, poslovno združenje za cestni transport
»Vektor«, Ljubljana;
dr. Jože B o n c el j , redni profesor ekonomske fakultete univerze v Ljubljani;
dr. Franjo Bradač, pomočnik direktorja, služba družbenega knjigovodstva, podružnica 518, Maribor;
Stane B r i c 1, hidrotehnični inženir — direktor, splošna vodna skupnost
Ljubljanica—Sava, Ljubljana;
Janez Bukovec, višji predavatelj ekonomske fakultete univerze v
Ljubljani;
Albina Burja, računovodja, časopisno-grafično podjetje »Delo«, Ljubljana;
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Franc C a f n i k , vodilni projektant, gradbeno industrijsko podjetje
»Gradiš«, poslovna enota nizke gradnje, Maribor;
dr. Stojan Cigo j , redni profesor pravne fakultete univerze v Ljubljani;
Franc Cijan, šef plansko-analitičnega sektorja, kmetijsko-živilski kombinat, Kranj;
Andrej C i u h a , referent za prodajo industrijske pare in ogrevne toplote,
Toplarna, Ljubljana, v sestavu podjetja Elektrogospodarstvo Maribor;
Simo C vi j i č , vodja priprave dela, industrijsko gradbeno montažno podjetje »Monter«, Dravograd;
Ljubomir Deškovič, direktor, kmetijsko industrijski kombinat »Pomurka«, Murska Sobota, obrat tovarna mlečnega prahu, Murska Sobota;
Nadislav Dobrila, inženir pomorskega prometa, Splošna plovba, Piran;
Vlado Dol jak, komercialist, »Primorje-export«, podjetje za promet
blaga in storitev s tujino, Nova Gorica;
Bogdan Domicelj, direktor, »Sanalabor«, trgovsko podjetje na debelo,
Ljubljana;
Marko Domicelj, namestnik komercialnega direktorja II. sektorja,
Jugotekstil -— impex, Ljubljana;
Peter F a b i a n i, direktor, Jugoslovanska izvozna in kreditna banka Beograd, filiala Koper;
Tatjana Fajdiga, samostojni raziskovalec, »Krka«, tovarna zdravil,
Novo mesto;
Magda Friedau, vodja finančnega knjigovodstva, mariborska tekstilna
tovarna, Maribor;
Julij Furlani, šef nabave enote prehrana, trgovsko podjetje »Grosist
Gorica«, Šempeter pri Gorici;
Štefanija G a č n i k , finančni inšpektor, služba družbenega knjigovodstva,
podružnica Novo mesto;
Kazimir Gantar, obratovodja, kombinat lesno-predelovalne industrije
Logatec, obrat stavbno pohištvo, Logatec;
Stanko Godec, šef območja prodaje na drobno Celje I, veletrgovsko,
gostinsko-turistično in proizvodnjo podjetje »Merx«, Celje;
Janko Golob, direktor, »Koloniale« export-import, Maribor;
Ciril Gorišek, inženir metalurgije, združeno podjetje slovenske železarne, Ljubljana, železarna Štore;
Slavko Grabrijan, sekretar, »Kokra«, veletrgovsko podjetje, Kranj;
Franc G r e š a k , direktor splošno kadrovskega sektorja, IBT investicijski
biroji, Trbovlje;
Tomaž Grom, direktor sektorja, »Emona«, proizvodnja, trgovina, turizem, engineering, Ljubljana;
Jernej Hočevar, šef poslovalnice v komerciali, združeno podjetje Slovenske železarne, Ljubljana, železarna Jesenice;
Marija J anežič, pravni referent, zasavski premogovniki, Trbovlje;
Ciril J a r n o v i č , računovodja, »Mercator«, veletrgovina import-export,
Ljubljana, poslovna enota »Standard«, Novo mesto;
Marjan Javoršek, direktor sektorja, »Metalka«, trgovsko izvoznouvozno, zastopniško in proizvodno podjetje, Ljubljana;
Anica Jazbec, finančni direktor, splošno gradbeno podjetje »Pionir«,
Novo mesto;
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dr. Leon Jerovec, redni profesor fakultete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani;
Dušan J ova novic, komercialist, »Interevropa«, mednarodna špedicija
in transport, Koper, komercialno-konjunkturna služba, Ljubljana;
Savo Jovanovič, vodja projektivnega biroja, »Cevovod«, montažno
podjetje, Maribor;
Ivan Jurca, narodna banka Jugoslavije, centrala v Ljubljani;
Borut K a m b i č , šef priprave dela, splošno gradbeno podjetje, Grosuplje;
Savo Kamenšek, direktor direkcije za domači turizem, Kompas, turistično in avtobusno podjetje, Ljubljana;
Lojze Kamin, glavni računovodja, IMP, industrijsko montažno podjetje, Ljubljana;
Anton K e r n , finančni inšpektor, služba družbenega knjigovodstva, podružnica 515, Kranj;
Janez K e r ž a n , ekonomist za tarife električne energije, poslovno združenje podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji, DES Ljubljana;
Marija Keržar, vodja izvoznega oddelka, industrija metalnih polizdelkov, Slovenska Bistrica;
Kvirin Klenovšek, poslovodja, trgovsko podjetje na veliko in malo
»Tehnomerkator«, Celje, trgovina »Mavrica«, Celje;
Darinka K n e h 11, upokojenka, Maribor, Mladinska 48;
Darinko K o 1 b 1, direktor proizvodnje, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana;
Jože K o š a k , vodja finančnega sektorja, tovarna motornih vozil »Tomos«,
Koper;
Marija Krošelj, vodja kadrovsko socialne službe, veleblagovnica
»Nama«, Ljubljana;
Ernest Kučan, raziskovalec, »Marles«, lesna in pohištvena industrija,
Maribor;
Tomislav Kus, vodja finančno računovodskega sektorja, Cementarna,
Trbovlje;
Martin L e i t g e b , direktor oddelka deviznega sektorja, Jugobanka, filiala
Ljubljana;
Franc Le j ko, vodja metalurške grupe v razvoju, tovarna glinice in
aluminija »Boris Kidrič«, Kidričevo;
Ivan L e s t a n , direktor, združeno železniško transportno podjetje, Ljubljana, projektivno podjetje, Ljubljana;
Slavko L i p i č ar , gradbeni inšpektor, gradbeno podjetje »Tehnika«,
Ljubljana;
Marija Logar, vodja skladišča gotovega blaga, tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov »Toko«, Domžale;
Peter Magajna, upokojenec, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 12;
Maks Majcen, direktor poslovalnice »Fersped«, Koper, združeno železniško transportno podjetje, Ljubljana, Feršped — Špedicija za tuzemski in mednarodni transport, Ljubljana; mednarodna železniška špedicija, Ljubljana;
Marta Majcen, referent za pravno problematiko, republiški zavod za
socialno zavarovanje, Ljubljana;
Marjan M alg a j , finančni direktor, trgovsko izvozno-uvozno, zastopniško
in proizvodno podjetje »Metalka«, Ljubljana;
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Darko Maligoj, vodja projektivne službe, »Ingrad«, gradbeno industrijsko podjetje, Celje;
Vladimiro Marchesan, uvozni referent, »Mehanotehnika«, tovarna
igrač, kovinskih in plastičnih izdelkov, Izola;
Ivan Marinšek, vodja splošnega sektorja, »Špedtrans«, mednarodni in
tuzemski transporti, Maribor;
Ivan Meke, tehnični vodja, podjetje »Zlatarna«, Celje;
Janez Menart, vodja ekonomskega centra za obdelavo podatkov, »Slovenija vino«, izvozno podjetje, Ljubljana;
Rosana Menart, ekonomist, združeno železniško transportno podjetje
Ljubljana, podjetje za obnovo prog, Ljubljana;
Emil Mihalič, pomočnik direktorja, turistično gostinsko podjetje »Metropol«, Portorož — sedež Lucija;
Dragoljub Milinovič, vodja splošnega sektorja, tovarna kemičnih izdelkov, Hrastnik;
Bogomila Mitič, analitik, Loške tovarne hladilnikov, Skofja Loka;
Vladimira Muck, vodja fizikalnega laboratorija, tovarna dekorativnih
tkanin, Ljubljana;
Jožica M u š i č , vodja finančne operative, združeno podjetje »Iskra«, elektrotehnika, Kranj;
Ivan Ogrinc, vodja krojilnice, konfekcija »Kroj«, Skofja Loka;
Elza Osterman, direktor, gorenjska kreditna banka Kranj, podružnica
Radovljica;
Mafalda Pahor, prodajni referent, »Nanos«, veletrgovsko podjetje
import-export Postojna, obrat Portorož;
Risto P a p i č , sekretar, živilski kombinat »Intes«, Maribor;
Alojz P e r m e , docent in predstojnik katedre za uporabo električne energije fakultete za elektrotehniko univerze v Ljubljani;
Stanko Plut, pravni svetovalec, republiški medicinski svet, Ljubljana;
Silva Podgornik, šef kontrolne službe, Jugotekstil-impex, Ljubljana,
proizvodni obrat Yulon;
Janko Poljanšek, prometnik, transportno podjetje »Prevozništvo«,
Celje;
Niko P o ž e k , vodja proizvodnega sektorja, kmetijska zadruga, Črnomelj;
Erna Predan, strokovni sodelavec, »Intertrade«, podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana;
Fran Prislan, samostojni strokovni sodelavec, »Sava«, industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov, Kranj
Miroslav P run k, vodja progovno analitskega sektorja, avtopodjetje
»Transport«, Ilirska Bistrica;
Metod P u n č o h , šef oddelka, »Intertrade«, podjetje za mednarodno trgovino, Ljubljana;
Jože Ramovž, šef-skladišč 06, »Astra«, veletrgovina, Ljubljana;
Andrej R a s i n a , asistent, fakulteta za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani;
Marijan Rebolj , inženir geodezije, geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana;
Janez R o š k e r , vršilec dolžnosti direktorja, tovarna celuloze in papirja
»Djuro Salaj«, Krško;
Silvija Slamič, vodja trgovin, »Meblo«, tovarna pohištva, Nova Gorica;
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Franc Solina, direktor komerciale, »Slovenija ceste«, splošno gradbeno
podjetje, Ljubljana;
Ciril Somrak, strojni tehnik, »Droga«, prehrambena industrija, Portorož ;
Branko S ter ga r, vodja razvojne službe, industrija usnja, Vrhnika;
Monika Terseglav, raziskovalec za posebna jekla, združeno podjetje
Slovenske železarne Ljubljana, železarna Ravne na Koroškem;
Danilo Topolovec, šef nabavnega oddelka, »Stol«, industrija pohištva,
Kamnik;
Ljudmila T r a f e 1 a , vodja laboratorija, »Petovia«, živilska industrija,
Ptuj;
Franc Učakar, namestnik direktorja in vodja gospodarsko-komercialne
službe, združeno podjetje »hoteli Toplice«, Bled;
Drago Ulčar, direktor upravnega sektorja, luško podjetje »Luka Koper«,
Koper;
Tatjana Vadnal, analitik, narodna banka Jugoslavije, centrala v Ljubljani;
Zvone V e b e r , direktor sektorja zunanje trgovine, »Emona«, proizvodnja,
trgovina, turizem, engineering, Ljubljana;
Branimir Velkavrh, upokojenec, Tizine 1, Piran;
Feliks Vidmar, šef splošnega sektorja, združeno kmetijsko gozdarsko
podjetje, Kočevje;
Zdravko Vošpernik, finančni inšpektor, republiška izobraževalna
skupnost, Ljubljana;
Franc Vrečar, vodja potniškega prometa, prometno turistično in hotelsko podjetje »Slavnik«, Koper;
Anica Vre čer, inšpektor, služba družbenega knjigovodstva, podružnica
Celje;
Alojz Vrečko, direktor splošno-kadrovskega sektorja, tovarna dušika,
Ruše;
Tone Zidarič, varnostni inženir, splošno gradbeno podjetje »Konstruktor«, Maribor;
Franc Zupančič, vodja oddelka za operativo in interno kontrolo,
splošno gradbeno podjetje »Projekt«, Kranj;
Leopold 2 bog ar, tehnični direktor, konfekcija »Lisca«, Sevnica;
Viktor Ziberna, generalni direktor, »Jadran«, export-import, Sežana.

OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 7. decembra 1970 poslala dopis komisijam za volitve in imenovanja občinskih skupščin, s katerim jih je obvestila, da poteče mandatna doba sodnikom porotnikom
višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani dne 10. marca 1971. V tem dopisu
je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja v sodelovanju
s predsedstvom višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani seznanila komisijo za
volitve in imenovanja občinskih skupščin tudi z nekaterimi kriteriji, ki naj bi
jih upoštevali pri predlaganju kandidatov za sodnike porotnike tega sodišča.
Komisija je bila namreč mnenja, da naj bi kandidate za sodnike porotnike
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višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani predlagali predvsem samoupravni
organi v gospodarskih organizacijah.
Na podlagi tega je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja prejela od komisij za volitve in imenovanja občinskih skupščin 123 predlogov kandidatov za sodnike porotnike višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
Predsedstvo višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani je mnenja, da število
117 sodnikov porotnikov zadostuje za normalno delo tega sodišča.
Na seji dne 30. marca 1971 je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve
in imenovanja razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. V predlogu odloka navedeni kandidati so iz vseh
panog gospodarstva, bank ter drugih institucij, ki so po svojem značaju dela
povezane z gospodarstvom.
Nadalje je med predlaganimi kandidati 44 dosedanjih sodnikov porotnikov.
Od skupnega števila 117 kandidatov za sodnike porotnike je 26 žensk; 35 kandidatov je članov delavskih svetov v gospodarskih organizacijah; 9 predsednikov
delavskih svetov; 9 odbornikov občinskih skupščin in 33 kandidatov, ki delajo
v političnih organizacijah občine ali krajevne samouprave.
Po šolski izobrazbi pa je struktura predlaganih kandidatov naslednja:
z
z
s
z

visoko šolsko izobrazbo
višjo šolsko izobrazbo .
srednjo šolsko izobrazbo
osnovno šolsko izobrazbo

63
25
27
2

kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidata

Vsi predlagani kandidati so dali pismeni pristanek za sodelovanje.
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja daje predlog
odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov višjega gospodarskega
sodišča v Ljubljani v obravnavo in izvolitev.

PREDLOG ODLOKA
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 II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 16-144/67) in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Murski Soboti
I.
Okrožno sodišče v Murski Soboti ima 124 sodnikov porotnikov.
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II.
Za sodnike porotnike se izvolijo:
Štefan Antalič, vodja delovne enote tiskarne, založniško-grafično podjetje-»Pomurski tisk«, Murska Sobota;
Štefan Antolin, ravnatelj, osnovna šola Bakovci;
inž. Aleksander Beer, referent za izkoriščanje gozdov, kombinat »Pomurka«, obrat za gozdno in lesno gospodarstvo, Murska Sobota;
Franc Belak, samostojni obrtnik-sodar, Moravci 31, p. Bučkovci;
Cilka B o m b e k , računovodja, trgovsko podjetje »Sloga«, Gornja Radgona;
Andrej Cigiit, zasebni kmetovalec, Brantonci 31, p. Beltinci;
Andrej Crnkovič, učitelj, osnovna šola Rogaševci;
Marija Čeh, gospodinja, Žepovci 16, p. Apače;
Stanko Černel, zasebni kmetovalec, Slaptinci 18, p. Videm ob Ščavnici;
Avgust Černela, zasebni kmetovalec, Filovci 105, p. Bogojina;
Karel Cern j avič, direktor, gostinsko podjetje hotel »Zvezda«, Murska
Sobota;
Dušan Deškovič, referent za upravno-pravne zadeve, »Tehnostroj«,
Ljutomer;
Jože Duh, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje »Vesna«, poslovalnica
»Železnina«, Ljutomer;
Jože Erjavec, referent za zemljiški kataster, skupščina občine Murska
Sobota, katastrski urad;
Franc Fajhtinger, tehnolog, tovarna oblačil in perila »Mura«, Murska
Sobota;
Marija Ferjan, upokojenka, Murska Sobota, Titova 15;
Šarika F i c k o , socialna delavka, tovarna oblačil in perila »Mura«, Murska Sobota;
Štefan Filo, zasebni kmetovalec, Selo 37, p. Prošenjakovci;
Geza F is ter, obratovodja mlina, »Mlinopek«, Murska Sobota;
Franc Fišer, upokojenec, Ljutomer, Cankarjeva 5;
Marjan F r a s , upravnik poslovne enote za kooperacijo, vinogradniško
gospodarstvo Kapela;
Jožef Gal, vodja delovne enote, gradbeno podjetje »Gradbenik«, Lendava;
Anica G e r i č , socialna delavka, osnovna šola »France Prešeren«, Črenšovci;
Franc Gregor, upokojenec, Dokležovje 58, p. Beltinci;
Radmila Grozdanič, pravni referent, trgovsko podjetje »Potrošnik«,
Murska Sobota;
Darinka Grut, vršilec dolžnosti tehničnega vodje, industrija oblačil in
prešitih odej »Indopol«, Ljutomer;
Štefan Hašaj, zasebni kmetovalec, Brezovci 76, p. Puconci;
Marjeta H o j č, tkalka, Mariborska tekstilna tovarna Maribor, obrat
Ljutomer;
Avgust Holsedl, zasebni kmetovalec, Kramarovci 8, p. Rogaševci;
Janez Holsedl, tesar, komunalno podjetje Murska Sobota;
Anton Horvat, tehnični sekretar, občinski sindikalni svet Murska Sobota;
Franc Horvat, upokojenec, Murska Sobota, Mikloš Kuzmiča 45;
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Ivan Horvat, tajnik, industrijsko podjetje »Varstroj«, Lendava;
Jože Horvat, trgovski poslovodja, »Dinos«, Ljubljana«, poslovna enota
Murska Sobota;
Alojz H r e 1 j a , poslovodja proizvodnje nafte, industrija nafte »Nafta«,
Lendava;
Štefan Jakopec, karoserist, »Avtoremont«, Gornja Radgona;
Justina Janež, tehnolog, tovarna oblačil in perila »Mura«, Murska Sobota;
Evgen Kakaš, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje »Potrošnik«, Murska Sobota, poslovalnica Prosenjakovci;
Gizela Kasaš, učiteljica, osnovna šola Lendava;
Franc Kiš, zasebni kmetovalec, Dolina 31, p. Lendava;
Ludvik Klan čar, upokojenec, Radenci 47 a, p. Radenci;
Jožef Klemenčič, avtokaroserist, obrtno podjetje »Agroservis«, Murska Sobota;
Jože Kocon, sekretar, kmetijska zadruga Lendava;
Estera Kojzek, učiteljica, osnovna šola II Lendava;
Jože K o 1 b 1, materialni knjigovodja, križevske opekarne Križevci, pri
Ljutomeru;
Jožef Kolmanko, zasebni kmetovalec, Večeslavci 37, p. Rogaševci;
Kristina Kološa, medicinska sestra, zdravstveni dom Murska Sobota;
Matija Koren, tajnik, temeljna izobraževalna skupnost Lendava;
Anton K o r o š a k , zasebni kmetovalec, Videm ob Ščavnici 2, p. Videm
ob Sčavnici;
Vlado Košuta, veterinar, kmetijski kombinat Gornja Radgona;
Janez Kraner, predmetni učitelj, osnovna šola Videm ob Sčavnici;
Štefan Kuhar, zasebni kmetovalec, Tešanovci 83, p. Martjanci;
Jožef Lainščak, živilski tehnolog, kombinat »Pomurka«, obrat tovarna
mesnih izdelkov, Murska Sobota;
Pavla Lajner, defektologinja, osnovna šola »Drago Lugarič«, Lendava;
Jožica Lang, osnovna šola Rogaševci, oddelek Serdica;
Ivo Lašič, direktor, podjetje »Mizarstvo«, Ljutomer;
Janez Lazar, gradbeni delovodja, splošno gradbeno podjetje »Pomurje«,
Murska Sobota;
Marija Lebar, gospodinja, Murska Sobota, Vrtna 2;
Mirko Lebarič, tajnik, občinski sindikalni svet Ljutomer;
Franc M a g a š i, ravnatelj, osnovna šola Bogojina;
Elizabeta M a j e r i č , dežnikarka, industrija dežnikov in pletenin »Indip«,
Lendava;
Emil M a 1 a č i č , zasebni kmetovalec, Kančevci 24, p. Križevci v Prekmurju;
Viljem Merič, obračunavalec prevoznih storitev, komunalno podjetje
Murska Sobota;
Ludvik M e r k 1 i n, skupinovodja v sadjarstvu, kombinat »Pomurka«,
Murska Sobota, obrat za kmetijstvo Rakičan, ekonomska enota Grad;
Štefka Mlinarič, učiteljica, osnovna šola »Štefan Kovač«, Turnišče;
Franc Miiller, tesar, komunalno podjetje Murska Sobota;
Ivan Nemec, komercialist, kombinat »Pomurka«, Murska Sobota;
Ludvik Nemec, ravnatelj, osnovna šola Bodonci;
Štefan Nemec, zasebni kmetovalec, Turnišče 218, p. Turnišče;
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Viktor N o v o s e 1, vodja enote, obrtno komunalno podjetje Lendava;
Franc Obal, zavarovalni zastopnik za življenjsko zavarovanje, zavarovalnica »Sava« Ljubljana, poslovna enota Murska Sobota;
Ivo Orešnik, ravnatelj, osnovna šola III, Murska Sobota;
Vera Pajtler, učiteljica, Murska Sobota, Stara 22;
Ladislav Palfi, strojni tehnik, industrija »Nafta«, Lendava;
Viktor Pele, vodja kontrole, industrijsko podjetje »Elrad«, Gornja
Radgona;
Jože Peterka, sekretar, kmetijska zadruga »Mursko polje«, Križevci
pri Ljutomeru;
Robert Peterka, tehnik za obratovanje, Elektro Maribor, enota Gornja
Radgona;
Ferdo Pihlar, šef komunale, stanovanjsko komunalno podjetje Ljutomer ;
Štefan Podlesek, zasebni kmetovalec, Predanovci 19, p. Puconci;
Branko Puconja, ravnatelj, osnovna šola Cezanjevci;
Teodor Ratkai, zasebni kmetovalec, Andrejci 60, p. Martjanci;
Terezija Rauter, socialna delavska, skupščina občine Gornja Radgona,
odsek za družbene službe — socialno varstvo;
Ignac R i 11 o p , skladiščnik, tovarna pletenin »Beltinka«, Beltinci;
Koloman R i t u p e r , ravnatelj, osnovna šola Salovci;
Albert Sever, zavarovalni zastopnik, zavarovalnica »Sava«, Ljubljana,
poslovna enota Murska Sobota;
Bela Sever, tajnik, Pomurska turistična zveza, Murska Sobota;
Janko Sever, vodja tehničnega sektorja, industrija kovinske galanterije
»Panonija«, Murska Sobota;
Rudi Sever, ekonomist, vinogradniško živinorejski kombinat Ljutomer;
Mirko Skuhala, zasebni kmetovalec, Križevci pri Ljutomeru 15, p. Križevci pri Ljutomeru;
Anton SI a vi č, računovodja, vinogradniško živinorejski kombinat Ljutomer ;
Jože Slavič, zasebni kmetovalec, Stara Nova vas 42, p. Križevci pri
Ljutomeru;
Rudolf Sočič, vodja stranskih obratov, splošno gradbeno podjetje »Pomurje«, Murska Sobota;
Alojz Šolar, zasebni kmetovalec, Dol. Slaveči 63, p. Grad;
Martin Sreš, učitelj, osnovna šola Beltinci, oddelek Ižakovci;
Marija Stanisavlj evič, referent za plan in analize, skupščina občine Lendava;
Alojz Sukič, delovni inšpektor, skupščina občine Murska Sobota;
Ludvik Svetec, zasebni kmetovalec, Zbigovci 35, p. Gornja Radgona;
Janez Sabjan, zasebni kmetovalec, Dobrovnik 265, p. Dobrovnik v
Prekmurju;
Julijana Sabjan, gospodinja, Murska Sobota, Kopitarjeva 7;
Marica Salam on, zasebna kmetovalka, Rogaševci 82, p. Rogaševci;
Anton S a n d o r , delavec, kombinat »Pomurka«, obrat tovarna mesnih
izdelkov, Murska Sobota;
Rudolf Savel, zasebni kmetovalec, Martjanci 54, p. Martjanci;
Ivanka S e r u g a , upravnica, otroški vrtec, Murska Sobota;
Aleksander Simonka, upokojenec, Lendava, Kranjčeva 4;
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Cilka Š o š t a r i č , referent za delovna razmerja, tovarna oblačil in perila
»Mura«, Murska Sobota;
Vinko Štampar, vodja obrata, kmetijski kombinat Gornja Radgona;
Marija Štubel, upokojenka, Murska Sobota, Borovnjakova 16;
Vinko T i r š , šef finančnega knjigovodstva, zdravilišče Radenska Slatina,
Radenci;
Anica Titan, likvidator faktur, splošno gradbeno podjetje »Pomurje«,
Murska Sobota;
Ilija Torbica, referent za obrambno vzgojo, skupščina občine Murska
Sobota, odsek za narodno obrambo;
Katarina T o r o k , šivilja, industrija dežnikov in pletenin »Indip«, Lendava;
Slavko Tratnik, šef gradbene enote, »Imgrad«, industrija gradbenega
materiala in gradbeništva, Ljutomer;
Jožef Tratnjek, zasebni kmetovalec, Lipovci 117, p. Beltinci;
Ladislav T u š a r , direktor splošnega sektorja, trgovsko podjetje »Potrošnik«, Murska Sobota;
Slavko V alenčič, direktor, »Mehanika«, Lendava;
Ivanka V i d i c , vodja čistilnice, Mariborska tekstilna tovarna Maribor,
obrat Ljutomer;
Viktor V u k a n , opekarniški delovodja, opekarniško podjetje Gornja
Radgona;
Jolanda Zadravec, zasebna kmetovalka, Selo 64, p. Prošenjakovci;
Zlatko Zdovc, defektolog, posebna osnovna šola Ljutomer;
Darinka Zoreč, vodja pravne službe, Ljubljanska banka, Ljubljana,
podružnica Murska Sobota;
Renata Zupančič, likvidator osebnih dohodkov, splošna bolnica Murska Sobota;
Lojze 2 a 1 i g , načelnik oddelka za družbene službe, skupščina občine
Lendava;
Cilka Zerdin-Dimec, direktor, posebna šola Gornja Radgona;
Anka Ž u n i č , referent za gospodarsko-upravne zadeve, skupščina občine
Ljutomer.
OBRAZLOŽITEV
Sodnikom porotnikom okrožnega sodišča v Murski Soboti poteče mandatna
doba 10. aprila 1971. Predsedstvo okrožnega sodišča v Murski Soboti je poslalo
predlog za 124 kandidatov za sodnike porotnike. Predsedstvo smatra, da število
124 zadostuje za normalno delo sodišča.
Kandidati so iz posameznih struktur prebivalstva ter iz posameznih panog
dejavnosti, kar ustreza strukturi prebivalstva tega področja in številu sodnih
obravnav v pretekli mandatni dobi za področje okrožnega sodišča v Murski
Soboti.
Od sedanjih sodnikov porotnikov naj bi po predlogu, ki ga daje predsedstvo okrožnega sodišča v Murski Soboti, bilo 90 sodnikov porotnikov ponovno izvoljenih še za eno mandatno dobo. 9 kandidatov je madžarske narodnosti, kar ustreza deležu prebivalstva madžarske narodnosti, ki znaša na tem
področju 7,8'%.
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Od 124 kandidatov za sodnike porotnike je 91 moških in 33 žensk. Med
kandidati je 75 kandidatov, ki so člani: delavskih svetov, krajevnih skupnosti,
občinski odborniki ali člani v vodstvih družbeno-političnih organizacij, 17 kandidatov pa je iz vrst prosvetnih delavcev, ki bi bili sodniki porotniki za mladinsko sodstvo.
Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev daje komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi
sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Murski Soboti republiškemu zboru
Skupščine SR Slovenije v obravnavo in izvolitev.

PREDLOG ODLOKA
o spremembah odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije
in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije
Na podlagi 10. alinee 152. člena ustave Socialistične republike Slovenije je
Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije
in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije
I.
Drugi odstavek 3. točke odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Sl<5venije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije (Uradni
list SRS, št. 5-28/68, št. 40-260/69 in št. 11-58/70) se spremeni tako, da se glasi:
»Višino poslanskega pavšala določi administrativna komisija s posebnim
sklepom.«
II.
Ta odlok začne veljati od 1. maja 1971 dalje.

OBRAZLOŽITEV
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o povračilih poslancem
Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina
SR Slovenije z dne 10. decembra 1969 je bil določen fiksni znesek poslanskega
pavšala v višini 350 din mesečno, kateri je takrat predstavljal 3 in pol dnevnice.
V letu 1970 in v letošnjem letu so nastale velike spremembe v cenah uslug
— prenočišča, prehrana in drugo. Zato je administrativna komisija na seji dne
9. aprila 1970 sprejela sklep o povečanju dnevnic od 100 na 120 din, ni pa
prilagodila povračila stroškov za opravljanje poslanske funkcije v volilni enoti
(poslanski pavšal), ker nima tega pooblastila.
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Poslanski pavšal je namreč določen z odlokom o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije, v fiksnem znesku.
Administrativna komisija je ugotovila, da to ne omogoča dovolj tekoče
usklajevanje stroškov poslancem za delo v volilni enoti. O tej problematiki
je razpravljal tudi klub poslancev SR Slovenije.
Po dosedanjih določbah 4. člena odloka o povračilih poslancem Skupščine
SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli Skupščina SR Slovenije, je administrativna komisija pooblaščena, da s posebnim sklepom določi višino dnevnice,
zato spremlja gibanje stroškov, ki vplivajo na višino dnevnice, kar je tudi
tesno povezano z gibanjem stroškov poslancev za delo v volilni enoti.
Da bi omogočili enotno usklajevanje povračila stroškov v obliki dnevnice
s stroški poslancev za delo v volilni enoti, administrativna komisija predlaga
republiškemu zboru v predlogu odloka navedeno spremembo v obravnavo in
odločanje.
*
POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija je na seji dne 29. aprila 1971 obravnavala
predlog odloka o spremembah odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložila administrativna komisija Skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi komisija k predlogu odloka ni imela pripomb.
V obravnavi posameznih točk odloka je komisija sprejela naslednji
amandma:
K II. t o č k i :
Točka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v ,Uradnem listu SR Slovenije',
učinkuje pa od 1. maja 1971 dalje.«
Sprememba je utemeljena na podlagi 216. člena ustave SR Slovenije.
Št.: 113-1/71
Ljubljana, 29. 4. 1971
PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi podpredsednika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije
Na podlagi 168. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 21. člena
poslovnika gospodarskega zbora je gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije
sprejel
ODLOK
o izvolitvi podpredsednika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije
Za podpredsednika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije se izvoli
Janez Vidmar.
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OBRAZLOŽITEV
V skladu z določbami 59. in 60. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
je poslal poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije Franc Lamut
predsedniku Skupščine SR Slovenije pismeno izjavo, da odstopa kot poslanec
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Glede na to, da je bil poslanec gospodarskega zbora Franc Lamut tudi
podpredsednik tega zbora, je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in
imenovanja na seji dne 29. aprila 1971 razpravljala o kandidatu za podpredsednika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi predloga kandidata je komisija sodelovala s predsednikom
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja na podlagi razprave predlaga gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da izvoli za podpredsednika Janeza Vidmarja.
Janez Vidmar, je bil rojen 22. 7. 1927 v Veliki Račni pri Grosuplju. Diplomiral je na ekonomski fakulteti v Ljubljani — III. stopnja. Sedaj je zaposlen
na delovnem mestu šefa oddelka za organizacijo v tovarni farmacevtskih in
kemičnih izdelkov »Lek«, Ljubljana.
2e vsa leta po vojni je opravljal odgovorne politične in družbene funkcije.
Kot poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije aktivno sodeluje
v telesih skupščine.
PREDLOG ODLOKA
o določitvi števila sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani
in pri okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji
I.
Za višje gospodarsko sodišče v Ljubljani se določi 9 sodniških mest.
II
Za okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani se določi 14 sodniških mest;
za okrožno gospodarsko sodišče v Mariboru se določi 9 sodniških mest;
za okrožno gospodarsko sodišče v Celju se določi 6 sodniških mest;
za okrožno gospodarsko'sodišče v Kopru se določi 6 sodniških mest.
III
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
S tem dnem prenehata veljati točki I in III odloka o določitvi števila sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču Ljudske republike Slovenije, števila
občasnih sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču Ljudske republike Slovenije ter števila sodnikov okrožnih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki
68*
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Sloveniji, ki se nanašajo na določitev števila sodnikov pri višjem gospodarskem
sodišču v Ljubljani in okrožnih gospodarskih sodiščih (Uradni list LRS št.
48-176/54) in odlok o določitvi števila sodnikov pri okrožnem gospodarskem
sodišču v Ljubljani (Uradni list SRS št, 46-267/70).

OBRAZLOŽITEV
Po zakonu o gospodarskih sodiščih določa števila sodniških mest pri višjem
gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih v
SR Sloveniji Skupščina SR Slovenije na predlog prizadetega sodišča, potem ko
si priskrbi mnenje republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo.
Za višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je bilo doslej z odlokom Skupščine LR Slovenije (Uradni list LRS št. 48/54) določenih 12 sodniških mest.
Glede na spremenjeno pristojnost okrožnih gospodarskih sodišč je prišlo tudi
do sprememb v obremenitvi višjega gospodarskega sodišča, pa je zaradi tega
predsednik višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani predlagal, da se ob določanju celotne sistemizacije delovnih mest pri gospodarskem sodstvu določi tudi
novo sistemizacijo pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani, s tem, da naj
bi imelo to sodišče sistemiziranih 9 sodniških mest. Republiški sekretariat za
pravosodje in občo upravo meni, da takšna sistemizacija ustreza zahtevam in
potrebam tega sodišča.
Bistvene spremembe pri obremenitvi in pripadu zadev pa so nastale z že
omenjeno spremenjeno stvarno pristojnostjo, okrožnih gospodarskih sodišč, ki
jo je uveljavil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ št. 1/67). S to novelo so okrožna gospodarska sodišča
stvarno pristojna za razsojanje v sporih do 200 000 din, kar je imelo za posledico, da je pretežni del spornih predmetov, ki jih je dotlej na prvi stopnji
obravnavalo višje gospodarsko sodišče v Ljubljani, prešlo v pristojnost okrožnih
gospodarskih sodišč. Tako povečana obremenitev okrožnih gospodarskih sodišč
bo zahtevala tudi povečanje števila sodnikov pri posameznih okrožnih gospodarskih sodiščih in so le-ta zaradi tega podala Skupščini SR Slovenije predloge
za novo sistemizacijo sodniških mest. Pri tem je potrebno poudariti, da predlagata povečanje števila sodniških mest le okrožni gospodarski sodišči v Ljubljani
in v Mariboru in sicer ljubljansko okrožno sodišče za dva sodnika, mariborsko
pa za enega, medtem ko okrožni gospodarski sodišči v Celju in Kopru ne zahtevata povečanja števila sodniških mest, temveč predlagata le izpopolnitev že
doslej sistemiziranih, a nezasedenih sodniških mest. V predlogu odloka je zaradi
tega za ti dve sodišči povzeta dosedanja sistemizacija, pač zaradi tega, da je
s tem odlokom zajeta celotna sistemizacija sodniških mest v gospodarskem
sodstvu.
Utemeljenost predloga za novo sistemizacijo sodniških mest pri okrožnih
gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji je razvidna iz pripada zadev v letu 1970
glede na višino vrednosti spornega predmeta. V letu 1970 je višje gospodarsko
sodišče v Ljubljani prejelo skupno 850 pravdnih zadev, od tega števila jih je
bilo 196 z zahtevkom nad 200 000 din, se pravi, da bi bilo, glede na novelo
zakona o pravdnem postopku, višje gospodarsko sodišče v Ljubljani stvarno
pristojno za razsojo na prvi stopnji le za navedenih 196 zadev. Od zadev z zahtevki od 30 000 din do 200 000 din pa bi pripadlo v smislu novele ZPP po po-
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datkih za leto 1970 okrožnemu gospodarskemu sodišču v Ljubljani 400 zadev,
okrožnemu gospodarskemu sodišču v Mariboru 105 zadev, okrožnemu gospodarskemu sodišču V Celju 77 zadev in okrožnemu gospodarskemu sodišču V
Kopru 72 zadev .
Glede na navedene podatke je utemeljena zahteva okrožnih gospodarskih
sodišč v Ljubljani in Mariboru za povečanje števila sodniških mest, saj prav
na ti dve sodišči odpade večji del zadev, ki so bila poprej v prvostopni pristojnosti višjega gospodarskega sodišča.
Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo meni, da sta predloga
okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in v Mariboru utemeljena.

PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Novi Gorici
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi z 12. členom zakona <3 sodiščih splošne pristojnosti
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije
na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi predsednika okrožnega Sodišča v Novi Gorici
Za predsednika okrožnega sodišča v Novi Gorici se izvoli:
dr. Karel Tassotti, predsednik občinskega sodišča v Novi Gorici.

OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 19. 2.
1971 razpisala prosto mesto predsednika okrožnega sodišča v Novi Gorici. V
predpisanem roku sta se na razpisano prosto mesto predsednika prijavila Danilo
Kertel, sodnik okrožnega sodišča v Novi Gorici in dr. Karel Tassotti,
predsednik občinskega sodišča v Novi Gorici.
Danilo Kertel je bil rojen 25. 8. 1932 v Idriji. Maturiral je na gimnaziji
v Novem mestu, nakar se je vpisal istega leta (1952) na pravno fakulteto v
Ljubljani, kjer jie diplomiral leta 1957. Od 23. 9. 1957 do 30. 4. 1961 je bil zaposlen kot šef skupščinske pisarne pri OLO Nova Gorica, vmes je bil na odsluženju kadrovskega roka. Dne 1. 5. 1961 je bil izvoljen za sodnika občinskega
sodišča v Novi Gorici in dne 27. 12. 1963 opravil pravosodni izpit. Dne 27. 9.
1968 je bil izvoljen za sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Dr. Karel Tassotti je bil rojen 13. 9. 1909 v Ljubljani. Maturiral je leta
1930 v Ljubljani, leta 1939 pa je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani.
Sodniški izpit je opravil v Ljubljani leta 1941. Od 1. 10. 1933 do 30. 9. 1934 je
bil zaposlen kot uslužbenec zavarovalnice »Floran« v ČSSR; od 22. 1. 1937 do
19. 9. 1937 in od 19. 10. 1937 do 27. 5. 1938 kot pripravnik pri okrožnem sodišču
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v Ljubljani; od 28. 5. 1938 do 28. 8. 1940 kot pripravnik pri okrožnem sodišču
v Murski Soboti; od 29. 8. 1940 do 28. 8. 1944 kot pripravnik pri okrožnem
sodišču v Ljubljani; od 29. 4. 1944 do 26. 6. 1945 kot sodnik okrajnega sodišča
v Ljubljani; od 27. 6. 1945 do 30. 8. 1949 kot delegat-sodnik okrajnega sodišča
v Dol. Lendavi; od 31. 8. 1949 do 6. 9. 1949 kot sodnik okrajnega sodišča v
Kamniku; od 7. 9. 1949 do 5. 4. 1950 kot pravni referent pri Proizvodnji nafte
Dol. Lendava; od 6. 4. 1950 do 15. 10. 1950 referent pri Javnem tožilstvu za
gl. mesto Ljubljana; od 16. 10. 1950 do 12. 1. 1954 referent pri okrožnem javnem
tožilstvu v Gorici ; od 13. 1. 1954 do 30. 9. 1969 sodnik okrožnega sodišča v Novi
Gorici; od 1. 10. 1969 dalje predsednik občinskega sodišča v Novi Gorici.
Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
je komisija za volitve in imenovanja dne 15. 4. 1971 poslala vrhovnemu sodišču
SR Slovenije v strokovno mnenje kandidata, ki sta se prijavila na razpisano
prosto mesto predsednika pri okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Vrhovno sodišče SR Slovenije je dne 20. 4. 1971 sporočilo svoje mnenje
o strokovni sposobnosti obeh kandidatov. Na osnovi tega in upoštevajoč ostale
elemente predlaga komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja,
da republiški zbor Skupščine SR Slovenije izvoli za predsednika okrožnega sodišča v Novi Gorici dr. Karla Tassottija, predsednika občinskega sodišča
v Novi Gorici.
PREDLOG ODLOKA
o imenovanju predstavnikov SR Slovenije, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije
v ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije
Na podlagi 17. alinee 135. člena, 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
ter sklepa iniciativnega odbora za ustanovitev kulturne skupnosti Slovenije o
sestavi in načinu izvolitve ustanovne skupščine kulturne skupnosti Slovenije, je
Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela

ODLOK
o imenovanju predstavnikov SR Slovenije, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije
v ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije
V ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije se imenujejo:
Mitja Gor j up, glavni urednik »Dela«, Ljubljana;
dr. Boris Kuhar, predsednik odbora za kulturne dejavnosti prosvetnokulturnega zbora Skupščine SR Slovenije;
dr. Boris Maj e r, izredni profesor filozofske fakultete univerze v Ljubljani;
Drago Sel iger, poslanec družbeno-političnega zbora zvezne skupščine;
Ivo Tavčar, podpredsednik republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije;
Marjan Tavčar, podpredsednik odbora za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije;
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Boris Z i h e r 1, izredni profesor filozofske fakultete in fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo univerze v Ljubljani;
Ela-Atena U1 r i h , predsednik odbora republiškega zbora Skupščine SR
Slovenije za prosveto in kulturo;
Ciril Zlobec, urednik kulturne rubrike RTV Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV
Na podlagi 32. člena zakona o kulturnih skupnostih je sprejel iniciativni
odbor za ustanovitev kulturne skupnosti Slovenije na seji dne 26. februarja
1971 sklep o sestavi in načinu izvolitve ustanovne skupščine kulturne skupnosti
Slovenije.
Ustanovna skupščina kulturne skupnosti Slovenije ima 93 članov. Ustanovno skupščino sestavljajo: 37 predstavnikov temeljnih kulturnih skupnosti
oziroma njihovih iniciativnih odborov, ki jih na skupnih sestankih izvolijo
delegati teh skupnosti oziroma odborov: 18 predstavnikov republiških skupnosti
delovnih organizacij in republiških društev s področja kulture; 3 predstavniki
zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije; 1 predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti; 1 predstavnik univerze v Ljubljani; 1 predstavnik
združenja visokošolskih zavodov v Mariboru; 7 predstavnikov družbeno-političnih in drugih družbenih organizacij ter drugih samoupravnih interesnih
skupnosti; 16 predstavnikov delovnih organizacij s področja gospodarstva in
družbenih dejavnosti in 9 predstavnikov SR Slovenije, ki jih imenuje Skupščina SR. Slovenije.
Pri sestavi kandidatov, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije za predstavnike SR Slovenije v ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije, je komisija upoštevala naslednje kriterije oziroma izhodišča:
— kandidati naj bodo ljudje, ki po svojem kreativnem delu lahko doprinesejo k afirmaciji kulturne skupnosti Slovenije oziroma kulture v družbi
nasploh;
— kandidati naj bodo ljudje, ki bodo v skupnosti pomagali oblikovati
družbeno politiko v slovenski kulturi in njeno idejno usmeritev.
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na sejah dne
8. marca, 30. marca in 29. aprila 1971 razpravljala o kandidatih za predstavnike SR Slovenije, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije.
Na podlagi obširne razprave daje komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije,
ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije, v obravnavo in imenovanje.
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PREDLOG ODLOKA
o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za delo

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za delo
Za namestnika republiškega sekretarja za delo se imenuje:
Borut S n u d e r 1, direktor kadrovske službe v industriji gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov »Sava«, Kranj.
•

OBRAZLOŽITEV
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 28. aprila
1971 prejela od izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dopis naslednje vsebine:
»V 10. členu zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije (Uradni
list SRS, št. 14-150/65) so določene naloge republiškega sekretariata za delo.
Vloga in obseg nalog navedenega sekretariata sta se v zadnjem času, še
bolj pa se bosta v perspektivi, bistveno spremenili in povečali. Predvsem gre
za povečano dejavnost sekretariata v zvezi z družbenimi in samoupravnimi
dogovori o delitvi dohodka in osebnih dohodkov, zelo pa se povečuje aktivnost
upravnih nalog v zvezi z zaposlovanjem naše delovne sile v tujini ter delo v
zvezi s socialnim zavarovanjem.
Glede na delno spremenjeno vlogo sekretariata je potrebno, da se odpre
mesto namestnika republiškega sekretarja, ki bo nadomeščal republiškega sekretarja v času njegove odsotnosti ali zadržanosti.
Izvršni svet predlaga komisiji za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije, da začne postopek za imenovanje ustreznega kandidata na novo delovno
mesto namestnika republiškega sekretarja za delo.«
Glede na to je komisija za volitve in imenovanja na seji dne 29. aprila 1971
razpravljala o kandidatih za namestnika republiškega sekretarja za delo.
Na podlagi razprave komisija predlaga pristojnim zborom v obravnavo in
republiškemu zboru v imenovanje za namestnika republiškega sekretarja za
delo Boruta Šnuderla, diplomiranega pravnika, direktorja kadrovske službe
v industriji gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov »Sava«, Kranj.
Borut Šnuderl je bil rojen 30. 12. 1940 v Ljubljani. Na pravni fakulteti v
Ljubljani je diplomiral leta 1963. Vse od leta 1963 dalje je bil zaposlen v industriji gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov »Sava«, Kranj, najprej kot
pripravnik-stažist, nato kot pravni referent, vodja kadrovske službe in od leta
1969 dalje direktor kadrovske službe v »Savi«, Kranj.
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PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi predsednika komisije enotnega zbora delovnih skupnosti
Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah
Na podlagi III. točke odloka o ustanovitvi komisije enotnega zbora delovnih
skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih
organizacijah (Uradni list SRS, št. 37-237/69) je enotni zbor delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije na seji sprejel
ODLOK
o izvolitvi predsednika komisije enotnega zbora delovnih skupnosti
Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah
Za predsednika komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine
SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah se izvoli:
Stane Pungerčar, poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
OBRAZLOŽITEV
Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 4. 5. 1971
sprejel odstop Franca Lamuta kot poslanca gospodarskega zbora Skupščine
SR Slovenije.
Glede na to, da je bil Franc Lamut tudi predsednik komisije enotnega
zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega
prava v delovnih organizacijah, je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve
in imenovanja na seji dne 26. maja 1971 razpravljala o kandidatu za novega
predsednika te komisije.
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga za
kandidata za predsednika komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah
Staneta Pungerčarja, poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije,
ki je član te komisije.
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Stkinianai Skupščine SRS
tatova

VSEBINA
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888
. — odbora za finance in proračun republiškega zbora
889
— zakonodajno-pravne komisije
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23. Predlog zakona o glasbenih šolah
Obrazložitev
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Poročila:
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora
899
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora — dodatno poročilo 902
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje . . . 902
—■ zakonodajno-pravne komisije
905
— zakonodajno-pravne komisije ■—■ dodatno poročilo
905
24. Predlog zakona o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke 905
Obrazložitev
913
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
918
Poročila:
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora
921
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora — dodatno poročilo' 922
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje . . . 922
— zakonodajno-pravne komisije
924
25. Predlog odloka o odstopu pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma
»Bitka na Neretvi« podjetju Viba film v Ljubljani
926
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927
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora
—■ odbora prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti
— zakonodajno-pravne komisije
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26. Poročilo k analizi o izobraževanju v delovnih organizacijah
929
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za .vzgojo in izobraževanje . . . 929
27. Poročilo k operativnemu programu nalog za dopolnitev in spremembe
sistema dvojezičnega šolstva
931
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje . . . 931
28. Poročilo o izvajanju konvencij o socialni varnosti
— začasne komisije socialno-zdravstvenega zbora
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29. Sklepi in priporočila za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za
preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov
937
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
940
Poročila:
— odbora za finance gospodarskega zbora
— zakonodajno-pravne komisije
— zakonodajno-pravne komisije •— dodatno poročilo

942
943
944

10. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije
združenega dela in v pogodbene skupnosti
944
Poročila:
— odbora za družbenoekonomske odnose in odbora za proizvodnjo in
blagovni promet republiškega zbora . . . '.
948
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora . . . 950
— zakonodajno-pravne komisije
951
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31. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
Obrazložitev

952
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Poročila:
— odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo
964
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno raziskovalno delo 964
— zakonodajno-pravne komisije
966
32. Predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov
Obrazložitev
Poročila:
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora
— zakonodaj no-pravne komisije

968
969

972
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33. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks
973
Obrazložitev
974
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
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Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
977
— odbora za finance gospodarskega zbora . . .
977
— odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora — mnenje
977
— zakonodajnorpravne komisije
977
34. Predlog zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. aprilu 1971 977
Obrazložitev
978
Mnenja in predlogi delegatov občin
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Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za finance gospodarskega zbora
— zakonodaj no-pravne komisije

980
980
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35. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971
981
Obrazložitev
982
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
987
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— odbora za finance in proračun republiškega zbora
987
— začasne komisije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih
in samoupravnih skupnosti
988
— zakonodajnorpravne komisije
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36. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za
uporabo mestnega zemljišča
Obrazložitev
.
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za finance gospodarskega zbora
— zakonodajno-pravne komisije
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37. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in
oddajanju stavbnega zemljišča
Obrazložitev
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Poročila:
— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
republiškega zbora
— odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora . . .
— zakonodajno-pravne komisije

992
992
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38. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov
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Obrazložitev
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
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— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za finance gospodarskega zbora
— odbora za finance gospodarskega zbora — dodatno poročilo ...
— zakonodajno-pravne komisije
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995
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39. Osnutek zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega
centra v Ljubljani

997

Obrazložitev
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Poročila:
— odbora republiškega zbora za finance in proračun ter socialno politiko' in zdravstvo
1008
— odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora
1011
— odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora — dodatno poročilo
1014
— zakonodajno-pravne komisije
1016
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo
1018
40. Osnutek zakona o republiških priznavalninah

1018

Obrazložitev
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin

1020
1022

Poročila:
— komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV . . . 1024
— odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo . . . 1025
— zakonodajno-pravne komisije
1026
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41. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir
1027
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
1030
Poročila:
—• odbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
1034
•—• zakonodajno-pravne komisije .
1034
42. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor Skupščine SR Slovenije
1035
43. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije
1036
44. Predlog odloka o imenovanju predsednika in četrtine članov začasnega
upravnega odbora sklada Borisa Kidriča
1037
Obrazložitev
1037
45. Predlog odloka o razrešitvi člana odbora za proizvodnjo in blagovni
promet in o izvolitvi podpredsednika in člana odbora za proizvodnjo
in blagovni promet
1038
Obrazložitev
1038
\
46. Predlog odloka o imenovanju člana v odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
1039
Obrazložitev
1039
47. Predlog odloka o razrešitvi sodnika za prekrške republiškega senata
za prekrške
1039
Obrazložitev
1040
48. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem
mestu
1040
Obrazložitev

......... 1040

49. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Kopru
1041
Obrazložitev
1041
50. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Ljubljani
1041
Obrazložitev
1042
51. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Mariboru
1042
Obrazložitev
1042
52. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani . . . 1043
Obrazložitev
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53. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem
mestu
1044
Obrazložitev
1044
54. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča
v Ljubljani
1045
Obrazložitev

1045

55. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Ljubljani
1046
Obrazložitev
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'6. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Celju
i
1060
Obrazložitev
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71. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Kopru
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Obrazložitev
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58. Predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške republiškega senata
za prekrške
1062
Obrazložitev
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59. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
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Obrazložitev
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60. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Murski Soboti
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Obrazložitev .
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il. Predlog odloka o spremembah odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina
SR Slovenije
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j3. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri višjem gospodarskem
sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih v SR
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64. Predlog odloka o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Novi
Gorici
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65. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije, ki jih
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1078
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66. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za
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1080
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1080
67. Predlog odloka o izvolitvi predsednika komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega
prava v delovnih organizacijah
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