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56. seja
(11. aprila 1973)
Predsedoval: Miran Goslar,
predsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam
56. sejo republiškega zbora.
Za današnjo sejo so se opravičili: Franc Bart, Edo Brajnik, Karel Forte,
Marjan Gabrič, Dušan Horjak, Gregor Klančnik, Franci Kuhar, Ivan Renko,
Bogdan Snabl, Štefan Toth, Milo Vižintin, Mirko Zlender in Vlado Črne.
Izvršni svet je umaknil predlog zakona o uporabljanju nekaterih določb
zveznega zakona o vojaških vojnih invalidih. Poleg tega je predlagal, da
skupščina obravnava:
— po hitrem postopku predlog zakona o spremembi zakona o posebnem
republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani
in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev;
— predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov
za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 in
— predlog odloka o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik.
Ker od komisije za volitve in imenovanja nismo dobili nobenega predloga,
ni treba, da bi imeli na dnevnem redu volitve in imenovanja.
Predlagam torej naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 55. seje republiškega zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljana
v SR Sloveniji;
4. predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu;
5. osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih;
6. predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih;
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7. sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in
izobraževalnih zavodov;
8. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973;
9. program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973 in finančni
načrt izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973;
10. predlog odloka o sofinanciranju graditve študentskega paviljona in
študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru;
11. osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu članov posadke trgovske
mornarice;
12. osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil;
13. osnutek zakona o semenu in sadikah;
14. predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov;
15. predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe;
16. predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku
od sredstev skupne porabe;
17. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in
civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973;
18. predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku
od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe
obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev;
19. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov
za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 in
20. predlog odloka o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik.
Se strinjate s tem dnevnim redom? (Da.)
1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 55. seje. Zapisnik
ste prejeli. Ima kdo kake pripombe? (Ne.) Pripomb ni!
Ugotavljam, da je zapisnik 55. seje republiškega zbora odobren.
2. točka dnevnega reda so poslanska vprašanja.
Tovariš Marko Kosin odgovarja Ivanu Kreftu na vprašanje z dne 28. 3. 1973.
Marko Kosin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poslanec republiškega zbora Ivan Kreft je na zadnji seji republiškega zbora postavil vprašanje
v zvezi s položajem in problemi slovenske manjšine na Koroškem. Ker ste
vprašanje dobili, ga ne bom prebral. V imenu izvršnega sveta dajem tale odgovor :
Jugoslovanska in slovenska javnost ter pristojni organi so močno zaskrbljeni zaradi hujskaške kampanje, ki jo različne šovinistične sile v sosednji
Avstriji povsem neovirano vodijo zoper temeljne pravice slovenske narodnostne
skupnosti na Koroškem. Ta kampanja se je v zadnji polovici izredno razmahnila
ter se neprestano stopnjuje. Tako so nasilni odstranitvi dvojezičnih napisov
sledile akcije zbiranja podpisnikov za ugotavljanje manjšine. Razširjale so
se nemogoče insinuacije glede državljanske lojalnosti manjšinskih organizacij,
ki zaradi prisotnosti predstavnikov vindišarske organizacije niso želeli sodelovati v komisiji ekspertov itd.
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Višek je predstavljala predvolilna kampanja na Koroškem, saj so nekatere
šovinistične sile ob podpori svobodnjaške ljudske stranke poskušale izrabiti
celo občinske volitve, da bi med koroškim prebivalstvom razplamtele protislovensko razpoloženje in izsilile nespoštovanje državne pogodbe. V zvezi s
tem zaskrbljujejo izvršni svet predvsem tri stvari:
1. da proti jugoslovanske šovinistične in neonacistične sile organizirano
ustvarjajo na Koroškem ozračje nestrpnosti do slovenske narodnostne skupnosti,
kar med našo manjšino ustvarja negotovost o varnosti njenega življenja, imetja
ter perspektive obstanka.
Kljub opozorilom manjšine, demokratičnih sil in Jugoslavije te sile delujejo
povsem neovirano, čeprav bi avstrijske oblasti morale na podlagi izrecnih določil državne pogodbe zoper njih ukrepati in jim onemogočiti takšno delovanje;
2. da te sile, s kampanjo zoper izpolnjevanja mednarodnih obveznosti republike Avstrije o zaščiti slovenske in hrvaške manjšine skušajo izsiliti revizijo državne pogodbe v celoti;
3. da izpolnjevanje oziroma neizpolnjevanje obveznosti državne pogodbe
o zaščiti naših manjšin postaja predmet boja in obračunov ter nesprejemljivih
kompromisov med strankami na škodo manjšine, čeprav je povsem jasno, da je
izpolnjevanje državne pogodbe v celoti in v vsaki točki trajna in nepreklicna
mednarodna obveznost republike Avstrije. Posamezne stranke ne morejo postavljati pogojev, pod katerimi naj bi se izvajala posamezna določila državne
pogodbe, seveda, če s tem ne nameravajo izsiliti revizije državne pogodbe,
kar pa bi za Avstrijo imelo neprijetne mednarodne posledice. Zato Jugoslavija
zahteva, in bo tudi vnaprej, da republika Avstrija izpolnjuje državno pogodbo
konsekventno in v celoti, vključno z obveznostmi do manjšin.
O seji komisije izvršnega sveta za zunanjo politiko in o obisku predstavnikov manjšine pri tovarišu Mitju Ribičiču naj povem tole. Za sejo in za obisk
so dale iniciativo manjšinske organizacije v Italiji in na Koroškem, zato, da
bi z novim predsednikom republiške konference vzpostavili osebne stike in
se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju. Razumljivo je, da so se na obeh srečanjih obravnavala tudi aktualna vprašanja v zvezi s položajem naše narodne
skupnosti v zamejstvu, njenega boja za izboljšanje položaja in izvajanja njihovih
pravic v državah, kjer živijo.
Ob tretjem vprašanju tovariša poslanca bi želel povedati, da se je vprašanje koroških Slovencev v bistvu internacionaliziralo oktobra 1972, ko so se
le-ti obrnili na Jugoslavijo za pomoč. Vprašanje slovenske manjšine na Koroškem je predmet stalnega obravnavanja med jugoslovansko in avstrijsko
vlado, o čemer pričata tudi dve jugoslovanski diplomatski noti avstrijski vladi,
v katerih je Jugoslavija zahtevala izpolnjevanje državne pogodbe, onemogočanje protislovenske dejavnosti ter ukrepe za izboljšanje položaja manjšin.
V zvezi s tem bi tudi opozoril na skupno sporočilo, sprejeto ob obisku
delegacije koroških Slovencev v izvršnem svetu skupščine SR Slovenije 12.
januarja letos. Sporočilo poudarja, da bosta SR Slovenija in SFRJ, država
matičnega naroda in sopodpisnica državne pogodbe, odločno podpirali z vsemi
političnimi in mednarodnopravnimi sredstvi, vključno z internacionalizacijo,
prizadevanja koroških Slovencev, da v okviru republike Avstrije dobijo popolno
zaščito, ki jim pripada po državni pogodbi in drugih mednarodnih aktih, kot
tudi po določilih avstrijske ustave.
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Predsednik Miran. Goslar: Na vprašanja Štefana Totha z dne
28. 3. 1973 in na vprašanja Jožeta Drnovška z dne 29. 3. 1973 odgovarja Aleksander Škraban, podsekretar republiškega sekretariata za gospodarstvo.
Aleksander Skraban: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tovariš Štefan Toth, poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije je v zvezi
z različnimi grosističnimi in drobnoprodajnimi cenami na območju SR Slovenije
postavil naslednji vprašanji:
1. Kaj namerava izvršni svet skupščine SR Slovenije storiti, da se bodo
sedanje nerazumljivo različne cene sladkorja poenotile?
2. Kdaj bo ta problem rešen?
Odgovor: Grosistične in drobnoprodajne cene sladkorja v SR Sloveniji so
na posameznih območjih in v posameznih trgovskih organizacijah različne in
je torej ugotovitev poslanca Totha o neenotnih drobnoprodajnih cenah sladkorja
točna. Pojasniti pa moramo, da so grosistične in drobnoprodajne cene sladkorja
različne tudi v drugih republikah Jugoslavije.
Različne cene so posledica tako režima cen kot tudi politike občinskih
skupščin. Po 13. členu zakona o družbeni kontroli cen so občinske skupščine
pristojne za ukrepe na področju cen osnovnih živilskih proizvodov. Sem sodi
tudi oblikovanje cen sladkorja.
V Sloveniji smo z zakonom nekaterih vprašanj družbene kontrole cen
problem neenotnosti cen nekaterih osnovnih živil rešili tako, da je za cene
sladkorja, jedilnega olja in vseh vrst moke pristojna republika. S tem so torej
dani pogoji tudi za določitev enotnih cen sladkorja. Toda kljub temu republika
tega problema še ne more rešiti, ker je v veljavi odlok zveznega izvršnega sveta
o maksimiranju cen vseh proizvodov in storitev. Po odpravi tega odloka in ko
bodo izpolnjeni tudi drugi pogoji, bodo pristojni republiški organi rešili problem, o katerem je govoril tovariš poslanec.
Pričakujemo, da bo odlok o maksimiranju oen za vse proizvode in storitve
odpravljen, ko bodo dokončno izoblikovane osnove za sklenitev dogovora o
izvajanju politike cen za leto 1973. Ta odgovor bi po resoluciji o temeljih
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1973 moral biti sklenjen do
konca marca tega leta. Zvezni organi niso mogli pravočasno pripraviti ustreznega gradiva. Predvidevamo, da bo dogovor v kratkem sklenjen, ker je gradivo
že v razpravi.
Poslanec republiškega zbora Jože Drnovšek je postavil o izvozu in o cenah
lesa ter o JUS za gozdne sortimente naslednja vprašanja:
1. Kako urediti režim izvoza bukovih in jelovih hlodov, pilotov in bukovega
žaganega lesa ter kako zaostriti kontrolo izvoza lesa in kako zagotoviti, da bodo
izvozniki spoštovali predpise o izvozu?
2. Kakšne so možnosti za čimprejšnji sprejem samoupravnega sporazuma
o cenah ah o ustreznejši ureditvi tržnih odnosov med proizvajalci in predelovalci lesa?
3. Kako je s sprejemom predpisov o JUS za hlodovino oziroma gozdne
asortimente, s čimer bi se onemogočala špekulacija pri določanju vrst lesa?
Odgovor :
Izvršni svet SR Slovenije je seznanjen s težavami, ki jih ima lesnopredelovalna industrija zaradi pomanjkanja lesa, do katerega je prišlo tudi zaradi
povečanega izvoza hlodovine. Na pobudo poslovnega združenja LES in nekaterih
podjetij lesnopredelovalne industrije je republiški sekretariat za gospodarstvo
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že oktobra lani predlagal zveznemu sekretariatu za zunanjo trgovino, da se
uvedejo dovoljenja za vsakršen izvoz hlodovine.
2e na podlagi dosedanjih predpisov je namreč mogoče večino hlodovine
izvažati le na podlagi dovoljenja, brez njega pa le hlodovino nekaterih listavcev,
drogove in pilote. Vendar se kot hlodovina, katere izvoz je dovoljen, izvažajo
tudi sortimenti, ki se brez dovoljenja ne bi smeli izvažati. Zvezni sekretariat
za zunanjo trgovino je opozoril, da je za uvedbo takega ukrepa potrebno predhodno dobiti pozitivno mnenje pristojnega sveta zvezne gospodarske zbornice.
Medtem ko gospodarska zbornica SR Slovenije soglaša s prepovedjo izvoza
omenjene hlodovine, pa svet za gozdarstvo in predelavo lesa zvezne gospodarske
zbornice tega predloga ni podprl. Odbori sveta niso dosegli soglasja, razen tega
je svet menil, da je ta problem pereč le v SR Sloveniji.
Repubiški sekretariat za gospodarstvo' je kljub temu letos v začetku
marca ponovno interveniral pri zveznem sekretariatu za zunanjo trgovino za
spremembo izvoznega režima za hlodovino.
Menimo, da je potrebno, da se organizacije združenega dela iz gozdarstva
in lesnopredelovalne industrije v okviru zvezne gospodarske zbornice čimprej
sporazumejo o ureditvi tega vprašanja.
2. Gospodarske organizacije težijo k izvozu lesa zaradi nizkih cen gozdnih
asortimentov na domačem trgu. Te so maksimirane na ravni iz oktobra 1970.
Odlok zveznega izvršnega sveta o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve
še velja. Ta predpis sicer omogoča prizadetim delovnim organizacijam, da pripravijo samoupravne sporazume o cenah, vendar v soglasju s pristojnimi organi
za cene, ki pa ne sprejemajo v postopek sporazume, dokler citirani odlok velja.
Po veljavni razporeditvi pristojnosti za ukrepe na področju cen spadajo cene
gozdnih asortimentov v pristojnost republik. V odloku izvršnega sveta skupščine SR Slovenije o ukrepih družbene kontrole cen iz pristojnosti republike je
predvideno, da se cene gozdnih asortimentov določajo oziroma spremenijo s
sporazumom, ki ga sklenejo predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov — kupcev. K sporazumom da soglasje zavod SR Slovenije za cene.
Po informacijah poslovnega združenja LES je v republiki Sloveniji sporazum med gozdnogospodarskimi organizacijami in predelovalci lesa o spremembi
sedanjih cen lesa že pripravljen. Stališča obeh strank glede cen in drugih pogojev so že usklađena. Zaradi omenjenega odloka zveznega izvršnega sveta, ki
še velja, formalnega postopka za sprejem tega sporazuma ni mogoče začeti.
3. Ker bi bili z uveljavitvijo sporazumov o novih cenah gozdnih asortimentov usklađeni interesi gozdnogospodarskih organizacij in lesnopredelovalne
industrije, bi uveljavitev sporazuma prispevala tudi k rešitvi problemov v Zvezi
z izvozom lesa.
Tudi problem o obvezni uporabi JUS za gozdne asortimente bi bil z
uveljavitvijo sporazuma med proizvajalci in prodajalci lesa za območje SR Slovenije delno rešen. Sporazum namreč predvideva ponovno obvezno uporabo
JUS v prometu z lesom.
Obvezna določila o kvaliteti in o označevanju gozdnih asortimentov pa bi
bila potrebna tudi zaradi nadzora izvoza gozdnih asortimentov, zlasti še, če so
za posamezne vrste in kvalitete lesa predvideni različni izvozni režimi. Ce ni
takih določil, se lahko izvažajo asortimenti, katerih izvoz je prepovedan. To se
v praksi dogaja. Obvezni JUS ali drug predpis o kvaliteti in o označevanju
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lesa bi bil lahko sprejet le v obliki zveznega predpisa. Takšen predpis je sicer že
v pripravi, vendar do sedaj o tem še niso usklađena stališča med gozdnogospodarskimi organizacijami ter lesnopredelovalno industrijo. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Hvala! Še dve vprašanji imamo, in sicer
vprašanje Dušana Kolenca in Vladimira Vrečka. Odgovarja Jože Florjančič,
republiški sekretar za finance.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarisice in tovariši poslanci!
Poslanec tega zbora tovariš Dušan Kolenc je postavil izvršnemu svetu naslednje
poslansko vprašanje:
Koliko je sredstev ukinjenih okrajnih in republiškega investicijskega sklada, kje so ta sredstva in kdo z njimi razpolaga?
Odgovor: Po pogodbah med Socialistično republiko Slovenijo in poslovnimi
bankam bodo sredstva anuitet ukinjenih investicijskih skladov v razdobju od
leta 1973—1995 zmanjšana za 530 135 000 din, od tega sredstva anuitet bivšega
republiškega investicijskega sklada za 365 657 000 din in sredstev okrajnih
investicijskih skladov za 173 478 000 dinarjev.
Po zakonu o sredstvih Socialistične republike Slovenije za izravnavanje v
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (Uradni list
SRS, št. 46/70) plačujejo poslovne banke anuitete iz naslova bivšega republiškega in okrajnih investicijskih skladov po pogodbah z republiko na račun posebnega računa sredstev Socialistične republike Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih dejavnosti. Odplačevanje je zasnovano
na odplačilnih načrtih ter se opravlja ob dospelosti posameznih anuitet.
Poraba sredstev bivših okrajnih in republiškega investicijskega sklada je
določena z vsakoletnim finančnim načrtom posebnega računa za izravnavanja
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih dejavnosti, ki ga sprejema skupščina Socialistične republike Slovenije. Sredstva se uporabljajo za intervencijo
v gospodarstvu brez obveznosti vračanja že od leta 1971 dalje, s čimer je odpravljena možnost reproduciran j a teh sredstev v smislu državnega kapitala.
V skladu s sprejetimi ustavnimi amandmaji in sklepi skupščine SR Slovenije bodo še v tem letu predložene skupščini Socialistične republike Slovenije
sistemske rešitve za odpravo državnokapitalističnih odnosov: to pomeni tudi
o preoblikovanju preostanka sredstev ukinjenih okrajnih in republiškega investicijskega sklada.
Poslanec tovariš Vladimir Vrečko je postavil izvršnemu svetu vprašanje
v zvezi z nedavno sprejetim odlokom o- osebnih in drugih izdatkih, ki pomenijo
nadomestitev poslovnih stroškov in se poravnavajo iz celotnega dohodka temeljne organizacije združenega dela. Gre za problem obračunavanja kilometrine, in
sicer: Ali je uporaba zasebnih vozil za službene namene onemogočena, ker je za
naprej odškodnina za uporabo zasebnih vozil v službene namene dovoljena le
v višini tarife javnih prevoznih sredstev, razlika do samoupravno dogovorjene
odškodnine pa se šteje za osebni dohodek: V SR Sloveniji je bilo 9. marca 1973
uveljavljeno izplačevanje nadomestila v smislu 2. točke tega odloka, kakor je
določeno v splošnih aktih organizacij združenega dela na podlagi družbenega
dogovora in samoupravnega sporazuma, ki je bil v Sloveniji že sprejet. Hkrati
s postavljenim vprašanjem je tovariš poslanec predlagal, da republiški sekre-
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tariat za finance v soglasju s službo družbenega knjigovodstva izda obvezno
tolmačenje omenjenega odloka.
Odgovor: Po sprejetju omenjenega odloka je bilo zveznemu izvršnemu svetu
glede obračunavanja kilometrine poslanih veliko pomislekov in pripomb, zlasti
iz naše republike. Na podlagi utemeljenih pripomb je zvezni izvršni svet omenjeni osnutek na seji 4. 4. 1973 dopolnil. Ta dopolnitev v Uradnem listu SFRJ
še ni bila objavljena, vendar bo po informacijah, ki smo jih dobili, omogočila,
da se za materialne stroške priznajo tudi izdatki pri uporabi osebnih avtomobilov za službene namene, in sicer v znesku, ki je določen z družbenim dogovorom
oziroma samoupravnim sporazumom.
To pomeni, da se vprašanje obračunavanja kilometrine pri uporabi lastnega
vozila v službene namene v Socialistični republiki Sloveniji ureja po sprejetih
samoupravnih sporazumih oziroma družbenem dogovoru, tako kot pred uveljavitvijo prej citiranega odloka zveznega izvršnega sveta. Dopolnitev omenjenega
odloka pomeni, da poslansko vprašanje ni več aktualno.
Predsednik Miran Goslar: Drugih vprašanj ni, razen če ima kdo
kako novo vprašanje. Magda Mihelič ima besedo.
Magda Mihelič: Naša država je na vodilnem mestu po številu kvalificiranih delavcev v inozemstvu. Iz Slovenije je na začasnem delu v tujini po
nepopolnih podatkih približno 1200 visokošolsko izobraženih delavcev, kvalificiranih in visoko kvalificiranih delavcev pa dva do trikrat več kakor iz drugih
držav na primer iz Turčije, Španije, Italije itd. Znano je, da imajo nekatere
države, med njimi tudi Cehoslovaška, zakon, po katerem mora državljan, ki želi
na delo v tujino, ah če se iz matične dežele za stalno izseli, tudi če se poroči
v drugo državo, vrniti državi sredstva, katera so bila vložena v njegovo izobraževanje. Ta sredstva se izračunavajo po posebnem ključu, ki vsebuje šolsko
kvalifikacijo in na tej osnovi višino sredstev, ki je za ustrezno kvalifikacijo
potrebna. Upošteva pa se delovna doba doma.
Pri nas je veliko pomanjkanje kvalificiranih in visoko kvalificiranih delavcev. Dajemo štipendije, ki ceno izobrazbe še povečujejo, ne zahtevamo pa od
delavcev, ki gredo v tujino, povračila stroškov za njihovo izobraževanje. Približno 11 % srednjega medicinskega kadra odide po končanih srednjih šolah za
zdravstvene delavce v tujino, naše zdravstvene institucije pa ostajajo brez teh
kadrov in jih moramo iskati v drugih republikah. Zal podatkov za druge poklice
nimam.
Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije postavljam naslednje vprašanje:
1. Kaj misli storiti izvršni svet, da se omeji odhajanje strokovnjakov in
kvalificiranih delavcev v inozemstvo?
2. Ali ne bi bilo utemeljeno, da bi kvalificirani in visoko kvalificirani delavci pred odhodom v tujino morali vrniti družbi sredstva, ki so bila dana za
njihovo strokovno usposabljanje?
Nismo tako bogata družba, da bi lahko šolali ljudi brezplačno in da bi
usposobljene strokovnjake odstopali kapitalističnim državam, da bi jim s svojim
strokovnim delom ustvarjali profit, namesto da bi doma vračali družbi za njihovo šolanje vložene milijarde.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft.
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Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Tisk vse bolj pogosto razpravlja o tem, zakaj nameravajo graditi vzhodno avto cesto tako, da bo obšla
Jugoslavijo.
O tem je pred kratkim pisal tudi Tanjug, ki je povzel po tujem časopisu
naslednjo vest: Strokovnjaka za vzhodno evropska vprašanja David Floyd in
Stephen Constens sta v svojem članku v Daily Telegraphu postavila med dugim
tudi vprašanje, ali ni Jugoslavija zapostavljena glede razvoja prometne mreže
v Evropi. Med drugim pravita: Pristojnim funkcionarjem v Beogradu je šele
sedaj postalo jasno, da Jugoslaviji grozi prometna osamitev. Vzhodna avto
cesta, o kateri poteka diskusija v Milanu, ne bo šla skozi Jugoslavijo, niti tisti
njen krak, ki bo šel do Moskve, niti tisti, ki bo šel do Istambula.
Po sedanje mnačrtu bi morala iti avto cesta od Dunaja čez Češkoslovaško
in Poljsko na severovzhod ter čez Romunijo in Bolgarijo na jug. Druga avto
cesta, ki jo načrtujejo Italijani, pa bo šla do Rima vzdolž jadranske obale ter
čez Grčijo do Turčije. Tako so Jugoslavijo obšli z obeh strani. V članku omenjata tudi druge oblike prometa. Atene so postale glavni prometni center na jugu,
čeprav ima Beograd boljšo lego.
Prosim, da predstavnik republiškega sekretariata za gospodarstvo odgovori
na vprašanje, ki ga postavljam po omenjenem časopisu. Ali ni Jugoslavija zapostavljena glede razvoja prometne mreže v Evropi? Menim, da naši državi ne
more biti vseeno, če jo bo obšla avto cesta, ki naj bi povezovala zahod in vzhod.
Predsednik Miran Goslar: Še kakšno vprašanje. Ce ne, je ta točka
zaključena.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda. Republiški zbor je na 55.
seji dne 28. marca določil predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine
mesta Ljubljana v SR Sloveniji.
Predlog je bil predložen v obravnavo in sklepanje gospodarskemu zboru,
prosvetno-kulturnemu zboru in socialno-zdravstvenemu zboru skupščine SR Slovenije.
Predsedniki teh zborov so me obvestili, da so zbori sprejeli predlog ustavnega zakona. Njihovo pismo ste prejeli na klop. Torej lahko preidemo v smislu
amandmaja X k ustavi SR Slovenije na obravnavo in sklepanje o predlogu
ustavnega zakona. Želi kdo razpravljati? (Nihče.)
Ce ne, prehajamo na glasovanje! Kdor je za predlog ustavnega zakona, naj
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog ustavnega zakona v republiškem zboru soglasno
sprejet in da je sprejet v enotnem besedilu tudi v gospodarskem, prosvetnokulturnem in socialno-zdravstvenem zboru skupščine SR Slovenije.
Zato lahko sprejmemo tudi. odlok o razglasitvi ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljana v SR Sloveniji.
Razglaša se ustavni zakon o podaljšanju mandata republiškim poslancem,
odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljana v
SR Sloveniji, ki ga je sprejela skupščina SR Slovenije na sejah republiškega
zbora dne 11. 4. 1973, gospodarskega zbora dne 28. 3. 1973, in socialno-zdravstvenega zbora dne 4. 4. 1973.
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4. točka dnevnega r ed a : 11. 10. 1973. leta je izvršni svet skupščine
poslal predlog sklepov in priporočil glede nočnega dela žena in mladine ter informacijo o nočnem delu žena in mladine.
Na podlagi razprav v skupščinskih telesih je izvršni svet poslal 12. februarja letos dopolnjen predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine
v industriji, gradbeništvu in prometu in dopolnjeno informacijo o nočnem
delu žena in mladine.
Oba dokumenta in informacijo ste prejeli. To pomeni, da sta podlaga za
razpravo na današnji seji dokument in informacija z dne 12. februarja.
Prvotni dokument in informacijo ter dopolnjeni dokument in informacijo
so obravnavali odbor za družbenoekonomske odnose, ki je predložil poročilo k
dopolnjenemu predlogu priporočil in sklepov, odbor za zdravstvo in socialno
politiko, zakonodajno-pravna komisija in delegati občin. Vsa poročila teh teles
ste prejela.
Predstavnik konference za družbeno aktivnost žensk je bil vabljen na sejo
zbora.
Razprava. Kdo želi besedo? Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej moram poudariti,
da sicer zagovarjam delo v več izmenah, torej tudi nočno delo, da pa hkrati
odločno nasprotujem nočnemu delu žensk in mladoletnih delavcev. Pri tem pa
se zavedam, da lahko postane nočno delo škodljivo tudi za moškega, še posebej
če mu njegov osebni dohodek ne omogoča, da bi v potrebni meri obnavljal
svojo delovno sposobnost. Toliko bolj prizadene nočno delo delavko, če je hkrati
mati in gospodinja. Marsikatera mati prikrajšuje sebe v korist otroka in moža.
Čeprav je med zaposlelnimi v Sloveniji že 42'% žensk, se bo to število še
povečalo, ko bodo na razpolago nova delovna mesta. V primeru redukcije pa bo
seveda nasprotno, zaposlitev bodo prej izgubile ženske.
Ce bi bilo drugače, bi najbrž ženske ne hodile več na nočno delo. Dokler
pa se bodo bale, da bodo izgubile .delo, če ne bodo delale tudi v nočnih izmenah,
se stanje ne bo dosti spremenilo. Na drugi strani pa se moramo zavedati, da je
moč veliko število problemov rešiti z delom v več izmenah. O slabem izkoriščanju naših proizvodnih kapacitet je bilo v razpravi na nedavni zvezni konferenci
Socialistične zveze delovnega ljudstva v Beogradu ugotovljeno med drugim naslednje:
»Ce bi izkoristili vse neizkoriščene zmogljivosti, bi v Jugoslaviji lahko
zaposlili še 3 600 000 delavcev. Ce pa bi sedanji koeficient izmen 1,3 povečali na
2, torej če bi jugoslovansko gospodarstvo delalo povprečno v dveh izmenah, bi
lahko odprli 700 000 novih delovnih mest. Na omenjeni zvezni konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva je bilo postavljeno tudi vprašanje, zakaj ne
spodbujamo drobne proizvodnje, ki je posebej ustrezna za povečanje zaposlenosti in zakaj se 860 milijonov dolarjev, ki jih zdomci nakažejo, uporabi samo za
izravnavo plačilne bilance.
Zakaj se sklicujem na nekatera stališča iz razprave na nedavni zvezni
konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva v Beogradu, ko obravnavamo
predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji,
gradbeništvu in prometu? Zato, ker nakazujejo, kako bi bilo mogoče brez večjih
investicij zaposliti veliko delavcev, med njimi seveda tudi ženske in mladino.
Sele ob povečanem povpraševanju po novi delovni sili bo morala delovna
organizacija upoštevati tudi pogoje, ki jih postavljajo delavci in seveda tudi
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priporočilo, ki ga danes sprejemamo. Dokler pa bo manjkalo dela, bodo ženske in
mladi sprejeli delo pod vsakim pogojem. Raje bodo delali ponoči, kot da bi bili
brez dela,, ali pa ga bodo iskali v tujini, kot se to sedaj dogaja. Nekaj časa bomo
ta problem z administrativnimi ukrepi sicer blažili, ne bomo ga pa popolnoma
rešili. Za priporočila bom seveda glasoval.
Predsednik Miran Goslar : Se kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne, bomo
glasovali. Imamo amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za te
amandmaje, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti soglasno.
Dajem predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu na glasovanje v celoti. Kdor je za, naj dvigne
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je protii? (Nihče.) Kdo se je vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog priporočil in sklepov sprejet.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek so obravnavali odbor za družbenoekonomske odnose, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, odbor
za proizvodnjo in blagovni promet, zakonodajno-pravna komisija in delegati
občin. Na sejo k tej točki so bili vabljeni predstavnik republiškega odbora sindikata delavcev storitvenih dejavnosti in predstavnik poslovnega združenja
obrti, komunale in male industrije. Pripombe in mnenja k osnutku zakona so
poslali: gospodarska zbornica SR Slovenije, mestna konferenca SZDL Ljubljana,
Bojila Sofronije, gradbeni inženir iz Ljubljane, sindikat delavcev storitvenih
dejavnosti Slovenije in Zveza arhitektov Slovenije. Začenjam razpravo. Marjan
Dolenc bo še obrazložil osnutek zakona.
Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite, da vas seznanim s poglavitnimi načeli, vprašanji in problemi, ki. so
spremljali naše delo pri sestavi zakonskega osnutka.
Opozoril vas bom tudi na nekatere bistvene razlike, po katerih se osnutek
razlikuje od predloga za izdajo zakona, ki je bil v tem domu sprejet jeseni
leta 1972. Pripombe, priporočila in sklepi iz javne razprave, družbenopolitičnih
organizacij ter skupščinskih teles k predlogu za izdajo zakona in tudi poglobljene in obsežne razprave, ki so bile v tem obdobju o vlogi in položaju osebnega
dela v našem družbenopolitičnem sistemu, so nas napotili k iskanju takih
rešitev, ki naj zagotove dolgoročno pravno ureditev osebnega dela z zasebnimi
delovnimi sredstvi, ob dosledni izpeljavi načel ustavnega amandmaja XXXIV
in skladno z drugimi temeljnimi načeli republiške in zvezne ustave, ki določajo
pravice delavcev in vlogo osebnega dela z zasebnimi sredstvi v našem samoupravnem sistemu. Pri tem so bila upoštevana tudi načela, izražena v tezah
nove zvezne in republiške ustave. Vse to nas je napotilo k temu urejanju posameznih zadev in razmerij, ki po svoji vsebini predstavljajo novo sistemsko
ureditev osebnega dela z zasebnimi sredstvi.
Predlog za izdajo zakona je imel obliko tez, ki-še niso bile dognane, določene misli niso bile do kraja proučene, ali pa so bile zanje nakazane variantne
rešitve.
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V osnutku zakona nismo upoštevali predlogov in sugestij, ki jih ni bilo
mogoče uskladiti z osnovnimi ustavnimi izhodišči. Vse to, zlasti pa dopolnila
in teze nove ustave, nas je vodilo k ustreznejšim in določnejšim formulacijam
temeljnih in drugih določb tega osnutka. Na tej podlagi smo začeli sistematično
urejati vse gradivo, kar je dalo osnutku drugačno fiziognomijo, kot je to bilo
mogoče povzeti iz neobdelanega predloga za izdajo zakona.
V skladu z navodili za sestavo enotnega zakona, ki naj v temeljnih določbah
in v podrobnostih zajame vsa področja osebnega dela z zasebnimi delovnimi
sredstvi, to je vse oblike, v katerih je mogoče tako delo, razen kmetijstva, je
bilo opravljeno obsežno delo. Zaradi tega in zaradi že prej predvidenih sprememb ustave, ki se zdaj pripravljajo, ni bilo moč pripraviti osnutka v določenem roku. Ta zakasnitev in posamezne namere ali nenamerne dezinformacije
pa so povzročile različno ugibanje in tudi določen nemir zlasti med obrtniki. Ta
ugibanja so sejala nesporazume, bojazen in občutek negotovosti. Nekateri posamezniki pa so širih tudi vesti, da se pripravlja nova nacionalizacija, prepoved
uporabe dopolnilnega dela in podržavljenje obrti s prisilnim uvajanjem pogodbenih organizacij združenega dela. Ta nemir se je razširil tudi na porabnike
obrtnih storitev in proizvodov. Ustvarjalo pa se je tud prepričanje, da obrtniki
ne bodo več smeli delati z delovnimi organizacijami. Te negotovosti tudi zdomcev niso pustile ob strani. Realnost pa je povsem druga. Zakonski osnutek namreč docela demantira vsa ta ugibanja in negotovosti, kar se je pokazalo že v
vseh razpravah takoj po objavi osnutka v dnevnem časopisju. To nas je prisiljevalo, da smo delo pospešili, pri čemer smo morali skrbeti predvsem za kakovost
načelnih in vsebinskih rešitev. Navzlic skrbi za kakovost so se v osnutek vrinili
določeni spodrsljaji, ki se kažejo v nedoslednih ali premalo izpiljenih pojmih.
Zato vas, tovarišice in tovariši poslanci prosim, da v razpravi posvetite pozornost predvsem vsebini osnutka. Pri izdelavi zakonskega predloga bomo odpravili
tehnične in tudi jezikovne pomanjkljivosti in napake.
Dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da pred pojasnitvijo bistvenih
razlik med osnutkom in predlogom zakona posvetim pozornost nekaterim gospodarskim in družbenopolitičnim vidikom predlaganih rešitev. Ker pa razprava
o njih še ni končana, nimamo namena v tem trenutku dati celotno ekonomsko
in politično analizo predloženega projekta. Naša želja je, da to storimo ob
predložitvi zakonskega predloga.
Predvsem bi rad poudaril svoje prepričanje, da predlagana pravna ureditev
položaja osebnega dela z zasebnimi sredstvi odpira pot nadaljnjemu razvoju in
širjenju osebnega dela z zasebnimi delovnimi sredstvi, odpira pot najrazličnejšim
možnostim in oblikam osebnega dela. To pa hkrati prispeva k odpravi strukturnih neskladnosti v slovenskem gospodarstvu, ki se kažejo v izraziti nerazvitosti
malega gospodarstva in v pomanjkanju obrtnih proizvodov in storitev.
Osebno delo z zasebnimi sredstvi, združeno v pogodbenih organizacijah
združenega dela z delom delavcev in z družbenimi sredstvi lahko učinkovito
pospešuje razvoj malih podjetij. Pri tem pa seveda ne gre zanemariti pomembnosti razvoja tudi drugih oblik, pri čemer bodo klasične oblike samostojnega
osebnega dela, vsaj po številu, še precej časa ostale.
Mala gospodarstva družbenega, mešanega ah klasičnega zasebnega sektorja
lahko z vidika specializacije proizvodnje dobrin in storitev za določene porabnike izpolnjujejo vrzeli na trgu. Te vrzeli se pogosto kažejo tudi v reprodukcijskih programih velikih organizacij združenega dela. Specializacija omenjenih
nalog gospodarstev oziroma njihovih obratov, zlasti pa pogodbenih organizacij
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združenega dela je na omenjenih deficitarnih pogodbenih področjih tista oblika,
ki v tesnem sodelovanju in povezovanju z drugimi oblikami malih gospodarstev
ter združenega dela omogoča optimalno proizvodnjo zlasti glede na omejena
reprodukcijska sredstva. Hkrati pa to omogoča snovalcem delovnega procesa,
da v množici proizvodov, polproizvodov in storitev najdejo na tržišču prostor
za inovacijo in za gospodarsko udejstvovanje. Znano je namreč, da mala gospodarstva zlasti na razvitejših območjih in državah, samostojno, predvsem pa v
sodelovanju z velikimi organizacijami pokrivajo širok asortiment proizvodov
in storitev in predstavljajo dopolnilo, ki je zanimivo za oba partnerja.
Številne evropske države, pa tudi Združene države Amerike in Japonska,
posvečajo posebno skrb prav temu področju. Japonska med drugim poudarja, da
so močne konkurence med malimi ponudniki oziroma dobavitelji, ki nosijo riziko
ponudb pod manj ugodnimi pogoji, pomemben razvojni dejavnik, ki vpliva na
ekonomsko moč vsega gospodarstva. Tudi v Franciji se pojavlja mnenje, da
je prav malo gospodarstvo tisti člen določenih produkcijskih možnosti, ki
dopolnjujejo proizvodnjo velikih dimenzij.
Ob spoznanjih, kako pomembno je malo gospodarstvo za splošni gospodarski
razvoj, je bil dan temu poseben poudarek v družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975. Družbeni plan poudarja predvsem pomen razvijanja
takšnih institucionalnih oblik in usmerjenosti malih proizvodov in storitvenih
obratov, ki bodo vodile k trajnejši delitvi dela in k pogodbenemu sodelovanju
z nosilci družbene reprodukcije v industriji, gradbeništvu, prometu, trgovini
in turizmu ter v drugih gospodarskih dejavnostih.
V ta namen — tako smo namreč zapisali v družbenem planu — bodo uveljavljeni tudi ustrezni sistemski pogoji, ki bodo spod bujah rast družbenega sektorja
malega gospodarstva ter stimulativno vplivali na združevanje osebnega dela
in zasebnih sredstev pogodbenih organizacij združenega dela.
Hitrejšemu razvoju malih gospodarskih organizacij je posvečena poz»rnost
tudi zaradi politike zaposlovanja delavcev, zmanjšanja dnevne migracije, hitrejšega razvoja manj razvitih območij in politike vračanja zdomcev.
Razumljivo pa je, da v našem družbenoekonomskem in samoupravnem
sistemu lahko težimo k temu cilju v okviru ustavnih načel v skladu za načrtnim razvojem naše samoupravne socialistične družbe, katere temelj je samoupravno združeno delo z družbenimi sredstvi. Ta načela so bila osnovni kažipot
pri sestavi zakonskega osnutka. Zato predloženi osnutek zakona zagotavlja načelo, da je zagotovljena svoboda samostojnega osebnega dela, če obrtnik dela
sam ali s pomočjo družinskih članov, ali če združuje svoje delo in sredstva z
delom drugih oseb v zadrugi ali v pogodbenih organizacijah združenega dela.
Obrtnik sme le izjemoma zaposliti druge delavce, in to na način in pod pogoji,
ki onemogočajo prilaščanje presežka dela teh delavcev.
Prav zato, ker zakon določa na podlagi dela in ne kapitala za obrtnika
enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delovni ljudje v organizacijah
združenega dela, se to delo lahko vrednoti enako kot združeno delo. V tem
okviru so za posamezno obliko osebnega dela določene pravice do dohodka iz
vloženega dela in pravice pri udeležbi pri dohodku, ustvarjenim s skupnim
delom sodelujočih, ter posebej pravice iz vloženih sredstev. Prav zaradi bolj
podrobne obdelave teh načel se ta osnutek po našem mnenju razlikuje od dokaj
nedorečenih določb v predlogu za izdajo zakona,
Zato menim, tovarišice in tovariši poslanci, da bo predlagana sistemska
rešitev položaja osebnega dela z zasebnimi delovnimi sredstvi v tem zakonu
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v naši družbi omogočila in spodbujala njegovo vključevanje v proces družbene
reprodukcije. Se več, prepričani smo, da je ta zakon grajen na načelih prve
in druge faze ustavnih dopolnil, da pomeni uveljavitev novih medsebojnih
odnosov na vseh področjih osebnega dela z zasebnimi delovnimi sredstvi, ki
ga delovni ljudje v pogojih tega zakona samostojno lahko opravljajo, ter da
na svojstven, human in evolutiven način odpira procese prehajanja od gospodarjenja na osnovi lastnine v gospodarjenje, v katerem prevladuje delitev dohodka po delu.
V klasični obliki samostojnega osebnega dela, ki ga zakon ohranja, pa zasebna lastnina delovnih sredstev spreminja svoj značaj. Vse bolj je pomembna
njena poraba in vključevanje v proces družbene reprodukcije.
V predloženem osnutku se torej cenzusi o številu dopolnilnih delavcev ne
obravnavajo več izključno ali pa predvsem z gledišča dovoljene ali nedovoljene
eksploatacije mezdnega delavca, temveč naj ta omejitev zagotovi, da bo obrtnik v obratovalnici delal sam s pomočjo družinskih članov oziroma dopolnilnih
delavcev, kadar je to nujno potrebno v določenih dejavnostih, ter da se s tem
obrtniku omogoči razvoj njegove obratovalnice. S tem se samostojnemu obrtniku
omogoča zaposlitev tolikšnega števila delavcev oziroma družinskih članov v
obratovalnici, ki predstavljajo minimalno' osnovo za ustanovitev delovne skupnosti, s katero lahko sklene pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije združenega dela. Hkrati pa določeno število delavcev omogoča obrtniku, da nadaljuje delo po starem, bodisi zaradi tega, ker nima pogojev ali ambicije za širjenje dejavnosti ah pa za to objektivno tudi ni potrebe.
Za pogodbeno organizacijo združenega dela pa glede števila delavcev ni
nikakršnih omejitev. Razumljivo je, da se bodo v organizacijah postopno glede
na število zaposlenih delavcev razvijale ustrezne oblike samoupravljanja in da se
bodo te oblike krepile s tem, da bo organ samoupravljanja predstavljal delovno
skupnost kot celoto, postopno pa se bodo uveljavljali tudi drugi organi.
Tovarišice in tovariši poslanci! Že iz doslej povedanega lahko ugotovimo, da
dosedanje ustvarjalne spremembe in dopolnitve v pravni ureditvi tega področja
osebnega dela predstavljajo določen napredek. Nekatera področja, kot so brodarstvo, projektiranje in opravljanje intelektualnih storitev v gospodarstvu,
umetna obrt, oddajanja sob in prodaja na drobno pa doslej niso bila urejena
z ustreznimi republiškimi zakoni.
Osnutek zakona se razlikuje od predloga za izdajo zakona še v temle:
1. Že v temeljnih načelih zakonskega osnutka je poudarjeno,. da delovni
ljudje, ki z zasebnim delom opravljajo obrtne in druge gospodarske dejavnosti,
lahko združujejo svoje delo in sredstva z delom drugih delavcev z ustanavljanjem pogodbenih organizacij združenega dela ah v zadrugah na način in. pod
pogoji, ki jih določa ta zakon. Le izjemoma lahko samostojni obrtniki uporabljajo dopolnilno delo drugih; če to upravičuje narava dejavnosti in če je za to
družbena potreba. Omenjeno je že bilo, da se določijo pogoji, ki onemogočajo
prilaščanje presežka dela teh delavcev.
2. V osnutku je poudarjeno, da pravice in obveznosti samostojnega obrtnika
izvirajo le iz njegovega dela.
3. Lastninska pravica samostojnega obrtnika do delovnih sredstev in poslovnih prostorov se po tem osnutku ne omejuje. Le v določenih dejavnostih,
predvsem v avtoprevozniških in brodarskih, so postavljene omejitve za uporabo
teh sredstev. V nekaterih obrtnih dejavnostih pa se glede načina dela omejuje
uporaba dopolnilnega dela drugih delavcev.
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Pri tem pa ostaja odprto vprašanje pravice do razpolaganja s poslovnimi
prostori in drugimi nepremičninami, zlasti v primeru, ko obrtnik preneha z delom. To se naj uredi s posebnim zakonom o razpolaganju in prometu s poslovnimi prostori in drugimi nepremičninami. Seveda bi tudi v tem primeru upoštevali
način, ki ne bi zaviral pobude za naložbe v te namene.
4. V osnutku je načelo, da se obrtno dovoljenje izda prosilcu, ki izpolnjuje
vse predpisane pogoje. Izjeme so določene za dejavnosti, naštete v 7. in 16. členu.
Prošnja za obrtno dovoljenje za te dejavnosti se lahko zavrne, čeprav prosilec
izpolnjuje predpisane pogoje, če občinski organ presodi, da za ustanovitev
obratovalnice ni družbenega interesa.
Osnutek zakona se od predloga bistveno razlikuje v III. poglavju, ki obravnava ustanavljanje in poslovanje pogodbenih organizacij združenega dela. Te
razlike se kažejo med drugim v tem, da se pogodbene organizacije združenega
dela lahko ustanovijo za vse dejavnosti iz tega zakona, razen za prodajo na
drobno.
Poleg tega osnutek zakona določa vsebino ustanovitvene pogodbe, način
vrednotenja vloženih sredstev ter način vlaganja in plačevanja vloženih sredstev. Podrobneje so določene pravice in obveznosti samostojnega obrtnika glede
njegovih osebnih dohodkov, udeležbe pri dohodku iz poslovanja organizacije,
pogojev za ponovno vlaganje sredstev, pravica do vodenja organizacije, pravica
dedičev ter pogoji za spremembo statusa organizacije.
Za poslovanje pogodbene organizacije združenega dela se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za poslovanje temeljnih organizacij združenega dela,
če ni z zakonom drugače določeno, na primer odplačilo vloženih sredstev, delež
pri dobičku oziroma ostanku dohodka, oblikovanje osebnih dohodkov obrtnika,
pravica vodenja. Vendar zakon določa, da se bodo izdali posebni predpisi za
finančno, knjigovodsko, blagajniško in skladiščno poslovanje pogodbenih organizacij združenega dela.
Zakon daje pogodbenim organizacijam združenega dela velike ekonomske
prednosti, ki se kažejo seveda kot spodbuda posebno za tiste obrtnike, ki svojih
strokovnih sposobnosti ne morejo uveljaviti s klasičnim osebnim delom ah v
klasični obrti ne morejo racionalno izkoriščati svojih delovnih sredstev.
Ponovno naj poudarim izreden pomen, ki ga pripisujemo pogodbeni organizaciji združenega dela kot obliki, v kateri bo omogočen proces preraščanja
osebnega dela v združeno delo.
Bolj sistematično je urejeno tudi poglavje o zadrugah, zlasti z vidika pravic in dolžnosti članov zadruge in položaja delavcev v zadrugah. Rešitve so
takšne, kakršne so predvidene v tezah za spremembo zvezne ustave. Določbe
o obrtnih zadrugah urejajo samo najpomembnejša vprašanja tega področja.
Večina vprašanj je prepuščena statutom zadrug. Menimo namreč, da je taka
orientacija zakonskega osnutka pravilna, ker zakon ne more predvideti in podrobno rešiti vseh vprašanj, ki se sproti pojavljajo v življenju. Zakon opredeljuje proizvodne in storitvene zadruge, kot posebno obliko pa obrtne nabavnoprodajne zadruge. Obrtne proizvodne oziroma storitvene zadruge se lahko
ustanavljajo za vse dejavnosti, ki se po tem zakonu štejejo kot obrtne dejavnosti.
Pomembna je določba, da so člani zadruge tudi njeni delavci, ki opravljajo
osnovno dejavnost zadruge, torej delavci, ki delajo v proizvodnji ah opravljajo
storitve. Člani in delavci proizvodne zadruge odločajo o delitvi skupno ustvarjenega dohodka. Pri tem se uporabljajo merila, ki veljajo v drugih organizacijah
združenega dela; za člane zadruge pa so poleg vloženega dela merilo za ude-
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ležbo pri dohodku tudi vložena delovna sredstva. Člani proizvodnih zadrug
so lahko samo osebe, ki združujejo v zadrugi svoje delo in sredstva ali samo
svoje delo, člani obrtnih nabavno,-prodajnih zadrug pa so lahko tudi temeljne
organizacije združenega dela in pogodbene organizacije združenega dela.
O delitvi dohodka obrtne nabavno-prodajne zadruge odločajo sporazumno
člani in delavci zadruge. O delu dohodka za osebfii dohodek in za sredstva
skupne porabe delavcev zadruge odločajo delavci samostojno.
V osnutku smo poskušali določiti osnovna načela za osebno delo z zasebnimi delovnimi sredstvi v posameznih gospodarskih dejavnostih. Obrtno dejavnost smo opredelili na splošno. Menimo, da splošna opredelitev ustreza intencijam zakona, ki izstopa iz sedanjih ozkih okvirov obrtne nomenklature. Praktično to pomeni, da je kot obrtna dejavnost dovoljena vsaka dejavnost, ki se
lahko opravlja z osebnim delom in z zasebnimi sredstvi, če z zakonom ni posebej prepovedana.
V primeru spora o tem, ali je določena dejavnost po tem zakonu dovoljena
ali ne, bo dal mnenje republiški sekretariat za gospodarstvo, pred tem pa
gospodarska zbornica. Njeno mnenje bo temeljilo na nomenklaturi poklicev v
gospodarstvu oziroma na opisu del, ki so navedena za' posamezne poklice.
Osnutek zakona določa kot obrtno dejavnost tudi tiskarstvo z določenimi
omejitvami, opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo in opravljanje storitev z gradbeno mehanizacijo. Tako smo se odločili, ker je bila za te dejavnosti večina predlogov v razpravi o predlogu za izdajo zakona.
Tudi gostinska dejavnost je v zakonu okvirno opredeljena, Zakon znatno
razširja dopolnilno dejavnost, na novo pa ureja prevoz potnikov z motornimi
vozili in plovnimi sredstvi, motornimi sanmi, vlečnicami, organizacijo zabavnih
in razvedrilnih dejavnosti.
Za oddajanje zasebnih turističnih sob in sprejemanje gostov na hrano v
zasebnih gospodinjskih in kmečkih gospodarstvih v zakonu ni posebnih novih
določb. Konkretno je opredeljen samo kmečki turizem. Poleg tega je tudi nova
določba, da lahko zasebno gospodinjstvo oddaja največ 20 ležišč. Te omejitve
sedanji zakon nima, je pa potrebna, da bo mogoče tudi v tej dejavnosti določiti
minimalne tehnične pogoje, ki veljajo za redne gostinske obrate.
Za prevoz oseb in tovora povzema zakonski osnutek načela iz predloga za
izdajo zakona. Pri prevozu tovora zakon ne predvideva omejitve tonaže avtomobila, kot varianto pa vsebuje določbo, da ima lahko tovorno vozilo tudi prikolico. Nove so določbe, da lahko občan opravlja tudi potniški promet z avtobusom. Občan lahko sklene pogodbo z občino za prevoz učencev in delavcev
tam, kjer ni rednega linijskega prometa, ter za prevoz turistov po pogodbi z
gostinsko in turistično organizacijo. Osnutek ne omejuje velikosti avtobusa,
ker je ta kriterij objektivno težko določiti. Omejitve so ekonomske in fiskalne,
nabavna cena vozila in njegova izkoriščenost.
Brodarska dejavnost se prvič ureja z zakonom. Tudi obseg te dejavnosti je
opredeljen s kapaciteto plovila. Zahteva se ustrezna strokovna izobrazba oziroma usposobljenost prevoznika.
Intelektualne storitve, ki se lahko opravljajo z osebnim delom po tem zakonu, se razširjajo na opravljanje knjigovodskih, ekonomskih in finančnotehničnih storitev i,n na davčno svetovalno službo. Osnutek zakona je v tem
delu ostal v okviru načel, ki so bila predložena v predlogu za izdajo zakona.
2
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Poleg projektiranja zgradb predvideva tudi projektiranje in konstruiranje
strojnih in elektrotehničnih naprav in orodij, tehnoloških procesov, izdelavo
idejnih in konstrukcijskih načrtov za izdelke, designe in izdelavo tehničnih
študij.
Naj opozorim, da spadajo projektantska dejavnost in dejavnosti drugih intelektualnih storitev med koncesionirane obrti in zanje izdaja občinski organ
dovoljenje šele, če ugotovi, da je zanje družbeni interes.
Prodajo na drobno opredeljuje zakonski osnutek ožje, kot je bilo predlagano
v predlogu za izdajo zakona. Dovoljuje samo prodajo na drobno tistih predmetov, ki so posebej našteti in ki jih v obrtno dovoljenje vpiše upravni organ.
Poleg tega je potrebno upoštevati, da dovoljenje za prodajo na drobno izda
občinski upravni organ šele potem, ko je organ občinske skupščine ugotovil,
da je za to obrt družbeni interes. To rešitev so predlagali tudi sveti za trgovino
pri gospodarski zbornici.
Osnutek zakona podrobno določa pogoje, pod katerimi je mogoča uporaba
dopolnilnega dela drugih delavcev, ki ga kot izjemo dopušča splošna določba
3. člena. Ker so v posebnem poglavju zakona že določeni pogoji in število dovoljenih delavcev v posameznih dejavnostih, uporaba dopolnilnega dela ni tu
več izjema. Dopolnilni delavci se zaposlijo na podlagi delovne pogodbe, ki jo
sklenejo z obrtniki. Podlaga za delovno pogodbo je kolektivna pogodba, ki jo
sklenejo ustrezna sindikalna organizacija in delegati samostojnih obrtnikov
združenih v gospodarski oziroma v drugi organizaciji.
Menimo, da bo sedanjo kolektivno pogodbo potrebno dopolniti še z nekaterimi merili za lugotavljanje individualne količine opravljenega dela. kot
posebni prispevek delavca k rezultatu skupnega dela obratovalnice. Osnutek
zakona določa tudi za samostojnega obrtnika, ki pri svojem delu uporablja
dopolnilno delo, osebni dohodek. Merila za osebni dohodek obrtnika se določijo
z družbenim dogovorom. Osnutek ne določa, kdo ta družbeni dogovor sklepa.
Umestno bi bilo, da se tudi za ta primer uporabi družbeni dogovor, ki je že
predpisan v zakonu o davkih občanov. Nova je določba, da je prej omenjeni
osebni dohodek obrtnika tudi podlaga za njegovo zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje. Ker priznava zakon obrtniku osebni dohodek, opredeljuje tudi dobiček oziroma ostanek dohodka, ki je dosežen pri upravljanju gospodarske dejavnosti. Ta se obdavčuje kot dohodek iz obrtne dejavnosti.
Posebej naj opozorim na določbo, da ima izplačilo osebnih dohodkov delavcev prednost pred izplačilom osebnih dohodkov obrtnika.
Za obrt velja načelo, da lahko samostojni obrtnik zaposli največ 5 delavcev.
Izjemoma je določeno manjše število delavcev za tiste obrtne dejavnosti, za katere ocenjujemo, da zanje ni širšega družbenega interesa, na primer tiskarstvo,
izdelovanje umetnih mineralnih vod itd. Med te sodijo tudi obrtne dejavnosti,
ki lahko dosegajo visok dohodek in v katerih je mogoče prilaščanje rezultatov
tujega dela; na primer proizvodnja in uporaba visokoproduktivnih avtomatov. Za
nekatere dejavnosti pa je splošni družbeni interes, da se omejijo, na primer
pridobivanje gline, gramoza, kamna in podobno.
Poleg tega zajemajo te omejitve tudi dejavnosti, pri katerih narava dela
ne zahteva večjega dopolnilnega dela drugih, če dela obrtnik tudi sam, na primer slaščičarstvo, urarstvo, mesarstvo, juvelirstvo.
Ker glede na različne pogoje trga tudi z določitvijo največjega števila delavcev ni mogoče v celoti preprečiti prilaščanja rezultatov tujega dela, ima
osnutek zakona posebno določbo, ki omejuje dobiček oziroma ostanek dohodka
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obrtnika. Meja za ta dobiček je določena tako, da od dobička, ki ostane po
izplačilu davka iz obrtne dejavnosti in davka za skupni dohodek občana, lahko
ostane obrtniku znesek, ki ne presega trikratnega letnega poprečnega osebnega
dohodka zaposlenega delavca v gospodarstvu. Če je dobiček večji, mora obrtnik
razliko odvesti kot posebno davščino v družbeni fond za kreditiranje razvoja
obrti in drugih gospodarskih dejavnosti.
Pomembno je določilo-, da obrtniku ni potrebno odvesti presežka od dobička oziroma se mu že plačani davek vrne, če ustanovi pogodbeno organizacijo
združenega dela in vloži denar v to organizacijo v enem letu po tem, ko je
plačal davek. Od odločitve obrtnika je torej odvisno, ali bo odvajal posebni
presežni davek ali pa bo ustanovil pogodbeno organizacijo združenega dela.
Torej ne gre v obliki pogodbene organizacije združenega dela za avtomatski
prehod ali nacionalizacijo samostojnih obrti. Takega avtomatizma zakon zato
ne uvaja, ker se za pogodbeno organizacijo združenega dela odloči obrtnik po
prosti presoji na podlagi pogodbe, v kateri se sporazumejo obrtnik in delavci.
Posebej je potrebno opozoriti na zakonsko določbo, ki obrtnika obvezuje,
da prijavi občinskemu organu spremembo- načina poslovanja, od katere je odvisno najvišje dovoljeno število delavcev, ali če obrtnik uvede avtomate in s
tem bistveno spremeni značaj obrti.
Za skupne obratovalnice določa zakon, da lahko zaposlijo toliko delavcev,
kolikor jih je dovoljeno za individualno obratovalnico v posamezni stroki. Prednost skupne obrtne delavnice je samo v tem, da poleg delavcev lahko dela več
soustanoviteljev skupne obratovalnice. Skupna obratovalnica je mogoča tudi
med družinskimi člani.
Naj opozorim, da so kazenske sankcije izenačene za vse, ki opravljajo dejavnost po tem zakonu. Torej veljajo tudi za tiste, ki opravljajo- obrtno dejavnost
kot postranski poklic. Poleg tega je pomembna določba, da je za vsak prekršek,
naveden v tem zakonu, mogoče izreči kazen odvzema neupravičeno pridobljene
premoženjske koristi; za določene prekrške pa je moč odvzeti tudi obrtno dovoljenje. Višina kazni bo v predlogu zakona usklađena z novim zakonom, o prekrških, ki je prav zdaj v razpravi v skupščini.
Glede prehodnih določb naj omenim, da lahko vse obrtne delavnice, gostinski obrti in prevozniki nadaljujejo delo-, morajo pa uskladiti svoje poslovanje s tem zakonom v roku enega leta. V tem času lahko uporabljajo dopolnilno delo delavcev po sedanjih predpisih. Potrebno je posebej opozoriti, da
enoletni usklajevalni rok v obrtnih dejavnostih ne upravičuje zaposlovanja večjega števila delavcev, kot so ga dovoljevali dosedanji predpisi. V gostinstvu pa
b-o od dneva uveljavitve zakona dovoljeno večje število delavcev s tem, da se
bodo v cenzus šteli polnozaposleni družinski člani.
V tem enoletnem roku morajo prizadeti obrtniki dobiti tudi dovoljenje za
zaposlovanje tuje delovne sile v skladu z zakonom.
Tovarišice in tovariši! Na koncu naj izrazim svoje prepričanje, da bo predloženi osnutek zakona spodbudil tudi v našem zboru tehtno razpravo, ki bo
prispevala k izboljšanju njegovih rešitev. Poleg tega pa naj razprava osvetli in
preveri ustreznost teh rešitev.
Tovarišice in tovariši poslanci! Zaradi tega vas v imenu predlagatelja
vabim, da razpravljate in se vam že v naprej za to zahvaljujem. Zlasti vas
vabim k razpravam, ki bodo na terenu pojasnile rešitve tega pomembnega in
dokaj obsežnega zakona. Hvala lepa!
2»
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Predsednik Miran G osi ar : Besed© ima Rado Pušenjak.

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pri proučevanju osnutka zakona o osebnem delu pa tudi v javnih razpravah, v katerih
sem sodeloval, sem pogrešal podatke o tem, kako pokriva sedanja obrt potrebe
gospodarstva pa tudi zasebnih potrošnikov, oziroma podatke o tem, kakšne
obrtne kapacitete sploh potrebujemo. Znano je, da so skoraj vse obrtne dejavnosti močno deficitarne. Premalo je konkurence; zato so storitve drage. Menim,
da bi moral biti cilj tega zakona maksimalna zadovoljitev potreb tržišča, in čim
nižje cene storitev in proizvodov cen. Doslej se je na področju osebne obrti
spregledala marsikatera nezakonitost. To so zahtevale potrebe. Cenzus pet zaposlenih delavcev ni bil realen. Marsikdo je zaposloval 10, 20 pa celo 30 delavcev.
Sprejeti pa bi morali zakon, ki ga bomo dosledno izvajali. Oblika prihodnjih
pogodbenh organizacij združenega dela je zasnovana idealno. Želimo, da bi jo
obrtniki sprejeli, zaposlili več delavcev in hitreje zadovoljevali potrebe tržišča.
Obrtniki na našem področju sicer nimajo pripomb k določilom osnutka o
prejemkih v POZD. Ker pa ne vidijo garancije, da jih pri prihodnjih razpisih
ne bodo spodrinili mlajši kandidati s šolsko kvalifikacijo, niso zainteresirani
za ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela. Nekateri že zdaj
zmanjšujejo število zaposlenih delavcev in s tem seveda tudi naročila. Mislim
predvsem na obrt gradbene stroke, ki je sezonska obrt. Dejstvo je, da se naše
vasi razvijajo po več desetletni stagnaciji. Zato potrebujemo velike obrtne kapacitete. Obrtna podjetja namreč ne prevzemajo manjših naročil; so pa tudi
zelo draga. Kdo bo za naprej opravljal gradbene storitve, če bo uveljavljen
cenzus 5 delavcev. Razmere na posameznih področjih so zelo različne, zlasti
kar se tiče ponudbe in povpraševanja. Predlagam, da bi zakon pooblastil občinske skupščine, da same določajo vsaj za krajšo dobo, na primer za dve ali
tri leta, število gradbenih delavcev. Poudarjam pa, da mi je še vedno ljubše,
da delajo naši delavci pri domačem obrtniku kot pri tujem kapitalistu. Pomočnik obrtnikov, zlasti na obmejnih območjih, lahko takoj dobijo delo v tujini.
Ce bi skupščina sprejela za gradbeno stroko cenzus 5 delavcev in če se bo seveda zakon izvajal drugače, kot se je doslej, se bomo morali sprijazniti s tem,
da bo v naši republiki izgubilo delo po mojem računu 1000 do 2000 ljudi.
Nezadovoljstvo med prebivalstvom zaradi pomanjkanja obrtniških kapacitet
se bo še povečalo. Gre torej za precej občutljivo vprašanje! Usposabljati je
treba davčne uprave, da bodo davke pravičneje odmerjale. Ne bi smeli prezreti
dejstva, da je velika večina družbenih obrtnih organizacij, ki so imele' zaposlenih 10 do 25 delavcev, propadla zaradi, nerentabilnosti. Sistem evidence je
pač drag in zaposluje preveč administrativnega osebja. Premalo si prizadevamo
poenostaviti poslovanje v manjših delovnih organizacijah.
Menim, da bi bilo treba dati občinskim skupščinam več pooblastil tudi -za
opravljanje obrti kot postranski poklic.
Na podlagi razprav, v katerih sem sodeloval, dajem naslednje konkretne
pripombe k členu 97: Soglasje organa upravljanja naj bi se obnavljalo vsako
drugo leto. Določilo o delu na domu naj bi, po mojem mnenju, ostalo.
K 121. členu: Potrebno je omogočiti, da lahko sklepajo pogodbe tudi turistične družbe. Tako je bilo že doslej.
K členu 127: Avtoprevoznikom naj se omogoči prevoz blaga tudi s prikolico.
Pojem družinskih članov naj se razširi še na snaho, zeta, brata in sestre, če
živijo v skupnem gospodinjstvu. Predlagam, da se za dopolnilno delo drugih

56. seja

21

delavcev ne šteje delo delavca, ki opravlja knjigovodske posle v polnem ali
skrajšanem (delovnem času.
K členu 123: Občanom bi morali omogočiti, da lahko sprejmejo na en ali
dva obroka hrane turiste iz enega avtobusa, ne pa samo polovico turistov
avtobusa.
Obrtniki vztrajajo, da naj čimprej uskladimo predpise, in sicer zakon o
nacionalizaciji poslovnih prostorov, in zakon, o prometnem davku tako, da
bosta v enakopravnem položaju zasebna in družbena obrt; zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa tako, da se lahko zavarujejo tudi družinski
člani.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Miloš Polič.
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ni še
dolgo, kar sem postavil poslansko vprašanje o vlogi strokovnih društev zveze
gradbenih inženirjev, zveze arhitektov itd. Ta zakon dokazuje, da na vprašanja
nisem dobil odgovora. Te organizacije niso bile vprašane za mnenje o tem zakonu, čeprav se v tem zakonu projektanti izenačujejo z obrtniki in čeprav se v
tem zakonu urejajo zidarstvo in druge gradbene dejavnosti. Mislim, da je
nujno potrebno, da slišimo tudi mnenje strokovnjakov s področja, za katero
se zakon pripravlja.
Zveza arhitektov in odbor projektivne dejavnosti Slovenije sta mi poslala
številne pripombe; nekatere bom analiziral.
V pripravi je nov zakon o gradbeni dejavnosti, ki naj bi nadomestil več
sedanjih zakonov, zato vprašujem, zakaj 138. člen tako enos'tavno ureja projektantsko dejavnost. Ta člen namreč znižuje projektiranje na nivo nezahtevne
obrtne dejavnosti, čeprav smo večkrat dajali pikre pripombe na njegovo delo.
Ce bomo člen 138. sprejeli, potem se bomo s projektiranjem še bolj igrali, kot
smo se doslej.
Ni namreč logično, da od zidarja ali slaščičarja zahtevamo strokovno usposobljenost in izpit, od projektantov pa le dve leti šolanja. »Ne zahtevamo niti
strokovnega izpita«, čeprav lahko kot obrtnik projektira strojne in elektrotehnične naprave, celo majhne elektrarne. Ta dela so visoko strokovna; zato
predlagam, da te obrtne dejavnosti uredimo v drugem zakonu, ki je v pripravi.
V tem zakonu predvidevamo projektiranje tehnoloških procesov, vendar
zanje ne zahtevamo niti potrdila o usposobljenosti projektantov. Za plastificiranje, tlakovanje ali za asfaltiranje zadošča samo preskus znanja. Kdor je
predvidel tudi asfaltiranje, o njem nima pojma! Za to dejavnost potrebujemo
inženirja, tehnika in laboranta, da napravijo analizo osnovne sestave asfaltnih
zmesi. Ali bodo to znanje preskušali uradniki na občini?
Menim, da je bilo neodgovorno, da se o teh vprašanjih ni posvetovalo z
zvezo gradbenih inženirjev in tehnikov.
Tudi v 90. členu ni ustrezne rešitve. Od slaščičarjev in zidarjev zahtevamo
izobrazbo, določen čas-prakse in še preizkus znanja. Vprašujem, ali sodi k zidarstvu samo zidanje z opeko? Zakaj sta prezrta železobeton in kanalizacija?
Zakaj ne bi smel imeti diplomirani gradbeni inženir pet delavcev, ko pa je
usposobljen za to delo? Lahko pa jih ima obrtnik z nižjo izobrazbo.
Tudi za druge dejavnosti je zakon zelo liberalen. Navzlic temu, da smo
imeli že toliko smrtnih žrtev zaradi zastrupitve s sladoledom, je lahko sladoledar vsakdo, ki je dve leti pri nekem slaščičarju mešal sladoled. Ne vem,
JitoBtarlat SkspSflM SSS
dokumentaciji
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zakaj imamo biotehnično fakulteto? Izobražujemo strokovnjake za živilsko industrijo in omogočamo, da izdelujejo kis, slaščice, sladoled nekvalificirani ljudje.
Na koncu naj povem, da ni ustrezna rešitev, da v tem zakonu združujemo
obrt in gospodarske dejavnosti tehnične smeri. S tem namreč znižujemo raven
potrebne strokovnosti gradbeništva. Ali naj se razvija le kot obrt?
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jakob Cerne, predstavnik zasedanja delegatov občin.
Jakob Cerne: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da vam posredujem mnenja, stališča in predloge delegatov občin, zbranih na 33. zasedanju
v skupščini SR Slovenije, k osnutku zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih.
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Grosuplje, Metlika in Novo mesto, ter delegata mesta Ljubljane, so na svojem
33. zasedanju dne 10. aprila 1973 obravnavali osnutek zakona o osebnem delu
z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih.
V razpravi so sodelovali delegati občin Brežice, Celje, Domžale, Kamnik,
L j ubij ana-Moste-Polj e, Murska Sobota, Šentjur pri Celju, Trebnje in delegat
občine Ljubljana^Šiška, ki je razpravljal tudi v imenu drugih ljubljanskih občin
in mesta Ljubljane, ter občin Grosuplje, Kočevje in Ribnica. V razpravi je sodeloval tudi predstavnik skupnosti slovenskih občin, pismene pripombe pa je
dal delegat občine Mozirje. Na podlagi 3. točke ustavnega amandmaja VII in
14. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošilja delovna
skupina, izvoljena na zasedanju, naslednja stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije:
V načelni in splošni razpravi delegatov so bila podprta osnovna izhodišča
osnutka, ki je v vseh občinah vzbudil široko in prizadeto zanimanje. Mnoge občine in regije so pred zasedanjem organizirale razprave, ki so se jih udeležili
predstavniki organizacij združenega dela, obrtniki, predstavniki družbenopolitičnih organizacij in poslanci. Zato so bila mnenja in stališča, izražena na
zasedanju, v večini primerov povzetek teh razprav. Poudarjeno je bilo, da bo
osnutek zakona omogočal občanom, da bodo lahko skladno s samoupravnimi
socialističnimi odnosi čimbolj racionalno vlagali delo in sredstva v svojo korist
in v korist celotne družbe. Osebnemu delu z zasebnimi delovnimi sredstvi zakon
določa družbene meje in mu zagotavlja ekonomsko in pravno varnost ter omogoča, da se bo tudi na tem področju lahko uveljavil napredek v organizaciji
dela in tehnologiji in da se bodo čimbolj omejile možnosti prilaščanja rezultatov
tujega dela ter da se delavci, zaposleni pri tem delu, v svojih materialnih in
samoupravnih pravicah čimbolj izenačijo z delavci v združenem delu, kar je
posebej poudarjeno v ustavnih dopolnilih.
Osnutek zakona omogoča tudi izenačitev ekonomskega položaja posameznih obrtnih dejavnosti.
V razpravi je bilo opozorjeno na potrebo, da se uskladita ta zakon in zakon
o nacionalizaciji poslovnih prostorov, zlasti glede pogodbenih organizacij združenega dela, za katere naj bi se omejitve iz sedanjega zakona odpravile. Izraženo je bilo mnenje, naj zakon zagotovi čimbolj enostavno finančno in vodstveno
poslovanje pogodbenih organizacij združenega dela. Takšne ekonomske enote
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namreč ne prenesejo velikih režijskih stroškov. Prevelika režija bi namreč zavrla ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela.
V zvezi z davčno politiko je bilo izraženo mnenje, da bi jo kazalo po sprejetju zakona poenotiti v vsej republiki. Predlagano je bilo, naj bi se prometni
davek v pogodbeni organizaciji združenega dela postopno izenačil s prometnim
davkom v temeljni organizaciji združenega dela. 3% prometni davek na osnovna
sredstva namreč ne spodbuja obrtnikov za vlag'anje v razširjeno reprodukcijo;
zato naj bi predlagatelj to proučil in predložil ustreznejšo rešitev.
Prav tako je bilo predlagano, naj se zakon o davkih občanov ustrezno prilagodi rešitvam, ki jih zahteva zakon o osebnem delu. Razen tega naj se pogodbenim organizacijam združenega dela omogoči tudi najemanje premostitvenih kreditov, če bi zašle v trenutne finančne težave. V zakonu je preveč diskrecijskih pravic občin; zato naj jih predlagatelj ponovno prouči.
Izraženo je bilo mnenje, naj bi se merila za amortizacijo in osebne dohodke
za obrtnike v pogodbenih organizacijah ustrezno uporabljala tudi za samostojne
obrtnike. Tu gre predvsem za vprašanje stopnje amortizacije in ustrezne revalorizacije vrednosti proizvajalnih sredstev. Vprašanje združevanja te dejavnosti
v gospodarske zbornice je odprto glede na to, da se problemi teh dejavnosti v
posameznih občinah razlikujejo. Bilo je tudi vprašanje, ali bo novi zakon dovoljeval eni obrtni delavnici ah eni pogodbeni organizaciji združenega dela opravljanje več obrtnih dejavnosti, ali pa samo eno. V eni sami skupni obrtni delavnici je mogoče opravljati več dejavnosti hkrati.
Opozorjeno je bilo na potrebo, da se v javni razpravi čim bolj popolno
uredijo strokovne, organizacijske in politične naloge, ter da se določi vloga
občine v zvezi s tem zakonom.
Zaradi velikega osipa delavcev v upravnih organih skupščin občin je bilo
omenjeno, da je potrebna posebna obravnava stanja in vloge občinskih upravnih
organov. Neskladje med nalaganjem novih nalog občinam in linearnim limitiranjem proračunske potrošnje v občinah, brez zadostne skrbi za kadrovsko krepitev upravnih organov skupščin občin, namreč že povzroča mnoge negativne
posledice, na primer površino in premalo učinkovito kontrolo izvajanja predpisov.
V razpravi so opozorili tudi na potrebo, da bi bili številni izvršilni predpisi
k zakonu znani hkrati s predlogom zakona. Hkrati z zakonom naj bi razpravljali predvsem o spremembah davčnega sistema o osnutku sporazumov, ki bodo
določali osebne dohodke pri samostojnih obrtnikih, in o osnutku ustanovitvene
pogodbe za pogodbene organizacije združenega dela.
V razpravi so delegati občin podprli pripombo sveta za obrt pri gospodarski zbornici SR Slovenije. Poleg navedenih pripomb so imeli delegati tudi številne konkretne pripombe in predloge za spremembo in dopolnitev posameznih
členov, ki jih bo delovna skupina za oblikovanje mnenj in stališč zasedanja
delegatov občin pismeno posredovala poslancem pristojnih zborov, predlagateljem zakona, občinskim skupščinam ter skupščini mesta Ljubljane. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Hvala! Stane Jenko ima besedo.
Stane Jenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Z
osnutkom zakona se v načelu strinjam. Imam le nekaj pripomb in nekaj vprašanj za sestavljalce osnutka zakona.
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Prvi odstavek 5. člena se glasi: »Samostojni obrtniki imajo lastninsko pravico nad delovnimi sredstvi in poslovnimi prostori, ki ustrezajo ekonomski
in tehnični rabi opravljanja njihove dejavnosti.« Na sestankih, ki so bili organizirani na terenu, predlagatelji osnutka niso dovolj jasno obrazložili, kaj-želijo
povedati z besedami »ki ustrezajo ekonomski in tehnični naravi opravljanja
njihove dejavnosti«. Zahtevano je bilo, naj se te besede črtajo, ker menda ogrožajo pravno varnost obrtnikov.
K 9. členu: Predlagam, da se v 6. vrsti za besedami »s pomočjo ožjih družinskih članov, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu« dodajo še besede »in
so opravilno sposobni«. ,
. , •
K 16. členu: V tem členu bi bilo treba natančno določiti splošni družbeni
interes, tega-ne more določati, vsaka občina posebej, hkrati pa bi bilo treba
tudi povedati, kateri občinski organ bo ugotavljal splošni družbeni interes.
V tem členu naj se v 1. točki črtajo besede »in nočnih barov«. Menim, da ni
primerno, da bi nočne ,bare imeli zasebniki.
K členu 18: Četrti odstavek se glasi: »Gostinski obrat ima lahko posebno
označbo obrata.« Ta možnost naj se da tudi obrtnikom.
K členu 29: Drugi odstavek govori o prometni vrednosti sredstev, ki jih
obrtnik vloži v pogodbeno organizacijo združenega dela. Na terenu se zahteva,
da se pri ocenjevanju njihove vrednosti upošteva tudi funkcionalna vrednost.
Menim, da bi bilo potrebno določiti podrobne kriterije za ugotavljanje prometne
vrednosti sredstev, ki jih bo obrtnik vložil v pogodbeno skupnost.
Od 22. do 45. člena je večkrat imenovan upravni organ in njegova zadolžitev. V teh členih bi morali povedati pristojnost bolj natančno.
K 80. členu: 17. točka naj se črta, ker je že v tretjem odstavku 15. člena,
, V VI. poglavju naj ostanejo določila, ki zadevajo strokovno usposobljenost
le v najnujnejših primerih. Pri izvajanju tega zakona bi morali imeti za vsako
dejavnost opis strokovne izobrazbe obrtnika.
K 95. členu: Pooblastilo, ki ga daje osnutek občinski skupščini, naj bo bolj
natančno precizirano.
K členu od 107 do 109: Za delo na domu so določila nekoliko preostra.
Treba bi jih bilo dopolniti, ali pa o tej dejavnosti izdati poseben predpis. Zdaj
je delo na domu manj jasno normirano kot v prejšnjem zakonu.
K 121. členu: Sestavljalce osnutka prosim, da pojasnijo, zakaj se daje občinski skupščini možnost, da lahko predpiše obvezno oddajanje turističnih sob
prek organizacij združenega dela samo v krajih, ki imajo najmanj tisoč ležišč
v kategorijah hotelov. Menim, da bi lahko brez škode črtah stavek: »Taka obveznost se lahko predpiše samo v kraju, ki ima najmanj tisoč ležišč v kategoriji
hotelov.«
K 156. členu: V razpravah so bili predlogi, naj bi se obrtnikom, ki delajo
z avtomati in v dveh izmenah, omogočila zaposlitev 5 delavcev.
K 157. členu: Pod točko a) naj se črtajo besede »in nočnem baru«. V drugem odstavku 157. člena naj se za besedami »ob sobotah, nedeljah in praznikih,
ob prireditvah« dodajo še besede »in v turistični sezoni«.
K 172. členu: Da bi preprečili opravljanje obrtniške dejavnosti brez ustreznega dovoljenja, menim, da je potrebno določiti zelo stroge kazni.
Na koncu predlagam, da se s posebnimi predpisi čim prej uredijo vprašanja, ki jih ne bo rešil zakon, na primer kolektivno pogodbo, temeljili zakon
o delovnih razmerjih, zakon o nacionalizaciji itd. Hvala lepa!
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Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Osebno delo seveda nima
nobene zveze s spornimi podjetji skupine občanov, o katerih se zaradi njihovih
kriminalnih mahinacij prav zadnje čase toliko piše, da se mnogi resno vprašujejo, ali se tudi osebno delo z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih
dejavnostih ne bo spremenilo v nekaj podobnega; Toda taka bojazen ni uteme^ljena, če bomo od vsega začetka strogo spremljali izvajanje zakona. V novem
XXXIV. amandmaju slovenske ustave je zagotovljena svoboda samostojnega
osebnega dela občanov z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini, ki opravljajo
kmetijsko, obrtno, gostinsko in z zakonom določeno drugo gospodarsko in negospodarsko dejavnost, kadar opravljanje dejavnosti ustreza načinu, materialni
podlagi in možnosti osebnega dela.'Delovni ljudje, ki opravljajo takšno dejavnost, imajo načeloma enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice ter obveznosti, kot jih imajo delovni ljudje v organizacijah združenega
dela.
Ne smemo torej že vnaprej dvomiti v uspeh zakona, ki v celoti upošteva
ustavna določila, čeprav ne vključuje obsežnega osebnega dela V kmetijstvu, ki
zahteva zaradi razsežnosti in specifičnosti problemov posebno ureditev. Ta se
tudi že pripravlja!
Potrebe po uslugah, problemi zdomcev, pa tudi družbenoekonomski razlogi
zahtevajo, da v nekaterih dejavnostih, posebno pa v tercialnih, dopuščamo
pobudo občanov, ki razpolagajo z znanjem, z obratnimi in osnovnimi sredstvi in
ki so resnično pripravljeni, da z osebnim delom ustvarjajo dodatne dobrine v
svojo in družbeno korist.
Namen tega zakona je vsekakor tudi ta, da vsem zasebnim pobudnikom
zagotovi pravno in poslovno varnost na eni strani, na drugi strani pa da preprečuje izkoriščanje delavcev. To pa se da urediti na ta način, da so delavci, zaposleni pri zasebnih obrtnikih, izenačeni z delavci v socialističnem sektorju
združenega dela. Vsekakor bo zakon omogočil, da se bodo predvsem na nerazvitih območjih razvile gospodarske pobude občanov in to v dejavnostih, ki za
družbeni sektor še niso bile zanimive.
Zdaj, ko smo odkrito povedali, da osebnega izkoriščanja ne bomo dopuščali,
pa naj povemo še to, da tudi pojavov, ki smo jih odkrili pri nekaterih podjetjih
skupin občanov, ne bomo več dopuščali. Obrtnik tako ve, kako naj uredi svoj
odnos do sodelavcev in do družbe. Kjer bodo ti odnosi skladni, bodo ustvarjeni
objektivni pogoji za to, da postane osebno delo zaželena dopolnitev združenega
dela. Za osnutek bom glasoval!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franci Gerbec.
Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V domžalski občini smo dvakrat razpravljali o osnutku zakona. Naj za informacijo povem, da je v naši občini več kot 800 obrtnikov. Od teh mora 600
obrtnikov voditi knjige. Vsi ti obrtniki prispevajo v občinski,, proračun eno
tretjino sredstev. Tolikšno število obrtnikov je dalo razpravi o oblikovanju
tega zakona nekatere posebne značilnosti.
Mislim, da je utemeljen predlog zbora delegatov občin, da bi bilo potrebno
čimprej, to je hkrati z zakonom pripraviti tudi izvršilne predpise. Šele ti pred-
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pisi bodo dali obrtnikom celotno informacijo, ki jo potrebujejo za razvoj svoje
obrti. Ker doslej obrtniki niso dobili dovolj informacij, so bile dosedanje razprave še bolj informativne in ni bilo konkretnih pripomb in predlogov.
Mislim, da bi moral zakon zelo konkretno določiti naloge občin. Mislim
namreč, da je vloga občin zelo velika. Vprašanje je, če imajo res preveč pooblastil? Zdi se mi, da ta pooblastila sama po sebi ne škodujejo. Zlasti ne morejo, če
bodo občine ugotavljale splošni družbeni interes na podlagi srednjeročnih programov svojega razvoja, v katerega so vključene tudi obrtne dejavnosti. Ce
ne bodo imele jasnega programa, je velika nevarnost subjektivnih odločitev,
monopolov ali neekonomskega podpiranja manjše industrije. Izkušnje na področjih fiskusa nakazujejo potrebo po sklenitvi regionalnih družbenih dogovorov, v okviru republike pa, katere obrtne dejavnosti se smejo opravljati. Ce
bodo to presojale posamezne skupščine občin, se bo med njimi razvila nezdrava
konkurenca v prevzemanju obrtnikov. Slej ko prej bi potem prevzela te odločitve republika, kar pa bi bila druga skrajnost. Ljubljanska regija je ta vprašanja že doslej poskušala enotno reševati. Dogovarjanje ni bilo uspešno in zaradi
tega je bilo obilo selitev obrtnikov. Domžalska občina je bila večkrat obdolžena,
da prevzema ljubljanske obrtnike. Ce se občine ne bodo dogovorile, bodo še
naprej velike težave. Razumeti je treba razmere v občinah, v katerih obrtniki
prispevajo pomemben delež sredstev k občinskemu proračunu. Zanimivo je, da je
v razpravah v Domžalah, ob prisotnosti sestavljalcev osnutka, bila izražena misel,
da je treba upoštevati tudi proračun za zadovoljevanje splošnih potreb itd.
Skratka, na nek način se izvajajo določeni pritiski, s katerimi je treba računati.
Kar so povedali poslanci in predstavnik zasedanja delegatov občin v zvezi
z davčno politiko, je resnica. 2e letos bi morali pripraviti davčno zakonodajo in
jo uskladiti s spreminjajočimi se družbenoekonomskimi odnosi na področju
obrti. Sedanja davčna zakonodaja bo namreč lahko povzročila zastoje v izvajanju zakona. Zlasti sedanja davčna lestvica ni ustrezna.
Obilo razprav je bilo o tem, da je treba za visoke dohodke zelo zaostriti
progresijo, da pa v dohodke do 60 000 dinarjev ne smemo poseči s takšnimi
lestvicami.
Mislim, da so upravičene pripombe k administrativnemu poslovanju v pogodbenih organizacijah združenega dela. Naloga republiške uprave, zlasti sekretariata za finance, je, da s podzakonskimi predpisi zmanjšuje režijo.
K posameznim členom imam naslednje pripombe:
V 16. členu je treba precizirati ugotavljanje splošnega interesa za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo, upoštevajoč strojne skupnosti in razvitost
mehanizacije na področju kmetijstva. Na tem področju ni bilo večjih nepravilnosti, potrebe po teh storitvah pa so velike.
Ob 40. členu se sprašujem, če je smotrno dovoljevati obrtno-prodajni zadrugi uvoz in izvoz blaga. V zadnjem času se zelo trudimo uvesti red v zunanjetrgovinskem poslovanju. Škodo povzročajo predvsem majhne organizacije.
Pri 94. členu imam vprašanje, ki sodi bolj v strokovno kot politično diskusijo: Ali je potrebno preizkušati znanje snažilcev oken in delavcev pri vlečnicah?
Kar se tiče postranske obrti sem že ob predlogu za izdajo zakona opozarjal,
da bodo tu težave pri izvajanju zakona. Občina ima pri tem dovolj pristojnosti
in se čudim nekaterim poslancem, ki so rekli, da jih ima premalo. Zamisel tega
poglavja je sicer v redu, vendar dvomim, da bo praksa legalna. Mislim, da bi
morah pri postranski obrti upoštevati naslednje:
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1. Stopnja našega družbenoekonomskega razvoja je še tako nizka, da bi bilo
zgrešeno zavirati razvoj postranske obrti v tem smislu, da bi ljudem prepovedali
delati. Sestavljalec osnutka zakona je to sprejel, vendar pa mislim, da bi imeli
restriktivni ukrepi občinskih skupščin enake negativne posledice.
2. Vsi, ki opravljajo postransko obrt, morajo izpolnjevati pogoje, o katerih
smo govorili ob predlogu za izdajo zakona. Temeljni vir nesporazumov med
rednimi obrtniki in popoldanskimi obrtniki, ki je bil izražen tudi v stališčih
gospodarske zbornice lansko leto je v tem, da bi morali tudi ti obrtniki priti
pod udar davčne zakonodaje.
3. Pomanjkanje določenih storitev, zlasti v manj razvitih občinah je veliko.
Spominjam se, da smo takrat v razpravi slišali, da določene občine prosijo zaposlene delavce, da odprejo nekatere popoldanske obrti. Zaradi tega dvomim v
učinkovitost 97. člena. Vprašanje je, kakšno bo sodelovanje med organizacijo
združenega dela in občino. Delavec dela v Ljubljani, stanuje pa v Domžalah,
kjer bi imel popoldansko obrt. Občina bo ugotovila splošni interes za določene
storitve, vprašanje pa je, kakšnega mnenja bo podjetje. Razviti se bo moralo
tudi sodelovanje med občinami, pri čemer ne bodo smeli priti do izraza samo
fiskalni interesi, marveč predvsem interesi za zadovoljevanje določenih potreb.
Ne strinjam se s 162. členom, ker je v nasprotju z intencijami nove ustave
in sklepi predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije. Ustanavljanje novih družbenih oziroma državnih skladov za investicije v obrtne dejavnosti je zgrešeno.
Z ekonomskimi ukrepi lahko učinkovito spodbujamo investiranje. 2e zdaj
imamo v občinah preveč skladov, ki imajo več sredstev kot proračuni. Ce pa to
moje mnenje ni utemeljeno, pa v tej rešitvi vsekakor ne bi smeli predpisati
občini, v kaj naj vloži sredstva, ki jih bo dobila s progresivnimi obdavčitvami.
Ta rešitev posega v ustavne pravice občine!
V zvezi s pogodbenimi organizacijami združenega dela je bilo dosti diskusij
o revalorizaciji vloženih sredstev. Da bi spodbudili razvoj pogodbenih organizacij združenega dela, naj se uvede revalorizacija sredstev, ki velja za organizacije združenega dela.
V zvezi s pogodbenimi organizacijami združenega dela je bilo v razpravah
v naši občini še predlagano, da bi podaljšali prehodno obdobje. Zakon bomo
kmalu sprejeli, ne pa tudi davčnih in drugih predpisov, o katerih smo govorili.
Zato bi bil za pogodbene organizacije združenega dela primeren rok eno leto
in pol. Veljal bi torej za tiste obrtnike, ki bodo začeli ustanavljati pogodbene
organizacije združenega dela. Ti namreč morajo njeno poslovanje temeljito proučiti, skleniti kolektivne pogodbe in opraviti še vrsto drugih pripravljalnih del.
V razpravah v naši občini, ki je znana po razviti obrti, je bilo predlagano,
da se takoj začnejo priprave za ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega
dela. Predvidevamo, da se bo več obrtnikov odločilo za ustanovitev pogodbenih
organizacij združenega dela. Opozorim naj še, da so se pojavile nekatere vulgarne teorije o prepovedi kooperacije itd., ki bi prizadele predvsem obrtnike,
ki bi ustanovili pogodbene organizacije združenega dela. Zato menim, da bi
morali posebej poudariti pomembnost naloge gospodarstva, kot je predvideno v
programih dolgoročnega in srednjeročnega razvoja Slovenije.
Za gradbeno obrt so bili nekateri konkretni predlogi, o katerih nas je že
informiral predlagatelj osnutka. V gradbeni obrti naj bi bila v sezoni omogočena zaposlitev več kot 5 delavcev. Mislim, da bi bilo ta predlog zelo koristno
proučiti. Hvala lepa!
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Predsednik Miran Goslar: Hvala! Besedo ima Stanko Šnajder.

Stanko Šnajder: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Upravni odbor
gospodarske zbornice SR Slovenije je po poprejšnji razpravi v pristojnih svetih
in po obširni razpravi v bazenskih strokovnih odborih razpravljal o. osnutku
zakona o osebnem delu ter o predlogih in stališčih, ki so jih k osnutku sprejeli
posamezni sveti in volilno telo samostojnih obrtnikov in gostincev. Upravni
odbor zbornice v načelu v celoti podpira osnutek zakona in ocenjuje, da predstavlja realno podlago za uveljavljanje osebnega dela na vseh gospodarskih
področjih, ki jih zajema ta zakon. Upravni odbor je v celoti potrdil stališča
in predloge, ki sta jih k osnutku zakona sprejela svet za obrt in svet za gospodarstvo in turizem. Pripombe teh dveh svetov zadevajo nekatere izboljšave
besedila osnutka in nekatera merila, ki določajo okvir za uveljavljanje osebnega
dela. Ta stališča in pripombe je upravni odbor že poslal skupščini SR Slovenije.
Ker so te pripombe in ta stališča z obrazložitvami razmeroma obsežna in ker
ne zadevajo načel osnutka, menimo, da jih pred zborom ne bi bilo potrebno prebrati.
Predlagamo pa, da zbor priporoči predlagatelju, da te pripombe in stališča upošteva skupaj s pripombami in stališči zbora pri sestavi predloga zakona. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Hvala! Še kdo želi besedo? Besedo ima
Magda Mihelič.
Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V Celju je bil pretekli teden posvet političnega aktiva in samostojnih obrtnikov
nekaterih občin celjske regije. Na tem. posvetu so razpravljali o osnutku predloženega zakona. Zadolžena sem, da na današnji seji republiškega zbora povem
nekatere predloge in pripombe, ki so bili na tem posvetu dani z željo, da se
upoštevajo pri pripravi predloga zakona.
Najprej se opravičujem, ker bom nekatere pripombe ponovila. Tako sem
sklenila, ker se mi zdi, da bodo imele pripombe iz različnih koncev in krajev
Slovenije večjo težo pri pripravi predloga zakona.
Večina razpravljalcev je podprla osnutek zakona z željo, da bi ta zakon
imel trajnejšo veljavo, kakor jo imajo nekateri naši zakoni. Na ta način bi bila
zagotovljena trajnejša spodbuda za večje vlaganje v razvoj zasebne obrti. Zlasti
mlajši obrtniki so se zavzemali za zakon. Reši naj nekatere dileme, zato naj
ga skupščina čimprej sprejme. Prevladovala je zahteva, naj bo knjigovodstvo
enostavno in naj se. administrativni uslužbenci ne štejejo v cenzus števila zaposlenih. Število zaposlenih družinskih članov naj se razširi tudi na zeta ali
snaho, če živijo v skupnem gospodinjstvu. Zakonec obrtnika, ki dela v obrtni
delavnici, naj bi bil glede, pravic in dolžnosti izenačen z drugimi delavci v družbenem sektorju.
Občinam naj bi se dala večja možnost za medsebojno dogovarjanje o vprašanjih zasebne obrti. Občine naj imajo zakonsko pooblastilo za določanje števila delavcev, zlasti v uslužnostni obrti v času sezone, kakor tudi za dovoljevanje popoldanske obrti, zlasti za deficitarne obrtne poklice. Ob tem pa je potrebno
tudi določiti, ali sme obrtnik, ki ima popoldansko obrt, zaposliti tujega delavca
oziroma vajenca.
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Dan je bil tudi predlog, naj se popoldanska obrt kot postranski poklic ne
bi dovolila, a predlog so takoj zavrnili drugi razpravljalci na tem zboru z utemeljitvijo, da je popoldanska obrt nujno dopolnilo nekaterim že tako deficitarnim uslužnostnim obrtim. Zahtevano je bilo, naj ima tudi popoldanski obrtnik
firmo in ustrezne prostore in naj bo v vseh obveznostih, tudi davčnih, izena-^
čen z rednim obrtnikom. Tudi za popoldansko obrt naj skupščina občine z
odlokom določi strokovno izobrazbo in druge pogoje, ki veljajo za redno obrt.
O strokovni usposobljenosti obrtnika bi morale občinske skupščine voditi
enotno politiko tako za redno kakor za popoldansko obrt. Zdaj lahko v nekaterih
občinah vsakdo dobi dovoljenje za popoldansko obrt. Zato delo ni dovolj
strokovno; je pa izvor lahkega zaslužka.
Zahtevano je bilo, naj se pravice in dolžnosti delavcev v privatni obrti
precizneje določijo in naj se izenačijo s pravicami in dolžnostmi družbenega
sektorja. Poleg tega je treba spremeniti nekatere predpise socialnega in pokojninskega zavarovanja, predvsem za zakonca obrtnika. Samoupravne dogovore
o delitvi čistega dohodka in druge potrebne akte naj pripravijo strokovne službe.
Enotno naj predpisi uredijo terenski dodatek, stanovanjski prispevek delavcev
v privatni obrti in druge obveznosti ter pravice. Te se zdaj močno razlikujejo
od pravic in obveznosti v družbenem sektorju. V zasebni obrti bi bilo treba
kontrolirati kvaliteto izdelkov in testirati proizvode.
Z združevanjem v pogodbene organizacije združenega dela bo postal problematičen tisti člen zakona o nacionalizaciji, ki še vedno določa, da se nacionalizira
privatni poslovni prostor, ki meri 70 ali več m2. Ta člen vzbuja nezaupanje
in vnaša negotovost pri ustanavljanju pogodbenh organizacij združenega dela,
ki bodo nujno potrebovale večje poslovne prostore. Zato je treba ta člen čimprej
dopolniti oziroma spremeniti.
Opozorjeno je tudi bilo, da bi morala družba dajati zasebnemu sektorju
več materialne pomoči zlasti pri ustanavljanju pogodbenih organizacij združenega dela, če ne, je dejal eden izmed razpravljalcev, je pogodbena organizacija
združenega dela lahko le privilegij tistih obrtnikov, ki imajo zanje ustrezne
možnosti. Drugim obrtnikom, ki bi jih tudi radi ustanovili, pa bodo manjkala
sredstva.
Naslednja pripomba je bila k določilu, da mora vsak obrtnik svoje izdelke
prodajati le v svoji delavnici. Neustreznost te določbe se pokaže pri proizvodnji
brezalkoholnih pijač, katere mora proizvajalec-obrtnik odpeljati h gostilničarju.
Predlog je, da se to določilo prouči. Zakon naj določi, za katere obrti to določilo
ne velja. V načelu pa se ne sme dovoliti trgovina in prekupčevanje z obrtnimi
izdelki, temveč mora obrtnik svoje obrtne izdelke prodajati sam.
K 16. členu je bila dana pripomba, naj bi se splošni družbeni interes za
obrtno dovoljenje po tem členu, zlasti po njegovem drugem odstavku, ugotavljal
le za nove prosilce obrtnih dovoljenj. Že obstoječe obrtne delavnice naj bi
še naprej obratovale v skladu s prvim odstavkom 15. člena. Za primer je
bil naveden obrtnik, ki bi moral obrt opustiti na podlagi drugega odstavka 16.
člena, vendar se ne more nikjer drugje zaposliti.
V tej razpravi je bila dana podpora prodajalnam na drobno z osebnim
delom in z zasebnimi delovnimi sredstvi, za katere naj bi bili pogoji zaposlovanja tuje delovne sile in njihove pravice ter dolžnosti enako določeni kakor
za obrt. Zlasti je potreba po takih prodajalnah v odročnih krajih, kjer gospodarska delovna organizacija nima ekonomskega interesa, da tako prodajalno
odpre.
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Predlagano je bilo tudi, naj se davek na promet proizvodov in storitev
izenači v družbenem in zasebnem sektorju dela, torej v temeljnih organizacijah
združenega dela in v pogodbenih organizacijah združenega dela.
V sklepu razprave je bilo rečeno, naj predlog zakona upošteva v razpravah
dane predloge in pripombe, zakon, ki bo zagotovil pravno varnost obrtnika,
ki dela na klasičen način ali pa v pogodbeni organizaciji združenega dela,
naj bo čimprej sprejet. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Jere.
Franc Jere: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ttidi na Gorenjskem
smo o tem zakonu veliko razpravljali. Lahko rečem, da več kot o vseh ostalih
zakonih.
Obrtniki in tisti, ki njihove usluge rabijo, so razpravljali zelo zavzeto,
zelo široko-, v nekaterih primerih tudi zaskrbljeno. Zaskrbljeno zato, ker so
časopisi v nekaterih primerih napačno informirali našo javnost. Šele, ko smo
dobili osnutek zakona, smo lahko zakon ustrezno tolmačili.
Pripombe na regionalnih sestankih kluba poslancev in v sekcijah združenih
obrtnikov pri občinskih odborih socialistične zveze so bile podobne pripombam razpravljalcev: tovariša Jenka, Pušenjaka, včerajšnjega zbora delegatov
in ostalih. Ker je pripomb mnogo, jih ne bom ponavljal, ampak jih bom izročil
sestavljalcem zakona s prošnjo, da jih pri izdaji predloga v čim večji meri
upoštevajo.
Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? Besedo ima tovariš
Marjan Dolenc.
Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Pri tem
zakonskem osnutku smo se zelo angažirali tudi tako, da smo skušali v čim večji
meri sodelovati v javni razpravi. To sem že v uvodnih besedah povedal, vendar
naj še enkrat povem. Pri tem osnutku je nastal neke vrste nesporazum, ki je
tu in tam že mejil na dezinformacijo. V razpravah, zlasti pa včeraj, ko sem pri
Ljubljanskem dnevniku odgovarjal na tako imenovani zeleni telefon, smo bili
presenečeni ob vprašanjih in gledanjih. Zaradi tega sem vas prosil, da bi, če
bo kje kakšna priložnost, ta zakon skušali čim bolj pojasniti. Mislim, da s tem,
če ga pojasnimo, že pravzaprav na nek način dokažemo njegovo kvaliteto.
Dovolite, da omenim nekatere stvari, ki so se pojavljale že v prejšnjih
razpravah. Ob pripombi tovariša Pušenjaka, naj povem, da je bilo za gradbeno
stroko tudi drugod predlagano, naj bi v sezoni dovolili več kot pet zaposlenih,
kajti to je izrazito sezonsko- delo, zahteva mnogo ročnega dela in na nekaterih
področjih nimamo v tej dejavnosti ustrezne ponudbe družbenega sektorja. Zaradi tega razmišljamo-, da bi za to- področje, podobno kot za gostinstvo, dali
formulacijo, po kateri bi občinska skupščina izjemoma lahko dovolila večje
število zaposlenih.
Glede pripomb tovariša Poliča v zvezi s projektantskimi dejavnostmi in
projektanti menim, da gre za neke vrste nesporazum. Nobena degradacija ni,
če uvrstimo projektante v ta zakon in tudi ne, če je nekdo obrtnik. Opozoriti
moram, da predstavlja ta zakon poskus celovito urediti področje osebnega dela
z zasebnimi delovnimi sredstvi, zato smo v enem izmed členov napisali, da je
»samostojni obrtnik« tehnični termin za vse vrste osebnega dela. To nikakor
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ne pomeni, da bomo vsakomur rekli obrtnik. Projektantske in druge intelektualne usluge pa so posebej navedene, splošne določbe, ki se nanašajo na osebno
delo, pa zajemajo vse obrtnike v tem smislu, kot sem že zgoraj navedel.
Pripravljamo zakon o graditvi objektov. V tem zakonu bo projektiranje,
kot ena od faz gradnje, posebej opredeljeno. Opredeljujemo ga kot dejavnost,
ki naj zaščiti družbeni interes z vidika varnosti in funkcionalnosti objektov.
Tukaj pa je projektiranje vključeno samo z vidika družbeno reprodukcijskega
odnosa. 2e pri predlogu za izdajo zakona smo se odločili, da bomo izdelali
zakon, v katerem bomo v celoti obravnavali področje osebnega dela z zasebnimi
delovnimi sredstvi. Mislim, da nas je ta odločitev pripeljala do tega, da smo
tudi projektante obravnavali v tem zakonu. V zvezi s tem smo dobili mnenji
biroja za gradbeništvo in zveze projektantskih organizacij. Glede na to, da je
socialistična zveza organizirala zelo široke posvete, so imeli tudi projektanti
možnost dati pripombe in jih še vnaprej vabimo, da ustvarjalno sodelujejo-.
Tovariš Jenko je postavil nekaj vprašanj Tudi drugod je bilo v razpravi
predlagano, da se formulacija v 5. členu črta. Kaj bomo storili, bomo še videli
v nadaljnji razpravi.
Glede drugega odstavka 29. člena, kjer je rečeno*, da se delovna sredstva
oziroma vložena sredstva uradno ocenijo po prometni vrednosti, naj povem,
da so tudi drugi imeli pripombe, da bi bilo potrebno upoštevati take primere,
ko nekdo vloži stroj, ki je knjigovodsko morda vreden 0 ali 1 dinar, je pa v
delovnem procesu še vedno povsem uporaben in proizvaja izdelke, ki so na
trgu iskani. Mnenja smo, da to ni potrebno, ker že sam pojem »kategorija prometne vrednosti« to vključuje. Pomeni namreč tisto vrednost delovnega sredstva, ki je v tržnem odnosu uradno ocenjena.
Tudi o 121. 'členu so bila mnenja različna. Izhajali smo iz tega, da lahko
tisti, ki oddajajo sobe, sklenejo pogodbo z delovno organizacijo; nismo pa jih
hoteli vezati. Če vidijo ekonomski interes, naj jo sklenejo, z zakonom pa jih
ni treba vezati. Za velike centre pa smo skušali dati cenzus, po katerem "bi bila
z vidika turistične ponudbe dana neka prednost v tem, da veliki hoteli, veliki
obrati nudijo kompletne usluge v sobah A in B kategorije in v zasebnih sobah.
Tudi glede društev obstajajo precejšnje razlike v gledanju. Menili smo, da so
društva družbene organizacije, da pa niso organizacije združenega dela. Če
želijo opravljati gospodarsko dejavnost, lahko- ustanovijo svojo enoto in Se
tako skladno s tem zakonom'vanjo vključujejo.
Ostalih pripomb ne bom komentiral, rad pa bi se zahvalil za pripombe
in izrazil v imenu predlagatelja pripravljenost, da jih čimbolj smotrno vključimo v zakonski predlog. Hvala lepa! •
Predsednik Miran Goslar: Hvala! Predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do konca maja 1973.
Pri pripravi zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih
teles in ostalih gradivih, ter predloge iz javne razprave in razprave na seji
zbora.
Kdor je za ta sklep, na jprosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet soglasno.
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Prehajamo na 6. točko dnevnega' reda, to je na predlog zakona
o telesnpkulturnih skupnostih. Predlagatelj, je izvršni svet.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Danes ste prejeli še dodatno poročilo odbora za prosveto in kulturo.
Začenjam razpravo. Besedo ima Rajko Šugman, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo.
Rajko Sugman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Za telesnokultumo dejavnost v SR Sloveniji je izredno pomembno letošnje
leto, v katerem postopno uresničujemo dolgoletna hotenja in želje .aktivnih
udeležencev v telesni kulturi, prav tako pa tudi vseh tistih, ki na tem področju
delajo. Intenzivne razprave na vseh ravneh o položaju, stanju in nadaljnjem
razvoju telesnokulturne dejavnosti v naši republiki, ob tezah izvršnega odbora
republiške konference Socialistične zveze o nekaterih aktualnih problemih telesne kulture v Sloveniji, so pokazale, da je bilo to področje družbenega dela
predolgo v podrejenem položaju in zato neenakopravno ovrednoteno v primerjavi z drugimi področji. Ob tem je potrebno omeniti vrsto odprtih vsebinskih
vprašanj, od idejno-političnih do strokovnih. Še posebej pa so bila v razpravi
izražena stališča, da je potrebno telesnokultumo dejavnost v ključiti v samoupravni družbenopolitični sistem, jo organizirati na samoupravnih osnovah in
znotraj nje v največji meri razvijati samoupravne odnose na vseh ravneh.
Odsotnost načrtnega reševanja problematike ter stalnega spremljanja vseh
njenih tokov je pustila globoko negativne posledice, ki jih bo mogoče odpraviti
le s skupno organizirano in zavestno akcijo.
Izrednega pomena za nadaljnji razvoj telesne kulture so stališča in sklepi
sekretariata centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki je pred
dnevi razpravljal o nekaterih idejno-političnih vprašanjih telesnokulturnih dejavnosti. Prav takega pomena pa bodo tudi stališča in sklepi, ki jih bosta sprejela
na razširjeni seji predsedstvo in izvršni odbor socialistične zveze. Glede na
mesto in vlogo socialistične zveze naj bi na podlagi dokumenta, Socialistična
zveza danes, na tej seji sprejeli najširši družbenopolitčni dogovor, ki bi obvezoval vse zainteresirane in odgovorne, da prispevajo skladno s . svojo vlogo
v naši družbi svoj delež k uresničevanju sprejetih stališč in sklepov.
Za nadaljnji razvoj tega družbenega področja je izredno pomemben predlog
zakona o telesnokulturnih skupnostih, ki ga boste sprejeli, tovarišice in tovariši
poslanci, na današnji seji. Z njim uresničujemo eno izmed temeljnih stališč
omenjene razprave in sprejetih sklepov, in sicer, da je potrebno telesnokulturni
dejavnosti zagotoviti možnosti za enakopravno vključitev med ostala družbena
področja življenja. To pa je seveda pomembno, še posebno, če upoštevamo, da
je to prvi zakon na področju telesne kulture v naši republiki.
V današnji razpravi pa moramo omeniti, da je ena izmed značilnosti tega
področja tudi dokaj zakasnelo zakonsko urejanje, kljub temu, da je bila telesna
kultura vseskozi prisotna v našem dogajanju in je na svojski način neprestano
manifestirala vitalnost naše družbe. Sočasno pa moramo ponoviti tudi to, da
je večkrat ostala izven začrtane in smotrne skrbi. Tudi zaradi tega se danes
soočamo z izredno velikimi razlikami v razvitosti telesnokulturne dejavnosti
na posameznih območjih naše republike. Ugotavljamo slabo povezanost nosilcev in izvajalcev, slabe materialne, kadrovske, zlasti finančne možnosti,
zaostajanje samoupravnih odnosov in drugo. Telesnokultumo področje veliko

56. seja

33

pričakuje od zakona in samoupravnih interesnih skupnosti. Pričakuje, da bodo
že v začetku svojega delovanja izoblikovale, sprejele in začele uresničevati
programe razvoja, ki bodo resničen odraz želja, hotenj in potreb delovnih
ljudi ter občanov ožjega in širšega območja, ter da bodo tako postopno odpravljale dosedanje pomanjkljivosti.
Javna razprava o osnutku zakona o telesnokulturnih skupnostih je bila
zelo živahna. Najbolj enotno in določno pa je bila izražena misel, da je treba
telesnokulturno dejavnost naposled vendarle sistemsko urediti ter hkrati natančno opredeliti, da je telesna kultura neposredna skrb celotne družbe in ne
le delavcev, ki delajo na tem področju.
Predlog zakona telesno kulturo tako tudi opredeljuje.
Poudariti moramo, da so v predlogu zakona upoštevane vse bistvene pripombe javne razprave, prav tako pa seveda tudi pripombe in predlogi, ki so
bili dani v pristojnih odborih in zborih skupščine naše republike.
Še posebej pomembno pa je dejstvo, da so v predlogu zakona v celoti
upoštevana sprejeta dopolnila k ustavi SR Slovenije, hkrati pa smo poskušali
upoštevati tudi že drugo fazo ustavnih sprememb. V prvi vrsti gre za vsebino
tistih določil, ki se nanašajo na neposredne samoupravne pravice in dolžnosti
delovnih ljudi in občanov, ter na tista določila, ki opredeljujejo samoupravne
interesne skupnosti. Predlog zakona se tu v določenih poglavjih razlikuje od
osnutka zakona, sprejetega v tem zboru. Tak pristop je posledica mnogih predhodnih razprav, razgovorov in posvetovanj o položaju samoupravnih interesnih
skupnosti v našem samoupravnem družbenopolitičnem sistemu.
V zvezi s tem moram omeniti, da predlog zakona v zasnovi upošteva delegatski sistem, saj bodo telesnokulturne skupnosti sestavljali delegati temeljnih
in drugih organizacij združenega dela, delegati krajevnih skupnosti in delegati
telesnokulturne organizacije v najširšem pomenu te besede. Tako opredeljene
in ustanovljene telesnokulturne skupnosti bodo porok za stalno skrb in ustrezno
vsebinsko naravnanost telesne kulture.
Nadaljnja značilnost predloga zakona je vsebinska, organizacijska in finančna opredelitev osnovnih nosilcev telesnokulturne dejavnosti. Po tem zakonu
bodo te temeljne telesnokulturne skupnosti, ki se bodo med drugim, tudi na
samoupravni osnovi odločale o skupnih nalogah, organizaciji in načinu financiranja na ravni republike.
Zakon v najbolj splošnih okvirih opredeljuje bistveno vsebino organizacije
in financiranja, vse podrobnejše določbe pa prepušča samoupravnim sporazumom, statutom in drugim aktom samoupravnih skupnosti.
Zaostajanje telesne kulture za drugimi področji se kaže zlasti v financiranju
te dejavnosti. Zato predlog zakona določa način in vire financiranja. Predlagatelj zakona si je prizadeval najti primerno rešitev financiranja telesne kulture že v letu 1973 tako, kot je bilo predvideno v osnutku zakona o financiranju telesnokulturne dejavnosti, ki ga je sprejel v lanskem letu tudi vaš
zbor. Tak način pa ni bil mogoč predvsem zaradi nove vsebinske opredelitve
financiranja samoupravnih interesnih skupnosti sploh in sprejema stabilizacijskih ukrepov gospodarstva na koncu lanskega leta.
Glede na obrazložena dejstva podpiramo pobudo odbora za prosveto in
kulturo vašega zbora, da bi se celotna problematika telesnokulturnih skupnosti
uredila v enem zakonu, prav tako pa tudi predlog za sistemsko ureditev financiranja telesne kulture v prihodnjem letu. Izvršni svet prav tako sprejema vsa
3
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tista pismena dopolnila k predlogu zakona, ki jih je predložil odbor za prosveto
in kulturo, ker smo jih na današnji seji pred zasedanjem uskladili.
Sklenem lahko z mislijo, da bo zakon o telesnokultumih skupnostih pomenil
prvo, vendar pomembno stopnic« v oblikovanju in uresničevanju novih odnosov
na telesnokulturnem področju.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Vojan Rus.
Dr. Vojan Rus: Spoštovane tovarišice in tovariši! Dovolite, da v imenu
odbora za prosveto in kulturo našega zbora dam še nekaj pojasnil o stališčih
našega odbora. N,aš odbor je razpravljal o predlogu zakona na dveh sejah, in
sicer januarja in aprila in je ob tem dal nekaj amandmajev, ki so, kot smo
danes slišali, bili soglasno sprejeti in inkorporirani v skupnem predlogu, s
katerim danes nastopamo. V razpravi bi želel poudariti le nekatere aspekte,
ki so prišli do izraza v razpravah našega odbora, ker se mi zdi, da so vsebinskega pomena.
Na prvi in drugi seji je odbor posvetil posebno pozornost tistim rešitvam
v predlogu zakona, ki naj odpirajo razvoj organizirane množične telesne kulture. Ugotovili smo, da, v začetne predloge zakona te zahteve niso bile zadostno
vključene, zato smo tudi dali k začetnim predlogom zakona nekatere amandmaje
v tem smislu. Zdelo se nam je, da to našo intencijo v celoti podpira javna
razprava, ki je, lahko rečemo, skoraj plebiscitarno, pokazala, da se pri nas
ljudje zavedajo, da je množična telesna vzgoja tista stran telesne vzgoje, ki je
pri nas v toku nekakšnega stihijskega razvoja zapostavljena in kateri je nujno
potrebno posvetiti posebno pozornost. Morda bi bilo treba pokazati, kateri so
tisti vsebinski razlogi, ki narekujejo, da zahteva po množični telesni vzgoji ni
samo nekakšna priložnostna fraza. Zdi se mi, da ta zahteva po množični telesni
vzgoji pomeni uresničevanje nekaterih zelo pomembnih nalog naše družbe in
preraščanje nekaterih zelo pomembnih slabosti v naši družbi. Lahk» rečemo,
da zahteva po množični telesni vzgoji predstavlja, čeprav je to morda na prvi
pogled videti nejasno, zelo pomembno stran idejne vzgoje v naši družbi. Čeprav
govorimo o telesni vzgoji, lahko z njo in prek nje na svojski način prispevamo
k zaželenemu preobratu v naši celotni idejni vzgoji. Ne mislim, da že samo
področje telesne vzgoje ta idejna vprašanja razrešuje, lahko pa k idejnemu
razvoju precej prispeva. Gre namreč za to, da pri nas, v nekakšnem stihijskem
razvoju, nastaja nekakšen tip pasivno uživalskega potrošniškega človeka, ki
po svoji duhovni strukturi, ne da bi se tega sploh zavedal, večkrat ni, tisti
aktivni človek, ki z lahkoto, z veseljem, z dobro voljo razrešuje vprašanja, ki
se mu ponujajo na delovnem mestu, ki z lahkoto in veseljem sodeluje v družbenopolitičnem življenju. Tok sodobne civilizacije ga preveč priklepa v fotelj
pred televizijo in v njegovi podzavesti se oblikuje neka svojevrstna poceni in
poenostavljena uživalska pasivnost. Zato mislimo, da množična telesna vzgoja
lahko da svoj prispevek tudi k ustvarjanju aktivnega slovenskega človeka, aktivnega na vseh področjih, od proizvodnje v neposrednem smislu, družbenopolitičnega dela in samoupravnega dela do odnosa do življenja sploh.
Drugi pomemben prispevek, ki ga lahko daje razvoj množične telesne
vzgoje, je, lahko rečemo, neposredni proizvodni učinek. Često ugotavljamo, da
vedno več našega prebivalstva živi v mestih, kjer so pogoji za življenje takšni,
da negativno vplivajo na delovno sposobnost. Nedavno so bili objavljeni podatki o skoraj bliskovitem širjenju bolezni ožilja in drugih, kar ima svoje
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posledice v proizvodnji. Mimogrede naj omenim, da zaradi večkrat monotonega dela nastajajo določene telesne in duhovne ovire pri neposrednem
proizvodnem delu. Kot veste, v mnogih razvitih deželah tudi v neposredno
proizvodnjo večkrat vključujejo razne oblike telesne rekreacije, ki neposredno
povečuje proizvodnost. To je ena od stvari, ki nas še čakajo pri teh velikih
spremembah v industrializaciji in urbanizaciji.
Pomemben aspekt večje množičnosti je tudi v premagovanju določenih,
povsem nepotrebnih socialnih razlik. Telesna kultura je pri nas deloma postala
nekakšna oblika površnega potrošništva srednjih in višjih slojev, vemo pa,
da je pomemben razvoj kultivirane materialne potrošnje, ne pa nekega površnega potrošništva, ki je tudi del nekakšnega novega malomeščanskega snobovstva. Tisto, kar je pri nas videti množično, predstavlja množičnost samo
v določenih slojih, ne pa v najširših slojih delovnih ljudi.
Verjetno ne bomo pretiravali, če trdimo, da je množična telesna vzgoja,
poleg čisto strokovnega vojaškega pripravljanja, prav gotovo eden najpomembnejših delov pripravljanja na vseljudski odpor. To so bistveni razlogi,
zaradi katerih moramo še bolj poudariti pomen množnosti in tudi zahtev, ki
jih zakon v tej smeri naglaša.
Glede na to smo v zakon sporazumno vključili posamezna določila, ki
množičnost ne samo deklarirajo, ampak jo tudi usmerjajo.
Z amandmaji odbora, ki so zdaj vsestransko sprejeti, je predvideno, da je
treba posebno skrb posvetiti tudi vzgoji takih kadrov, ki se ukvarjajo z množično telesno vzgojo, in da je nujno, da temeljne telesnokulturne skupnosti
določijo minimalni delež svojih celotnih sredstev za množično telesno vzgojo.
Pri tem nikakor ne gre za to, da bi se določil nek obvezen stalen procent za
vse telesnovzgojne skupnosti, gre le za to, da se takim določilom na nek način
usmerja vse telesnovzgojne skupnosti, da pri pripravljanju programov, ki so
osnova za financiranje, poleg kvalitetne telesne vzgoje obravnavajo tudi množično telesno vzgojo. Osnovno je torej to, da se v programih, ki so osnova za
financiranje, razpravlja o tem, katere telesnovzgojne naloge na področju množičnosti je treba opraviti, in da se potem na podlagi teh vsebinskih nalog
ugotavlja, kakšen delež sredstev je treba za to zagotoviti. Torej ne gre za neko
formalno določanje minimalnega odstotka, ampak za to, da se posebna pozornost
posveti tudi množični vzgoji. Skrbeti je seveda treba tudi za vrhunsko telesno
vzgojo, kajti stara slovenska izkušnja kaže, da stalna in vrhunska telesna vzgoja
organsko raste iz množične telesne vzgoje in nanjo tudi vpliva.
Ce dovolite, se bom dotaknil še nekaterih drugih vprašanj, ki jih je obravnaval odbor in ki so V zvezi s tem, kar sem doslej povedal. Odbor je imel že
na prvi seji pripombe k začetnim rešitvam v 4. členu. Bili smo mnenja, da ne
bi bilo potrebno, da zakon zavezuje občinske skupščine, da lahko ustanovijo
skupnost le za svoje območje, temveč bi morali predvideti take skupnosti tudi
za širša območja, za več občin. Pokazalo se je že, da lahko tako zoževanje na
eno občino zavira, če se že od začetka ne predvidi tudi možnosti združevanja
na področju več občin.
Morda je zanimivo poudariti tudi amandma k 4. členu, ki predvideva,
kakšen naj bo način ustanovitve republiške telesnokulturne skupnosti. Ustanovitev republiške skupnosti je obvezna, vendar jo ustanavljajo s samoupravnim
sporazumom temeljne skupnosti. S tem se poudarja, da naj republiška skupnost
opravlja tiste naloge, za katere se bodo dogovorile temeljne skupnosti; tako
pa je tudi povezan način financiranja republiške skupnosti.
3«
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Menimo, da bo s tem prispevano k ustreznejšemu razvoju množične in
vrhunske telesne kulture, kajti predpostavljamo lahko, da bodo temeljne skupnosti bolj skrbele za organizirano množično telesno kulturo, republiška telesnokulturna skupnost pa podpirala vrhunski šport, toda bolj v organski povezavi
z množično telesno kulturo.
Ne bom se zadrževal pri amandmajih k 11. členu tega zakona, zato ker
so vsi amandmaji usklađeni in sprejeti. Poudaril bi samo, da ti amandmaji
predvidevajo razne možnosti financiranja po poti samoupravnih sporazumov.
Ce ti samoupravni sporazumi ne uspejo, pa je mogoč odlok občinske skupščine,
obstaja pa tudi.možnost kombinacije teh načinov.
Naj vas na koncu v imenu odbora obvestim, da odbor sprejema amandma
o spremembi naslova drugega poglavja. S tem so usklađeni, po mojem, prav
vsi amandmaji in vsa stališča. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Dalje prosim! Če ne želi nihče več besede,
lahko preidemo h glasovanju! Glasovali bomo o vseh amandmajih, ker so
usklađeni s predlogi zakonođajno-pravne komisije in predlagateljem, razen
amandmaja k drugemu odstavku 13. člena, ki je v bistvu amandma zakonodajnopravne komisije in bomo o njem glasovali pozneje. Ali je jasno? Torej glasujemo o vseh amandmajih, ki izhajajo iz poročila odbora za prosveto in
kulturo in iz dodatnega poročila, razen o amandmaju k drugemu odstavku
13. člena.
Kdor je za, naj prosim glasuje. (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandmaji so soglasno sprejeti.
Glasujmo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k naslovu drugega
poglavja in k 13. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Tudi amandmaji zakonodajno-pravne komisije so sprejeti soglasno.
Glasujmo o predlogu zakona o telesnokulturnih skupnostih v celoti. Kdor
je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zakon o telesnokulturnih skupnostih v republiškem zboru soglasno sprejet.
Določam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.50.)
Predsednik Miran Goslar: Nadaljujmo z delom!
7. točka dnevnega reda je sklep o enotnih osnovah meril za
financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov. Sklep je predložila skupščini v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije.
Sklep so obravnavali odbor za vzgojo in iz»braževanje prosvetno-kulturnega zbora, ki je dal predlog odloka, odbor za prosveto in kulturo našega zbora
in zakonodajno-pravna komisija. Delegati občin so dah svoja mnenja, stališča
in predloge.
Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima Jože Znidaršič.
Jože Znidaršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Kot predstavnik našega odbora za prosveto in kulturo bi rad povedal nekaj misli
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o vseh treh prihodnjih točkah skupaj, ker gre za enotno in nedeljivo snov.
Ob tem, kar ste že v okviru gradiva dobili na. klop, bi rad povedal predvsem
naslednje. Kljub temu, da zadnje čase spet veliko govorimo in globlje proučujemo stanje na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti glede na vpliv zamrznitve osebnih dohodkov na tem področju, vseh problemov le ni mogoče
obravnavati samo v luči vpliva, ki ga imajo osebni dohodki na fluktuacijo
vzgojno-izobraževalnih kadrov. Čeprav je to, kot je vsem nam znano, najbolj
očitna posledica tega ukrepa.
Gre tudi za nekatere druge temeljne in za to področje specifične probleme.
Tudi če ne bi ugotavljali, da se družbeni dogovor o osebnih dohodkih učiteljev
v osnovnih šolah realizira poprečno samo v višini 93!%, da dobi polovica
učiteljev osebne dohodke v višini od 79 do 95'% in nekaj manj kot polovica
v višini od 95 do 100 °/o dogovorjenih sredstev, ampak bi ugotovili, da je
družbeni dogovor v celoti realiziran, bi ob splošnem naraščanju cen in ob
dejstvu, da finančen in materialen položaj vzgoje in izobraževanja ni takšen,
da bi to področje lahko uspešno opravilo naloge, ki jih nalaga splošen družbeni
razvoj, razvoj znanosti in tehnologije doma in v svetu in še posebej dokumenti
skupščine SR Slovenije, sedanjega stanja v bistvu ne spremenilo. Tako pa so
posledice še bolj zaskrbljujoče. Pedagoškega kadra je na šolah vse manj, vse
manj pa se ga tudi izobražuje. Zaradi naraščanja cen se zmanjšujejo vlaganja
v modernizacijo in v tehnologijo pouka. Za ta namen predvideva finančni načrt
skupnosti v letošnjem letu za 20 % manj sredstev kot lani.
V prvi vrsti pa velja ugotoviti, da razvoj šolstva v Sloveniji ni usklađen,
kar ne zaostruje samo pomanjkanja kadrov s srednjo izobrazbo, ampak tudi
prispeva k neracionalni uporabi kadrov z visoko izobrazbo. Odbor za prosveto
in kulturo je v svojih poročilih zboru ob različnih priložnostih opozarjal na
strukturne probleme v strokovnem izobraževanju, ki so nastali zaradi zanemarjanja srednjega strokovnega izobraževanja in preveč izoliranega in ponekod ekstenzivnega razvoja visokega šolstva. Ob resoluciji o dolgoročnem
razvoju Slovenije je bila zlahka izglasovana številka, da se bo do leta 1985
število študentov podvojilo, ker pa moramo računati na bazo, iz katere prihajajo slušatelji na visokošolske zavode, to so predvsem gimnazije in štiriletne
tehniške šole, pa ta napoved ni lahka. Na leto dobimo iz srednjih šol približno
7000 absolventov. Iz- poklicnih šol pa so diplomantom na visokošolske zavode
vrata praktično zaprta. Zato pri sedanjem stanju srednjega šolstva ne moremo
pričakovati hitrega povečanja vpisa na visokošolske zavode, načrtovanje razvoja visokega šolstva pa je dolgoročno in mora zajeti vse stopnje šole.
Tako se kažejo osnovne pomanjkljivosti našega šolstva predvsem v temle:
premajhna uspešnost osnovnega in visokega šolstva, nerazvitost srednjega šolstva in neustreznost njegovega sistema. Vzroki niso samo v pomanjkanju materialnih sredstev in kadrov, marveč tudi v neustreznosti nekaterih koncepcij
v srednjem in visokem šolstvu in v njuni nefunkcionalni povezanosti v razvoju.
V vseh večjih krajih Slovenije se danes pojavljajo tendence za razvijanje samostojnih oblik višjega in visokega šolstva. Te so navadno argumentirane s potrebami območja in z vidikom, da je socialna struktura študentov na ljubljanski
univerzi neustrezna in da učenci iz oddaljenih krajev nimajo materialnih možnosti, da se izobražujejo v Ljubljani. Pavšalne kritike se zreducirajo na to,
da so šole v Ljubljani za elito. Podatki o usmerjenosti vpisa na visoke šole,
ki jih je objavil sekretariat naše skupščine na koncu lanskega leta, pa dokazujejo, da je osnovni vzrok neustreznega regionalnega in socialnega sestava
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študentov v tem, da na nekaterih širših območjih ni srednjega šolstva. V krajih, kjer pa je, pa ni domov za učence z drugih območij, kar bi bila najbolj
racionalna rešitev,. saj ne bi bilo smotrno, da bi imel vsak kraj raznovrstne
srednje šole, ki so pogoj za vpis na visokošolske zavode, še manj pa, da bi
po občinah razporejali visoke šole. V krajih, v katerih je razvito srednje šolstvo,
je za študente pomembna neposredna bližina visokih šol, ker to zmanjšuje
izdatke za izobraževanje. Podatki dokazujejo, da imajo manj razvite občine
zelo malo slušateljev na visokih šolah, čeprav so te občine v neposredni bližini
visokošolskih centrov. Manj razvite občine imajo največji osip v osnovnih šolah,
celo polovico učencev. V teh občinah običajno ni srednjih šol, v centrih, kjer
so srednje šole, pa ni dovolj kapacitet v domovih za učence. To dokazujejo
podatki. Na primer občina Trebnje, ki je v neposredni bližini Ljubljane, ima
52 slušateljev visokih šol na 10 000 prebivalcev, kar je dvakrat manj kot Nova
Gorica, ki jih ima 109 na deset tisoč prebivalcev.
Relativno blizu mariborskega visokošolskega centra so občine Lenart, Ormož, Gornja Radgona, Ptuj, Ljutomer. Kljub temu imajo le od 27 do 57 slušateljev na deset tisoč prebivalcev. Sorazmerno največ študentov imajo ljubljanske
občine, in sicer od 200 do 400 na 10 000 prebivalcev, manj pa mariborska občina, 145 študentov. Na takšno različno število študentov po posameznih občinah
vpliva predvsem njihova materialna razvitost in s tem razvitost osnovnega in
srednjega izobraževanja. Zaradi navedenih dejstev se v preteklih desetih letih
ni mogla uresničiti napoved, da bo dislokacija visokošolskih zavodov bistveno
izboljšala regionalni in zlasti socialni sestav študentov. To se ni moglo zgoditi,
ker se v vsem tem desetletnem obdobju ni razvijalo srednje izobraževanje.
Podatki o številu učencev srednjih šol, teh je v letošnjem šolskem letu 72 000,
le na videz kažejo na relativno dobro razvitost srednjega šolstva. Treba je upoštevati, da je med temi srednješolci polovica učencev poklicnih šol s triletnim
periodičnim poukom. Potrebe družbenoekonomskega in socialnega razvoja pa
zahtevajo srednjega izobraževanja tako, da bi se zagotovila enotnost, demokratičnost ter vodoravna in navpična povezanost izobraževalnih programov.
Doslej so se že izoblikovala nekatera splošna izhodišča reforme srednjega
šolstva. Srednje šole morajo zagotavljati učencem ob povečanju splošnih znanj
predvsem tista temeljna teoretična znanja določene stroke, ki omogočajo učencem razvijanje njihovih intelektualnih sposobnosti, nadaljevanje in postopnost
izobraževanja, diplomantom pa uspešno vključitev v delovne procese s tem,
da se poprej za potrebe določenega delovnega mesta usposabljajo še ob delu.
Ta reforma mora poseči predvsem v sedanje poklicne šole. Tudi z gledišča interesov utrjevanja kakovosti visokega šolstva je nevzdržno stanje, da se rekrutirajo študenti samo iz dveh, treh centrov Slovenije, med katerimi je veliko podpoprečno nadarjenih in da ti študirajo zgolj zaradi ugodnih materialnih možnosti, medtem ko velik del nadarjene mladine ne more študirati, ker si ne more
pridobiti srednje izobrazbe.
Pri uresničevanju naprednih teženj na področju vzgoje in izobraževanja
je neprecenljiva vloga učitelja. Ta je poglavitni dejavnik vzgojno-izobraževalnega dela. Zato je že zakon o srednjem šolstvu iz leta 1967 jasno opredelil,
kakšno stopnjo strokovne in pedagoške izobrazbe mora imeti učitelj na srednji
šoli. Poleg tega mora s svojim delom in življenjem dajati poroštvo, da bo
uresničeval vzgojno-izobraževalne smotre.
V ansprotju s tem pa izobrazbena struktura na srednjih šolah na splošno
ni zadovoljiva, ker ima le dobra polovica učiteljev visoko izobrazbo. Ustrezne
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izobrazbe pa nima kar 23'% oziroma 981 učiteljev. Z gledišča intencije reforme
srednjega šolstva, to je, da bi se v vseh vrstah srednjega izobraževanja povečal
delež splošnih znanj, pa je še posebej zaskrbljujoče dejstvo, da je največji
izobrazbeni in številčni deficit učiteljev za temeljne splošne izobraževalne
predmete. Največje težave povzročajo matematika in naravoslovni predmeti,
slovenščina in tuji jeziki. Najslabše stanje pri teh predmetih je na poklicnih
šolah. Čeprav je bila matematika na primer uvrščena kot strokovno računstvo
med strokovne predmete in je bila zato zahtevnost učiteljeve izobrazbe znižana
na višjo stopnjo, poučuje matematiko na poklicnih šolah kar 61 l9/o učiteljev
z neustrezno izobrazbo, ki opravijo 66% vseh matematičnih ur. Ce pa bi tudi
na poklicnih šolah zahtevah, da mora učitelj matematike imeti visoko izobrazbo,
bi ugotovili porazno stanje. Le dva učitelja v delovnem razmerju za nedoločen
čas sta izpolnjevala ta pogoj v Sloveniji. Tudi zasedenost družbenoslovnih predmetov na srednjih šolah ni zadovoljiva. Skupno je za te predmete na srednjih
šolah 37l0/o neustrezno usposobljenih učiteljev. Navzlic temu pa govorimo o
potrebnosti reforme srednjega šolstva. Iz vseh predloženih gradiv izobraževalne
skupnosti pa ni razvidno, da bi se začeli že letos nanjo pripravljati. Treba se
bo sporazumeti, koliko sredstev da lahko družba za izobraževanje, in treba bo
prenehati z obljubami, da bo mogoče naslednje leto zagotoviti več sredstev.
Gre predvsem za to, kako naj s stemi sredstvi gospodarimo1, da bi čim bolj funkcionalno izobrazili najbolj nadarjen del mladine, ker za vse še precej časa ne
bo te možnosti. Zlasti potrebe po učiteljih v osnovnih in srednjih šolah bi
morale biti v predloženih aktih vedno bolj konkretno obravnavane. Zaradi
trajnega pomanjkanja sredstev bi se morali akti izobraževalne skupnosti osredotočiti predvsem na reševanje kadrovskega deficita iz fundamentalnih predmetov, ki so odločujočega pomena za izobraževanje mladine na najvišji stopnji.
Učitelji matematike, fizike in kemije in drugih naravoslovnih ved, ki imajo
srednjo izobrazbo, ne bodo usposobili nadarjenih učencev poklicnih šol za
nadaljevanje izobraževanja. V finančnem načrtu izobraževalne skupnosti je
govora o izvajanju sistematizacije delovnih mest za visokošolske zavode. Kaže,
da ta sistematizacija ni dovolj selektivna glede na omenjeni deficit učiteljev
temeljnih predmetov, zato bi pričakovali tudi v programu povsem konkretne
naloge, na primer, kaj je moč v pristojnosti izobraževalne, skupnosti storiti, da
bomo dobili v čim krajšem času čimveč učiteljev matematike. Namesto tega
pa so v programu naloge o računalništvu. Čez nekaj let bomo spet ugotavljali,
da imamo deficit učiteljev matematike, da pa tudi z računalništvom ne gre
dobro, ker v računalniških kadrih ni matematikov.
Se vedno se zaposluje 47 °/o mladine brez ustrezne strokovne usposobljenosti.
Med zaposlenimi jih je 10'% s srednjo strokovno izobrazbo. Resolucija o dolgoročnem razvoju Slovenije pa predvideva, da bi postopoma zajeli v organizirano
srednješolsko izobraževanje približno 70 '"/o mladine v starosti od 15 do 19 let.
Zato moramo najprej poskrbeti za ustrezno povečanje srednješolskih kapacitet
in znatno izboljšanje njihove opreme.
Ze več let ni bilo na tem področju pomembnejših razširitev, financiranje
tega področja je preveč proračunsko in premalo temelji na analizi, znane potrebe pa se prepočasi realizirajo. Hkrati pa so ideje o razširjanju dejavnosti
višjih in visokih šol, ustanavljanju novih visokih šol zelo pogoste in intenzivne.
Za srednje šole, še posebej za poklicne, pa skorajda ni zanimanja. Glede na to
kaže priporočilo našega odbora izrecno podpreti. Mislim, da bomo izobraževalni skupnosti s sprejetjem tega priporočila močno pomagali pri omejevanju
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takih teženj, hkrati pa omogočili mo-čnejše financiranje izobraževanja za tehniške in pedagoške poklice. V Sloveniji smo leta 1962 imeli na visokih šolah
13 000 slušateljev, od tega na šolah družbenih ved 5 600, na šolah tehničnih ved
4 400 in na ostalih 3 000. Lani smo imeli vseh slušateljev 23 300, se pravi 10 300
več, od tega na šolah družbenih ved 12 500 ali 114'% več, na tehniških šolah
7000, pri čeimer pa jih je nad 2000 iz drugih republik, kar pomeni, da se je
število slušateljev na tehniških šolah povečalo samo za 14 "°/o.
Skratka, kaže se nam kup problemov in za vse bomo morali hitro poiskati
ustrezne rešitve, zlasti glede gibanja osebnih dohodkov in zagotovitve bolj
realno družbeno priznanih, življenjskih osebnih dohodkov in pogojev na celotnem področju vzgoje in izobraževanja. Predlagam, da skupščina razpravlja o
tem kompleksno še pred počitnicami. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot navaja republiški
informativni bilten z dne 2. aprila 1973, je tovariš Jože Marolt, predsednik
sindikatov družbenih dejavnosti Jugoslavije, za »Borbo« med drugim dejal,
da so izvršni sveti Hrvatske, Srbije, Slovenije in Makedonije ob podpori sindikata uradno zahtevali takojšnjo odmrznitev osebnih dohodkov v izobraževalnih
ustanovah, predvsem v osnovnih in srednjih šolah, ker so te v najtežjem položaju. Od skupnih sredstev dajo osnovne šole 90'%, srednje pa 85:0/o
za osebne dohodke in jim tako skoraj nič ne ostane za materialne izdatke. Izobraževanje je na 23. mestu, zdravstvo na 20. mestu, kultura na 26. mestu,
socialno varstvo pa na 33. mestu v lestvici osebnih dohodkov. Vse te ustanove
pa imajo visok odstotek srednjega in visokega strokovnega kidra. Meni tudi,
da z odmrznitvijo do 30. junija lahko počakajo predvsem v bankah in finančnih
ustanovah, zavarovalnicah, loterijah, gospodarskih zbornicah in družbenopolitičnih organizacijah. Vsekakor velja poudariti, da so povračila, ki jih priznava
izobraževalna skupnost Slovenije za opravljeno delo v okviru delovnega programa izobraževalnih zavodov, med temi so tudi osebni dohodki pedagoških
delavcev, ostala odprto vprašanje, saj bodo do junija letos zamrznjena deloma
pod ravnijo lanskih.
Mimo tega problema ne moremo in ne smemo. Na dnevnem redu bo ostal,
dokler ga ne bomo pravilno rešili. Učitelji s svojim osebnim dohodkom komaj še
pokrivajo kulturne potrebe, ki zaposlenih v drugih poklicih toliko ne obremenjujejo. Učitelj tako osnovnošolski kakor visokošolski se mora nenehno izpopolnjevati, kupovati strokovno, leposlovno in politično literaturo. Za visokošolskega učitelja to danes ni več problem, saj se je njegov položaj znatno popravil, pač pa je za osnovnošolskega. Učitelj, ki je naročen ha knjižne zbirke,
na revije in podobno se mora odpovedati obisku v gledališču, koncertu, ali pa
narobe. Ali je bilo resnično potrebno tudi v Sloveniji zamrzniti nekatere osebne
dohodke, ko pa ocena gospodarskih razmer v Sloveniji in predlogi zaključkov
in ukrepov, ki smo jih sprejeli poslanci lanskega maja, ugotavljajo, da so bili
pri nas »v zadnjih šestih letih realni osebni dohodki v razmerju s storilnostjo
dela in rastjo narodnega dohodka«. V drugih republikah pa je bila, kot ugotavlja
isto uradno gradivo, stopnja rasti realnih osebnih dohodkov za približno polovico hitrejša od storilnosti dela. Ker gre za uradne podatke, se mi ne zdi logično,
da smo nekaterim delavcem, predvsem učiteljem, zmanjšali življenjski standard.
Ker gre za načelno razpravljanje, mi dovolite, da se sklicujem tudi na stališča
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tovariša inž. Marka Bulca, člana predsedstva Socialistične republike Jugoslavije.
Tovariš Bule, je dejal, da v razpravah o zmanjšanju potrošnje ne bi smeli terjati zmanjšanja osebnih dohodkov. »Mislim«, je nadaljeval tovariš Bule, »da bi
bilo najbolj primerno geslo: Opravičimo osebne dohodke z boljšim delom, z
boljšo organizacijo dela«. To je gotovo boljše navodilo, kot če bi rekli, naj se
osebni dohodki zmanjšajo.
Gre za pravilno stališče, ki smo ga zagovarjali tudi v skupščini, vendar ni
prodrlo in osebna poraba je zaradi delno zamrznjenih osebnih dohodkov okrnjena tako, da se je že zmanjšala prodaja in s tem zavrla proizvodnja. Po statističnih podatkih tolikšnega zastoja v trgovinah ne pomnijo že pet let. Takšno
ukrepanje je škodljivo, predvsem pa preveč administrativno. Sicer pa sta po
mišljenju tovariša Bulca dva načina uresničevanja vsakršne politike. Prvi je
samoupravni zavestni, drugi pa je prisilni. Mi smo se opredelili za prvi način,
za samoupravno pot. Tovariš Bule je govoril v množini, kar dokazuje, da pozna
mišljenje večine in položaj prizadetih, zato je treba pravilno stališče odločno
in javno zagovarjati. Čimprej je treba rešiti tudi vprašanje pravičnega nagrajevanja pedagoškega dela.
Za sklepe o enotnih osnovnih merilih za financiranje dejavnosti vzgojnih
in izobraževalnih zavodov sem glasoval, ker se že pripravlja samoupravni sporazum o zagotovitvi potrebnih 28 milijonov N dinarjev za kritje dogovorjenega
obsega dejavnosti republiške izobraževalne skupnosti v drugem polletju 1973.
Če pa manjkajočih - sredstev ne bomo pravočasno zagotovili, smo pred
doslej največjo fluktuacijo pedagoških delavcev, fluktuacijo, na katero sem
opozoril naš zbor že pred nekaj meseci in ki ne bi smela uničiti uspehov, ki jih
je republiška izobraževalna skupnost od ustanovitve do danes dosegla z velikimi napori in vso podporo našega zbora, kar naglašam posebej, da ne bi prišlo
do razprave glede odgovornosti za nastalo stanje.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne, dajem
na glasovanje predlog odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Predlog odloka o soglasju je sprejet soglasno.
8. točka dnevnega reda je sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu
1973.
Skupščini ga je predložila v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije.
Sklep so obravnavali odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetnokulturnega
zbora, ki je pripravil predlog odloka o soglasju, odbor za prosveto in kulturo
našega zbora, zakonodajno-pravna komisija in delegati občin.
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Glasujemo o predlogu odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Predlog odloka je sprejet soglasno.
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9. točka dnevnega reda sta program izobraževalne skupnosti SR
Slovenije za leto 1973 in finančni načrt izobraževalne skupnosti SR Slovenije
za leto 1973.
Predložila ju je republiška izobraževalna skupnost. K programu dajemo soglasje, finančni načrt pa samo obravnavamo.
Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora je pripravil
predlog odloka o soglasju, celotno gradivo pa so obravnavali- odbor za prosveto
in kulturo našega zbora, zakonodajno-pravna komisija in delegati občin.
Kot vidite iz poročila odbora za prosveto in kulturo našega zbora, odbor
predlaga, da odloka o soglasju ne sprejmemo na današnji seji. Ali želi morda
kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Iz tega sklepam, da se pridružujemo predlogu
odbora, ker ni drugih predlogov, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
»Republiški zbor sprejema pripombe in predloge odbora za prosveto in kulturo
k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973, zato ne daje
soglasja k predloženemu programu in predlaga izobraževalni skupnosti SR Slovenije, da program ponovno prouči in v smislu pripomb dopolnjen program
predloži skupščini.«
Ce se strinjate s takim sklepom, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo> proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo predlagani sklep sprejeli soglasno.
Predlagam tudi, da sprejmemo še priporočilo, ki izhaja iz poročila odbora
in ki se glasi: »Izobraževalna skupnost SR Slovenije naj v letu 1973 ne financira
novih smeri in stopenj, ki bi jih uvajali v visokošolskih zavodih, razen za poklice tehničnih strok in za pedagoške poklice, za katere so ugotovljene velike
kadrovske potrebe. S to izjemo naj republiška izobraževalna skupnost zadržuje
financiranje v danih okvirih, tudi glede obsega osnovne dejavnosti v obstoječih
usmeritvah in stopnjah visokošolskega izobraževanja.« Ta predlog je dal odbor
in prosim, da o njem glasujemo.
Ce ste za takšno priporočilo izobraževalne skupnosti SR Slovenije, prosim,
da dvignete roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Priporočilo je sprejeto z večino glasov.
10. točka dnevnega reda je predlog odloka o sofinanciranju študentskega paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v
Mariboru.
Predlagatelj je izvršni svet. Predlog odloka so obravnavali odbor za finance
in proračun, odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija.
Odbor predlaga, naj se odlok obravnava kot osnutek. Ali je kakšen ugovor
proti temu? (Ni.) Torej bomo obravnavali odlok kot osnutek.
Predstavnik združenja visokošolskih zavodov Maribor je bil povabljen na
sejo.
Kdo želi razpravljati? Jože Florjančič.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Financiranje študentskega paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov Maribor je predmet razprave v posameznih organih SR Slovenije že dve leti. Zaradi izredno akutnega stanja zdravstvene zaščite študentov in ker je investitor zagotovil soudeležbo iz svojih sredstev in iz sredstev

56. seja

43

drugih zainteresiranih subjektov, prav tako pa tudi premostitveno kreditiranje
graditve tega objekta, predlagamo rešitev, ki jo vsebuje odlok.
Izvršni svet se je, ko je razpravljal o predlogu odbora za finance, da se
predlog odloka obravnava kot osnutek, strinjal s predlogom, vendarle pa je
moral ugotoviti, da nas pri vzpostavljanju novih odnosov pri zagotavljanju
sredstev za investicijo na področju visokošolskega dela spremljajo nekatera
nerazumevanja oziroma nekatere objektivne težave. Zato le počasi prehajamo
iz čistega proračunskega načina financiranja v sistem, v katerem bomo lahko
v večji meri zagotavljali sredstva tudi iz drugih virov in ne samo iz proračuna
SR Slovenije.
Izvršni svet je ugotovil, da težave nastanejo takrat, ko je treba zagotoviti
ustrezna sredstva. Navadno ta odgovornost v celoti pade na republiški proračun.
Zaradi tega predlagam, da bi republiški zbor sprejel za republiško raziskovalno skupnost in za republiško izobraževalno skupnost priporočilo, da do sprejema predloga odloka znova proučita vprašanje sofinanciranja graditve tega
objekta in zagotovita potrebna sredstva.
Prav tako predlagam,, naj republiški zbor sprejme sklep, da naj služba
družbenega knjigovodstva Slovenije predloži poročilo o navedbah, ki so v poročilu odbora za finance, ker se mi zdi, da mora pred sprejetjem predloga odloka
te stvari tudi služba družbenega knjigovodstva razčistiti.
Predlagam tudi spremembo formulacije v zapisniku odbora za finance in
proračun. Zadnji del zadnje alinee, ki govori o tem, da se je strinjal tudi predstavnik republiškega sekretariata za finance, naj se pomakne v zadnji odstavek
tega poročila.
S tem bi bila do priprave predloga odloka razčiščena nekatera vprašanja, po
drugi strani pa bi bila dana republiški izobraževalni skupnosti in republiški
raziskovalni skupnosti možnost, da znova proučita svoj odnos do te investicije
in skušata vendarle zagotoviti svojo soudeležbo pri graditvi tega objekta. Hvala
lepa.
Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Besedo ima predstavnik
visokošolskih zavodov Maribor Janko Kuster.
Janko Kuster: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice
poslanke in poslanci.
V zvezi s poročilom odbora za finance in proračun, ki je zasedal 5. aprila,
je služba družbenega knjigovodstva že 6. aprila pregledala poslovanje in financiranje in ugotovila, da je bilo v celoti zakonito. Prav tako bi rad v imenu
združenja odvrnil namigovanje, da je šlo za izigravanje predpisov, Kot je povedal že tovariš Florjančič, teče razprava o tem odloku od leta 1971. Takrat smo
začeli graditi, upoštevaje vse racionalizacijske ukrepe, ki jih je obravnavala
tudi komisija za družbeni nadzor, in dosegli pocenitev in sicer od prvotnih
7 milijonov na 5 milijonov 850. Objekt je bil oddan za fiksno ceno kot gradnja
na ključ, pri čemer je veljala ponudba do 15. septembra 1972. Ce ponudbe ne bi
sprejeli, bi nam pretile podražitve za več kot 200 starih milijonov dinarjev.
Graditi smo začeli z lastnimi sredstvi in s sredstvi zdravstvenega doma v Mariboru, ki je v celoti prevzel financiranje študentske ambulante, ki bo zagotovila
zdravstveno varstvo za približno 4000 študentov. Investicijski elaborat je šel
skozi vse faze preverjanja, ki jih določajo republiški predpisi o financiranju
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negospodarskih investicij iz sredstev SRS. V tem postopku je bila nesporno
ugotovljena tako upravičenost kakor tudi racionalnost objekta. Zato nas je
očitek, da gre za izigravanje in izsiljevanje, hudo zabolel in mislim, da so
sumničenja odvrnjena z že uvodoma citiranimi ugotovitvami službe družbenega
knjigovodstva, ki je že 6. aprila pregledala na zahtevo odbora za finance celotno
dokumentacijo. Hvala.
Predsednik Miran Goslar : Ali želi še kdo besedo? Nihče več. To se
pravi, da lahko sprejmemo sklep o sprejetju tega osnutka, pri čemer mislim,
da glede na vse, kar je bilo rečeno, sprejmemo pobudo tovariša Florjančiča, in
da ni razloga, da bi mi zadolžili SDK. Mislim, da lahko to naredi sekretariat
za finance sam in ni treba, da mi o tem sklepamo.
Prosim Jože Florjančič!
Jože Florjančič : Tovariš predsednik, če sem pravilno razumel tvoj
zaključek, jemljemo izjavo predstavnika združenja visokošolskih zavodov o
kontroli SDK kot dejstvo in bomo samo še zahtevah, da jo da v pismeni obliki.
Namreč izvršni svet ni vedel, zato sem predlagal sklep.
Predlagal sem tudi, naj republiški zbor sprejme priporočilo republiški izobraževalni skupnosti in republiški raziskovalni skupnosti, da znova preverita
možnosti za svojo soudeležbo pri graditvi tega objekta, in da skušata zagotoviti
sredstva v višini, ki je bila določena v osnutku tega odloka.
Predsednik Miran Goslar: Ima kdo v zvezi s tem predlogom kakšno
pripombo? Tovariš Zaje.
Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam dopolnitev k predlogu tovariša Florjančiča in sicer, da obe skupnosti
pregledata možnosti za sofinanciranje iz sredstev za prihodnje leto. Iz sredstev
za letošnje leto namreč to ni mogoče.
Predsednik Miran Goslar : V to se ne moremo spuščati. Sprejeli bomo
priporočilo, ki ga je predlagal sekretar za finance.
Se kdo želi besedo ? Besedo ima Magda Mihelič.
Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zelo neljubo mi je, da moramo v imenu odbora pojasnjevati investicije v šolstvo,
predvsem v visoko šolstvo.
Res je, da smo v poročilu poslanci — člani odbora — menili, da gre za izigravanje ah pa za kršenje predpisov o zagotovitvi sredstev za investicije. Po zakonu
o zagotavljanju investicijskih sredstev morajo biti že pred gradnjo zagotovljena
vsa sredstva za investicijo. Ko pa smo dobili v obravnavo odlok, po katerem
naj bi kot sofinancerja bih republiška izobraževalna skupnost in republiška
raziskovalna skupnost, smo ugotovili, da repubhška raziskovalna skupnost tudi
še ni sprejela dokončnega sklepa. Mislim, da smo bili upravičeno prepričani,
da sredstva za investicijo niso pokrita, čeprav je objekt zgrajen že do tretje
faze.
Ce je pri tem očitek, da je šlo za kršenje ah za izigravanje predpisov, neupravičen, se opravičujem. Če pa sredstva niso bila zagotovljena, je naše
poročilo točno.
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Sprejemam pa predlog tovariša Florjančiča, sekretarja za finance, da naj se
na drugi strani našega poročila zadnji stavek zadnje alinee prenese v zadnji
odstavek.
Zaradi nesoglasij o sredstvih za financiranje investicije je odbor predlagal,
da naj danes sprejmemo samo osnutek odloka, do priprave predloga odloka
pa naj se zbistrijo vse nejasnosti v zvezi s financiranjem. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Ce ne, predlagam
tale sklep:
1. Osnutek odloka o sofinanciranju študentskega paviljona in študentske
ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru se sprejme.
2. Predlog odloka naj pripravi izvršni svet.
Predlagam tudi naslednji priporočili:
1. Izobraževalna skupnost SR Slovenije naj glede na razpravo v republiškem zboru in glede na ostalo gradivo znova prouči možnosti za sofinanciranje
študentskega paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov
v Mariboru.
2. Raziskovalna skupnost SR Slovenije naj ob upoštevanju potreb po
graditvi študentskega paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru in po proučitvi gradiva in razprave na seji republiškega zbora čimprej sklepa o svoji udeležbi pri sofinanciranju.
Se strinjate s tem sklepom in s priporočili? (Da.) Kdor je za sklep o sprejetju osnutka in za priporočili, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.)
Sklep in priporočili so sprejeti z večino glasov.
11. točka dnevnega reda je osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora, odbor za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora in zakonodajno-pravna komisija.
Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, predlagam tale sklep:
1. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske
mornarice se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet.
Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka sprejet soglasno.
12. točka dnevnega reda je osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek sta obravnavala odbor za proizvodnjo
in blagovni promet in zakonodajno-pravna komisija. Ali želi kdo razprvaljati?
(Nihče.) Torej predlagam tale sklep:
1. Osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Upošteva naj predloge iz poročil
skupščinskih teles in ostalih gradiv.
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka sprejet soglasno.

46

Republiški zbor

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to< je osnutek zakona o
semenu in sadikah.
Tudi tu je predlagatelj izvršni svet. Odbor za proizvodnjo in blagovni promet in zakonodajno-pravna komisija sta dala pismeni poročili. Ali želi kdo
razpravljati? (Nihče.) Predlagam tale sklep:
1. Osnutek zakona o semenu in sadikah se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, ki naj upošteva predloge, dane v
poročilih skupščinskih teles in v ostalih gradivih.
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o semenu in sadikah
sprejet soglasno.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o
dopolnitvi zakona o davkih občanov.
Predlagatelj izvršni svet predlaga skrajšani postopek v smislu 294. člena
poslovnika. Ali je kdo proti? (Nihče.) Zakon bomo obravnavali v zadnji fazi
kot predlog. Imamo pismeni poročili odbora za finance in proračun in zakonodajno-pravne komisije. Na sejo je bil povabljen tudi predstavnik republiškega
odbora za zgraditev spomiskega doma borcev NOV in mladine v Kumrovcu.
Ali želi kdo besedo? Miloš Polič ima besedo.
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na
kratko bom poudaril pomembnost odloka, ki ga danes sprejemamo glede na
dosedanji razvoj vprašanja zgraditve spominskega doma Zveze borcev in mladine Jugoslavije. Ta dom je v desetih letih prešel štiri faze in navsezadnje
dobil splošno jugoslovanski pomen. Dom ima namen, da omogoči temeljitejše
proučevanje Titovega življenja in naše stvarnosti. Povezan je s šolo v Kumrovcu,
z njegovo rojstno hišo in rojstno hišo matere. Ker pa je dom borcev in mladine
v Kumrovcu namenjen tudi zgodovini jugoslovanskih narodov od časa, ko je
tovariš Tito začel revolucionarno pot v Zvezi komunistov Jugoslavije, to je
Titovemu obdobju Jugoslavije, ne more biti samo zgradba simbol te dobe,
temveč je potrebno vključiti tudi okolje. Prav zato, ker vemo, da milijoni
Jugoslovanov, in tudi tujcev, občudujejo okolje, ki je dalo tovariša Tita, je
potrebno, da pokrajino, arhitekturo in običaje ter ljudi ohranimo čimbolj
naravne, nepopačene, da si bodt» še kasnejši rodovi lahko v sebi pričarali okolje,
v katerem se je rodil tako velik genij človeštva, kot je tovariši Tito.
Seveda ni s tem rečeno, da se ti kraji in to okolje ne smejo- razvijati, nasprotno1, pokrajino je potrebno oceniti iz regionalnoprostorskega in normalnega
vidika, oceniti možnosti razvoja v gospodarskem smislu; poljedeljstvo, vino-^
gradništro, sadjarstvo, živinorejo, industrijo biotehnično živilske smeri, turizem,
gostinstvo!. Ne smemo pozabiti, da bodo ti kraji in to okolje ena od centralnih
točk mednarodnega znanstvenega dela o jugoslovanski revoluciji v graditvi
socializma. Prav zato je potrebno' to okolje zaščititi s sporazumom obeh republik in v sodelovanju z zveznimi organi. To delo ni majhno, niti ni lahko, začeti
pa ga moramo čimprej, in sicer s tem, da se določi področje, da se zgradi
potrebne ceste in mostove na Sotli, in da se pripravi turistični vodič. Zato
predlagam, da ta odlok sprejmemo in da s tem podkrepimo to akcijo tudi v
naši republiki.
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Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ugotavljam,
da ne. Glasujmo o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov. Kdor
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet soglasno-.
15. točka dnevnega reda je predlog zakona o dopolnitvi zakona o
republiškem prispevku od sredstev skupne porabe.
Predlagatelj je izvršni svet, ki s tem uresničuje pobudo skupščine občine
Ljubljana-Center. Izvršni svet predlaga skrajšani postopek v smislu 294. člena
poslovnika. Se strinjate s skrajšanim postopkom? (Da.) Vidim, da se. Torej
obravnavamo zakon v zadnji fazi kot predlog. Odbor za finance in proračun
in zakonodajno-pravna komisija sta dala pismeni poročili. Predstavnik skupščine občine Ljubljana-Center je bil vabljen na sejo.
Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče, glasujmo. Imamo amandma zakonodajno-pravne komisije k 1. členu, ki je nesporen. Kdor je za ta amandma k 1.
členu, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Zakon o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od prispevkov skupne
porabe je sprejet.
16. točka dnevnega reda je predlog za izdajo zakona o dopolnitvi
zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe.
Predlagatelji so skupščine občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Odbor za finance in proračun je predlog obravnaval, prav tako zakonodajnopravna komisija in imamo njuni pismeni poročili. V smislu 165. člena poslovnika skupščine je bil predlog za izdajo zakona poslan izvršnemu svetu, ki je
dal pismeno mnenje, da se s predlogom za izdajo zakona ne strinja. Mnenje
izvršnega sveta ste danes prejeli na klop. Začenjam razpravo. Besedo ima
Branko Milinovič, predsednik skupščine občine Hrastnik.
Branko Milinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V imenu predlagateljev želim opozoriti ta zbor na nekatera dejstva, ki
se nam zdijo pomembna in ki so vplivala na to, da smo skupščini SR Slovenije
posredovali predlog za izdajo zakona za dopolnitev zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe.
Na predlog skupščin občin in družbenopolitičnih organizacij so se delovni
ljudje v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi že v letu 1965 odločili,
da bodo združevali del ustvarjenih sredstev za financiranje potreb na nekaterih
področjih, za katera ni bilo na ustrezen način urejeno zagotavljanje finančnih
sredstev. Družbeni dogovori so bili sprejeti z referendumi ali pa so jih sprejeli
pristojni samoupravni organi posameznih organizacij združenega dela. Osnovo
za združevanje sredstev je predstavljal in še danes predstavlja ustvarjeni dohodek, sredstva pa so bila uporabljena predvsem za naslednje namene: graditev šolskih in vzgojno-varstvenih objektov, za graditev nekaterih komunalnih
in komunikacijskih objektov, za financiranje potreb na področju splošnega
ljudskega odpora, za financiranje potreb na področju kulturne in športne de-
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javnosti, za odpiranje novih delovnih mest in za štipendiranje nadarjenih in
socialno šibkih dijakov in študentov.
Tako smo uspeli v zasavskih občinah s samoupravnim dogovarjanjem združiti precejšnja sredstva in z njimi rešiti najnujnejše probleme na posameznih
področjih življenja. Zakonski predpisi in z njimi usklađeni samoupravni akti
organizacij združenega dela so vse do 1. 1. letos dovoljevali, da so podpisniki
takšnih družbenih dogovorov izločali sredstva za skupne potrebe iz poslovnih
stroškov. Po navedenem datumu pa je to mogoče le na ta način, da jih izločijo
v sklad skupne porabe in od tam odvedejo v ustrezne sklade, ki zagotavljajo
financiranje posameznih dejavnosti.
Ker pa so izplačila iz sklada skupne porabe obremenjena z republiškim
prispevkom, se zbrana sredstva ali zmanjšajo za navedeni prispevek ali pa to
pomeni dodatno obremenitev gospodarskih in drugih delovnih organizacij, kar
po našem mnenju ni sprejemljivo.
Posebej želimo opozoriti, da ugotovitev odbora za finance in proračun, ki
pravi, da bi ob primeru sprejetja našega predloga nastal izpad v republiškem
proračunu za letošnje leto, ni povsem točna, ker v preteklih letih ni bilo dotoka teh sredstev v proračun, kajti sredstva niso bila izločena iz skladov
skupne porabe, kot je to bilo že omenjeno.
Zaradi takšnega stanja ne more priti do tega, da bi bila z našim predlogom
prizadeta širša družbena skupnost, pač pa bi bili v primeru, da skupščina našega predloga ne sprejme, prizadeti interesi občinskih skupnosti. Zato znova
predlagamo republiškemu zboru, da naš predlog obravnava in da ga skuša
sprejeti. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Naprej prosim! Polde Maček ima besedo.
Polde Maček: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Podpiram iniciativo skupščin občin Hrastnik, Zagorje in Trbovlje iz razlogov, ki so bili navedeni. Dodal pa bi še tole: Ko smo letos sprejeli zakon o obdavčenju temeljnih
organizacij združenega dela, smo s tem potrdili, da ne more biti dvakratnega
obdavčenja.
Upoštevati moramo, da imamo na področju osebne splošne in skupne porabe samoupravne oziroma družbene dogovore in tudi dogovore, kako se razpolaga z ostalimi sredstvi oziroma presežki. Zato ni nobenih razlogov, da tak
zakon še obstaja. Trditev, da bi zaradi take rešitve prišlo do izpada v republiškem proračunu, pa menim, da ni točna, kajti sredstva so bila v tem letu
že odvedena.
Predlog izvršnega sveta pomeni, da se bo ta situacija lahko uredila šele
na koncu leta. Zato predlagam, da zbor sprejme sklep, da se zakon o obdavčenju
sklada skupne porabe ne spreminja, ampak odpravi obdavčenje. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo? V zadregi sem, kaj naj predlagam
kot sklep. K predlogu skupščine občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ni bilo
nasprotnih mnenj, in tudi ne v poročilu odbora. Čeprav je odbor načel vprašanja, katerih bi se kazalo lotiti, pa je vsa razprava nekoliko nerodna. Za isti
zakon imamo dve točki. Zdi se mi neprimerno, da ni bilo nobenega organa, ki
bi znal to spraviti v enoten predlog.
Poleg tega, če se spominjate razprav, je bilo ob zakonu o uvedbi davka na
dohodek TOZD veliko poskusov, da bi oprostili tega davka razne namenske
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prispevke. Po daljših diskusijah smo se odločili, da takih oprostitev ne sprejmemo, zaradi tega ne, ker smo hoteli ohraniti pojem davčne osnove zadosti
enoten in dosleden, tako da pravzaprav noben izdatek iz dohodka ne bi bil
favoriziran glede na davčno obremenitev. Res pa je, da so s tem, ko smo sprejeli takšno rešitev, določeni izdatki iz sklada skupne porabe, ki so sicer sestavni
del dohodka, dvakrat obdavčeni. Po sprejemu zakona o davku iz dohodka
TOZD je nastala nova situacija, ki pa ni adekvatm* prišla do izraza v predlogu
za spremembo zakona o prispevku od sredstev skupne porabe, tako bi veljalo
formulirati sklep, ki ne bi bil čisto v skladu z običajnimi formalnimi predlogi
oziroma sklepi, ki jih sprejemamo ob osnutkih ali pa ob predlogih za izdajo.
Upal bi si dovoliti, če se boste strinjali s tem, da bi predlog za izdajo zakona,
ki ga dajejo te občine, imenoval v sklepu pobuda za spremembo. Predlagam
torej, da sprejmemo tale sklep:
1. Pobuda za oprostitev prispevka od sredstev skupne porabe, ki jih delovne
in druge organizacije in državni organi prispevajo za sofinanciranje skupnih
potreb v občini, če so za to sklenjeni ustrezni samoupravni sporazumi, se
sprejme.
2. Izvršni svet naj glede na sprejeto pobudo in na že sprejete oprostitve
nekaterih sredstev iz sklada skupne porabe, zlasti pa glede na to, da je bil
sprejet zakon o davku iz dohodka TOZD, prouči, ali je zakon o republiškem
prispevku od sredstev skupne porabe sploh še potreben, in da republiškemu
zboru ustrezen predlog do konca maja 1973.
Prosim, tovariš Florjančič.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da je sklep, ki ga je predlagal tovariš predsednik, za izvršni svet sprejemljiv. Izvršni svet je v predlogu programa republiške zakonodaje za letošnje
leto popolnoma enako opredelil svoj odnos do tega zakona. Tudi v obrazložitvi
programa je pod to točko približno enaka misel, kot jo je formuliral tovariš
predsednik v svojem sklepu.
Mislim pa, da rok 30. maj ni smotrn, namreč treba je upoštevati celoten
program zakonodaje. Bolje bi bilo držati se programa in rokovnika, ki je predviden. Zato predlagam, da se rok prilagodi roku, ki je določen v programu o
usklajevanju republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji.
28. februarja smo v skupščini sprejeli letošnji proračun, v katerem je tudi
ta dohodek. Med pripravo proračuna ni bilo diskusije o tem, da naj bi se ta
dohodek na nivoju republike odpravil. Zato je treba vedeti, da veljavnosti
tega zakona ne bo mogoče odpraviti zaradi bilančnih razlogov pred koncem
tega leta.
Predsednik Miran Goslar: Na to je odgovoril že tovariš Maček.
Kljub temu vztrajam pri tem datumu, to je konec maja. Zdi se mi, da gre le
za mesec dni razlike. To pa je dovolj za to, da lahko rečemo, da zakon ni več
potreben. Mislim, da mnogo razlogov govori za to, da zakon ni več potreben,
to se pravi, da ni nobenega razloga več, da se obdavčujejo katerekoli dajatve
oziroma katerakoli sredstva, ki jih delovne organizacije namenjajo iz skladov
skupne porabe. Tisti del sredstev iz sklada skupne porabe, ki ima značaj osebnih prejemkov, je limitiran po samoupravnih sporazumih, prav tako pa se
trpši v okviru samoupravnih sporazumov tisti del sredstev, ki ima značaj
splošne potrošnje. Tako po sprejemu zakona o davku na dohodek najbrž res
4
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ni več razlogov, da ta zakon še naprej velja. Morda bo izvršni svet našel kakšne
argumente, za katere pa si želimo, da ne bi bili samo fiskalni.
Mislim, da je mesec in pol povsem dovolj, da te argumente poišče in nas
prepriča o čem drugem. Ima še kdo kakšno mnenje. Ce ne, dajem sklep na
glasovanje. Ali se strinjate s tem, kar sem predlagal? Prosim, kdor je za, naj
glasuje. (Večina poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(3 poslanci.)
Sklep je sprejet z> večino 'glasov.
17. točka dnevnega reda je predlog odloka o razdelitvi deviz za
potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih
družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973.
Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in zakonodajnopravna komisija sta dala pismeni poročili.
Začenjam razpravo. Se kdo javlja? (Nihče.)
Imamo amandma odbora za finance in proračun k 1. točki. Se izvršni svet
z njim strinja? (Da.)
Glasujmo o amandmaju odbora k 1. točki. Kdor je za, naj prosim glasuje.
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je sprejet soglasno.
Glasujmo o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje. (Vsi
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok je sprejet soglasno.
18. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembi zakona o
posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa
proizvodov in storitev.
Predlagatelj izvršni svet predlaga v smislu 298. člena poslovnika hitri postopek. Razlog za to je med republikami sklenjeni dogovor o določitvi enake
stopnje prometnega davka na promet osebnih avtomobilov. Glede na to je potrebno ustrezno spremeniti sedanjo stopnjo, ki je sestavni del zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in o načinu, po katerem občani
in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo1 davek od prometa proizvodov
in storitev. Rad bi slišal mnenje odbora za finance in proračun in zakonodajnopravne komisije, ker nimamo pismenih poročil. (Tovariš Maček se strinja v
imenu odbora, prav tako se strinja zakonodajno-pravna komisija.)
Želi kdo razpravljati? (Nihče.)
Glasujmo torej o predlogu zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje. (Vsi
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Predlog zakona je soglasno sprejet.
19. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in
prispevkov za leto 1973.
Predlagatelj, izvršni svet, predlaga hitri postopek po 298. členu poslovnika.
Se strinjate s tem? (Da.) Zeli kdo besedo? Besedo ima Zora Tomič.
Zora Tomič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Pred vami je
predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 in v tej zvezi gre za
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podaljšanje roka za določitev prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje v
letu 1973 do 30. aprila 1973. Osnovni namen je, da tudi formalno zagotovimo
dokončanje akcije za samoupravne sporazume o programu zdravstvenega varstva, o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja in o sredstvih za zdravstveno
zavarovanje, v materialnih okvirih, ki jih je odobrila skupščina SR Slovenije
s smernicami resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije
za leto 1973, s tem da imamo na razpolago instrument, kajti če akcija v celoti
ne bi uspela, bi morali določati prispevno stopnjo še po starem.
S smernicami je področje zdravstvenega zavarovanja omogočeno, da lahko
v letu 1973 poveča izvirni dohodek le za 12,5 °/o v primerjavi z letom 1972. To
pomeni za polovico manj sredstev kot jih je bilo glede na letno naraščanje
porabe v zdravstvenem zavarovanju v zadnjih petih letih. Pri tem moramo
upoštevati, da prav družbenoekonomska gibanja v letu 1972 bistveno vplivajo
na stroške zdravstvenega zavarovanja, podražitve zdravil, hrane, energetike in
komunalnih uslug. Posebno pa še na visok porast osebnih dohodkov, kar neposredno vpliva na denarno maso za denarna nadomestila v času bolezni, ker
se le-ta določa na osnovi osebnega dohodka v preteklem letu. Vse to terja napore zdravstvenih delovnih organizacij in skupnosti zdravstvenega zavarovanja,
da bi kljub temu do določene mere ohranili raven zdravstvenega varstva iz leta
1972 in da tudi v letu 1973 ne bi okrnili pravic delavcev. Pri tem pa seveda
ostaja še naprej odprto vprašanje financiranja novih in moderniziranih kapacitet zdravstvene službe.
Ti napori so nujni še zlasti zaradi tega, ker so se zavarovanci, delavci in
kmetje, na referendumu v novembru lani samoupravno in plebiscitarno odločili
za izenačitev pravic v zdravstvenem varstvu delavcev in kmetov in se tudi dogovorili za dodatne prispevke za kritje novih stroškov. Vsa ta dejstva ste tudi
vi upoštevali in zato je v smernicah tudi formalno priznana ta samoupravna
odločitev.
Glede na določila zveznega zakona, ki dopušča oblikovanje višjega izvirnega
dohodka kot v letu 1972 le na osnovi samoupravnih sporazumov, smo se v naši
republiki ob podpori tega doma, samoupravnih subjektov zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih delovnih organizacij odločili, da že v letošnjem letu v
celoti financiramo zdravstveno zavarovanje, to se pravi redno dejavnost, na
samoupravni osnovi, ne pa po dveh tirih, za en del tako kot doslej, za drugi del
pa na osnovi samoupravnega sporazuma. To je pomembna odločitev, pa tudi
velika naloga, saj gre prvič v naša družbenopolitični praksi za uporabo samoupravnega sporazuma tudi pri urejanju materialnih obveznosti združenih delavcev na posameznih področjih družbenega življenja in zadovoljevanja njihovih
potreb, torej za financiranje celotne redne dejavnosti in pravic. Gre pa tudi za
področje dela, ki je življenjskega pomena za slehernega med nami. K taki odločitvi nas je še zlasti usmerjala in o pravilnosti izbrane poti prepričevala že citirana referendumska odločitev, ko se nismo samo deklarativno odločali za izenačenje pravic iz zdravstvenega varstva delavcev in kmetov, za uresničenje načela
solidarnosti, temveč tudi za materialne obveznosti vseh. Seveda pa terja tako
široko zasnovana samoupravna akcija več časa kot dosedanji administrativni
postopek, še zlasti zaradi tega, ker smo morali v tem času samoupravno povezati in organizirati zdravstvene delovne organizacije, da bi lahko enakopravno
sodelovale v postopku samoupravnega sporazumevanja in tako začele uresničevati svoje dolžnosti in pravice združenih zdravstvenih delavcev.
4«

52

Republiški zbor

Priznati moramo, da je bilo v tej aktivnosti precej pomanjkljivosti, da
nekatere rešitve niso kristalno čiste, da je zaradi nezadostne informiranosti
marsikje prišlo do zavlačevanja podpisa samoupravnega sporazuma in tudi do
tega, da se nekateri delavski sveti niso odločali v duhu neposrednih samoupravnih odločitev delavcev na referendumu lani novembra. Vendar trdno
upamo, da bomo do roka, ki ga predvidevamo v zakonu, akcijo uspešno pripeljali
do kraja, pri čemer pričakujemo1, tako kot doslej, podporo vašega zbora, da se
bomo vsi, torej tudi delovne organizacije, politično odgovorno obnašali, spoštovali samoupravne odločitve delavcev in da ne bo treba posegati po starih,
državnih instrumentih in da istočasno ne bo ogroženo zdravstveno varstvo in
druge pravice prebivalcev Slovenije.
V imenu izvršnega sveta vam predlagam, da argumente, ki so tudi argumeniti podpisnikov družbenega dogovora o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva v letu 1973, ki so predlagali izvršnemu sveta ta ukrep, upoštevate
in predlagani zakon tudi sprejmete.
Predsednik Miran Goslar: Ali želi kdo razpravljati? (Nihče.) Glasu jmo. Kdor je za zakon, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo
je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet soglasno.
Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je predlog odloka o
razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik.
Izvršni svet predlaga hitri postopek. Ugotavljam, da se s predlogom in
postopkom strinjate. Ali želi kdo besedo? Tovariš Miloš Polič ima besedo.
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Komisij a za varstvo okolja je že ob sprejemanju soglasja za ratifikacijo mednarodne konvencije za zaščito redkih ptic opozorila ta zbor na stanje v tako
imenovanem lovskem turizmu. Tuji lovci lovijo tudi nekatere redke in zaščitene živali, ki so nekoč bile normalni sestavni del naše favne. Zaradi tega
je že marsikatera živalska vrsta popolnoma uničena ali pa še bo. Vemo, da je
divjad na določenih področjih zaradi obubožanih lovišč v Evropi cilj marsikaterega petičnega lovca. Marsikje naše lovske družine privabljajo tuje lovce
na veliko divjad zaradi mamljivih deviz. Tudi medved s Snežnika je bil žrtev
deviznega lovskega tržišča. Zato pozdravljamo ta odlok, opozarjamo pa, da ne
gre pozabiti na ptice. Tako je skalnati orel le še spomin. Skoda je, da do tega
akta ni prišlo že prej, temveč šele po smrti snežniškega medveda, ki je šele po
smrti postal s svojo kožo svetovni prvak in s tem odlokom, ki ga bomo danes
sprejeli, tudi slovenski naravni spomenik.
V imenu komisije za varstvo okolja predlagam, da predlog sprejmemo,
izvršni svet pa naj prouči, katere živali, ki v tem odloku še niso zajete, bi še
morale biti zaščitene. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? Magda Mihelič.
Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Prosim predstavnika predlagatelja, da pojasni, kakšne finančne posledice za
republiko ima predloženi odlok.
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Boris Mikoš: Odgovoril bom na to vprašanje in hkrati pojasnil tovarišu Poliču, kaj smo doslej naredili na tem področju. Zelo težko je podrobno
določiti, kakšna materialna bremena predstavlja 2. člen predlaganega odloka,
saj se je na primer pri snežniškem medvedu šele po smrti pokazalo, da je postal
prvak. V resnici je bil prvak že prej, le lovci ga niso ocenili. Tudi ostalih živali
lovci ne morejo zmeriti in nam povedati, koliko* verjetnih trofej je. Vendar bi
lahko le tako točno določili sredstva. Ob tem naj povem, da ne gre za pomembna
sredstva, ker bo dobil muzej samo tiste trofeje, ki ne bodo v zasebni lasti. Odstreli so po večini izpeljani zasebno, zato mislim, da ne bo šlo za posebno velika
sredstva. Povem pa naj, da bomo te stroške pokrivali s sredstvi, ki jih dobiva
muzej prek zavoda za spomeniško varstvo SR Slovenije in prek našega sekretariata v okviru sredstev za varstvo narave.
Naj povem še to, da je že pripravljen odlok o zavarovanju določenih vrst
živali in ptic, ki je prav zdaj v razpravi pri vseh mogočih organizacijah, da bi
dale svoje pripombe in mnenja. Začeli smo tudi akcijo za popis določenih
vrst živali in ptic prek vseh lovskih organizacij v Sloveniji in prek vseh lovišč
in mislim, da bomo še pred jesenjo lahko predložili skupščini ustrezne odloke
za zavarovanje skoraj vseh ptic in velikega števila živali na Slovenskem.
Predsednik Miran Goslar: Kdor je za odlok, naj prosim glasuje! (Vsi
poslanci glasujejo za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet soglasno.
Končujem sejo.
(Seja je bila končana ob 14.25.)

■ni mi

57. seja
(15. maja 1973)
Predsedovala: Miran Goslar,
predsednik republiškega zbora in
Lojzka Stropnik,
podpredsednica republiškega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši! Začenjam 57. sejo
republiškega zbora.
Za današnjo sejo so se opravičili: Benjamin Božiček, Marjan Orožen, Andrej Pehare in Bogdan Snabl.
Izvršni svet predlaga, da se začasno odloži razprava in sklepanje o predlogu zakona o zemljiškem katastru in predlogu zakona o temeljni geodetski
izmeri. Zato ju bomo dali z dnevnega reda današnje seje.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 56. seje;
2. poslanska vprašanja;
3. poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine
SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil;
4. osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za
urejanje prostora;
5. osnutek urbanega sistema SR Slovenije;
6. poročilo o delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje
SR Slovenije v obdobju 1968—1972;
7. program dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR
Slovenije v obdobju 1973—1977;
8. predlog odloka o programu za financiranje regionalnega prostorskega
planiranja SR Slovenije v obdobju 1973—1977;
9. statut posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo;
10. dolgoročni razvojni (delovni) program posebne izobraževalne skupnosti
za gozdarstvo;
11. program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973;
12. predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku;
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13. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih
1918—1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn leta 1912 in 1918;
14. osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih;
15. osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev (kmetij);
16. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in arhivih;
17. osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu;
18. predlog odloka o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz republiških
sredstev;
19. predlog odloka o financiranju druge etape gradnje šolskega centra za
strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana —
Tacen;
20. konvencija med vlado SFRJ in vlado republike Francije o varstvu investicij s poročilom zveznega sekretariata za finance;
21. volitve in imenovanja.
Se strinjate s tem dnevnim redom? Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Predlagam, da se dogovorimo o temle: ker bomo zdaj poslušali uvodne
ekspozeje na skupni seji z enotnim zborom, in sicer k 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točki
dnevnega reda, bi morali poslanska vprašanja pomakniti nekoliko nazaj. Da bi
predstavniki izvršnega sveta vedeli, kdaj bodo lahko odgovarjali, predlagam, da
poslanska vprašanja poslušamo ob 14. uri. Se strinjate? (Da.)
1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 56. seje republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kako dopolnitev, pripombo? Nihče.
Ugotavljam, da je zapisnik 56. seje republiškega zbora odobren.
Sledi skupna seja v veliki dvorani. Vodil jo bo predsednik gospodarskega
zbora Tone Bole.
(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala ob 10.55.)
Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci. Smo pri
3. točki dnevnega reda, to je pri poročilu o delu enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava. Kot ste videli iz materialov, je
komisija predložila tudi predlog resolucije o uresničevanju ustavnih dopolnil.
Predlog resolucije sta obravnavala odbor za družbenoekonomske odnose in zakonodaj no-pravna komisija. K besedi se javlja Jože Dernovšek.
Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši! Z današnjo razpravo o uresničevanju ustavnih amandmajev, posebno delavskih, želimo dati svoj prispevek
k celotni akciji naprednih subjektivnih sil, v okviru katerih delujemo neposredno tudi sami, ki si vse od sprejetja ustavnih amandmajev pa do danes
vztrajno prizadevajo vsebino ustavnih dopolnil preliti v samoupravne družbenoekonomske odnose. Treba je poudariti, da je celotna akcija za uresničevanje
ustavnih dopolnil nosila in nosi predvsem obeležje revolucionarnega spopada s
silami in težnjami, ki se upirajo neposrednemu samoupravljanju. V predloženi
resoluciji, ki ste jo danes prejeli, je akcentuiranih le nekaj poglavitnih nalog,
ki se nanašajo na uresničevanje ustavnih amandmajev. Nekatere od teh naj
omenim.
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1. Na četrti konferenci Zveze komunistov Jugoslavije je bilo poudarjeno1, da
je naša prva naloga povsod ustanoviti, temelj ne organizacije združenega dela in
zagotoviti, da bo vsebina njihovega delovanja odsevala misel ustavnih dopolnil.
Iz dosedanjih izkušenj je razvidno, da to ni preprosta niti ne kratkoročna
naloga. Ob tem imamo opraviti z različnimi političnimi odpori, ustaljenimi
navadami dosedanjega dela, z neaktivnostjo, z metodo čakanja itd. Opraviti
smo imeli tudi s tezo, da delavci nimajo dovolj interesov za sodelovanje v tej
akciji, da nimajo zato potrebnega znanja in je njihova miselnost predvsem
mezdno usmerjena. Tudi boj proti vsem omenjenim oviram, odporom itd., ni
stvar enkratne, na hitro opravijene politične akcije, ampak je vztrajno- strokovno in idejnopolitično delo. V dokumentu, ki ga predlaga komisija, je posebno naglašeno, da je ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela
pravica in dolžnost delavcev. Torej ne gre za prostovoljno opredelitev da ali ne,
kar zadeva ustanovitev temeljnih organizacij združenega dela, temveč jasno
povejmo, da so vsi, ki imajo za to pogoje, dolžni ustanavljati temeljne organizacije združenega dela in s tem realizirati družbena ter ekonomska razmerja,
ustrezna samoupravnemu položaju delavcev.
Tako je mogoče materializirati pravico delavcev do razpolaganja s presežnim delom. Zato moramo stalno poudarjati, da ustanavljanje temeljnih organizacij ni zamenjava fasade, temveč in zlasti sprememba notranjih odnosov.
Temeljna organizacija je namreč osnovna institucija neposrednega samoupravljanja, celica samoupravnih odnosov, v katerih delavci neposredno in enakopravno urejajo medsebojne odnose pri delu, odločajo o dohodkih, o njihovi nadaljnji cirkulaciji, kakor tudi o drugih vprašanjih, povezanih z drugimi temeljnimi organizacijami, s krajevno skupnostjo in občino in širšo družbeno skupnostjo. Še posebno je treba o tem naglasiti pomen ustanavljanja temeljnih organizacij v vseh dislociranih obratih. Ugotoviti moramo, da realizacija ustavnih
sprememb na tem področju poteka prepočasi, čeprav je bilo danes ugotovljeno,
da so na tem področju napravljeni premiki. Brez ustavnega statusa dislociranih
obratov si ni mogoče zamišljati samoupravnega življenja v obratih niti ne v
krajevni skupnosti.
Ko naglašamo potrebo po ustanavljanju temeljnih organizacij, moramo
obenem z enako težo podpirati prizadevanja za samoupravno integracijo temeljnih organizacij v močne gospodarske samoupravne organizacije združenega
dela.
Odločno moramo obračunavati s pomisleki, da pomeni realizacija ustavnih
dopolnil dezintegracijo, atomizacijo v primerjavi z včerajšnjo idealno celoto,
kakor si jo nekateri predstavljajo. Ne gre torej za to, ampak za ekonomsko čvrsto
organizacijo združenega dela, za integracijo na samoupravni osnovi, brez nejasnih hipotek in s čistimi računi v medsebojnih odnosih. Skratka, uresničevanje amandmajev moramo pojmovati kot poziv na samoupravno integracijo.
2. V političnih dokumentih smo pogosto naglašali, zlasti na 29. seji centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije pa tudi pozneje, pomen boja
proti odtujenim centrom ekonomske in finančne, s tem pa tudi politične moči.
V mislih imam odtujevanje presežnega dela, s katerim upravljajo tudi centri v
neproizvodni sferi, to je banke, trgovina, zavarovalnica, razni skladi. Tudi v
resoluciji opozarjamo na te stvari. Že dosedanjo aktivnost pri povezovanju
trgovine, notranje in zunanje, s proizvodnjo, banke z gospodarstvom, drugačno
urejanje upravljanja s skladi, je potrebno na vseh ravnih okrepiti in ji dati še
večji razmak. Vsebino ekonomskih in samoupravnih odnosov v samoupravnih
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sporazumih morajo predvsem opredeliti določila, ki izražajo skupne dogovore o
razvojni politiki, o razpolaganju s presežnim delom, prevzemanju skupnega
rizika itd. Samoupravne sporazume o medsebojnih odnosih je treba nenehno dograjevati, izpopolnjevati in seveda izvajati.
3. Opozoriti kaže še na ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti.
Izhodišče mora biti urejanje družbenih nalog na osnovi sporazumevanja in dogovarjanja ter na samoupravni menjavi dela med različnimi družbenimi področij
dela. Zato je prva naša obveznost, da sedanje samoupravno življenje v družbenih dejavnostih hitreje dograjujemo in skupnostim damo pravo življenjsko moč
oziroma amandmajske okvire.
Dolžnost samoupravnih interesnih skupnosti, temeljnih organizacij, organov
družbenopolitičnih skupnosti pa je zlasti v tem, da se samoupravne interesne
skupnosti čimprej organizirajo na principu delegatskega sistema, ne samo formalno, ampak vsebinsko, posebno takrat, ko sprejemajo odločitve, pomembne za
delovanje teh samoupravnih interesnih skupnosti kakor tudi za zadovoljevanje
družbenih potreb delavcev v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih.
Gre torej za samoupravno konstituiranje tako povezanega interesa delavcev v
teh skupnostih kakor tudi delavcev v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih in ob tem hkrati za razbremenjevanje samoupravnih skupnosti skrbništva
državnega proračuna.
Samoupravnim interesnim skupnostim pa moramo dati več spodbude za
delovanje. K temu naj pripomorejo sistemske rešitve, ki jih mora sprejeti naša
skupščina. Mnogo več iniciative pa je seveda treba pričakovati tudi od neposredno zainteresiranega gospodarstva.
4. Med najpomembnejša vprašanja organizacije ustavnih amandmajev sodi
uresničevanje načel o minulem delu. Izhajati moramo iz temelja minulega dela,
ki je predvsem v tem, da vodijo samoupravljala svojo družbenoekonomsko akcijo in razširjeno reprodukcijo tako>, da naložena sredstva omogočajo povečanje
dohodka in povečanje družbene produktivnosti dela. Zato je treba med temeljnimi
nalogami realizacije načel minulega dela zagotoviti delavcem razpolaganje s presežnim delom. Celotna problematika razširjene reprodukcije mora priti v domen združenih upravijalcev. Ob tem naj ponovno naglasim eno izmed'ključnih
misli iz pisma predsednika Tita, da je bistvena dilema našega zlasti pa še prihodnjega časa v tem, ali bo. delavski razred zagospodari! nad celotno družbeno
reprodukcijo ali pa se bodo krepile tiste sile in odnosi, ki nasprotujejo interesom socializma in samoupravljanja. Iz vsega tega sledi, da moramo okrepiti
napore, da se sredstva razširjene reprodukcije ne bodo izmikala nadzoru delavcev, to pomeni, da delavec v temeljni organizaciji odloča o rezultatih svojega
dela, družbenega dela, nadzira pota in cilje njegovega nadaljnjega združevanja
in ohranja možnosti za upravljanje z njim. Le v takih odnosih je mogoče
uresničevati pravice delavcev iz samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka,
osebnih dohodkov in pa tudi pravice iz pokojninskega zavarovanja kakor tudi
celotno socialnoekonomsko varnost delavcev in njihovih družin.
Dokler bo odtujenost sredstev, ki spadajo v razširjeno reprodukcijo še tako
močna, kot je danes, ni mogoče govoriti o bistveni realizaciji načel o minulem
delu kot odnosa do> upravljanja s sredstvi, minulega dela in iz tega izhajajoče
pravice do udeležbe pri rezultatih minulega dela.
Tudi IV. konferenca Zveze komunistov Jugoslavije je poudarila, da se tudi
novi odnosi v temeljnih organizacijah ne morejo uveljaviti, ker ni ustreznega
mehanizma razširjene reprodukcije, ki bi temeljil na razširjenih materialnih
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osnovah samoupravljanja, to je na razpolaganju delavcev z dohodkom in presežkom dela v temeljnih organizacijah.
In nazadnje, te štiri skupine vprašanj imajo v resoluciji posebno mesto, pa
tudi v dosedanjih razpravah smo jih stalno srečevali.
Ne da bi zanemarjali vsa druga vprašanja pa je treba kljub temu še enkrat
naglasiti, da je poglavitni smoter sedanjih sprememb v družbenih odnosih oblikovanje tega zaokroženega sistema odnosov v združenem delu, ki bo delavcem omogočil, da na podlagi svojega dela v temeljnih organizacijah, v katerih
dela in v celotni družbeni reprodukciji resnično odloča.
Predlagam zboru, da predlog resolucije o uresničevanju ustavnih dopolnil
XXVII—XXX k ustavi SR Slovenije sprejme v predloženem besedilu, ki ga
je predložila komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah. Odbor se je z njimi strinjal.
Člane odbora za družbenoekonomske odnose pa prosim, da se ob 12. uri
zberejo v sobi 84, da bomo razpravljali o amandmajih zakonodajno-pravne
komisije, k zakonu o najmanjšem osebnem dohodku. Hvala lepa.
Predsednik Miran Gosi ar : Zeli še kdo razpravljati? Ce ne, prehajamo
h glasovanju o predlogu resolucije. Opozarjam vas na napake, izgleda, da so
sestavljalci imeli težave s številkami XXVII—XXX v naslovu in potem, tudi v
tekstu.
Glasujmo o predlogu resolucije o uresničevanju ustavnih dopolnil XXVII—
XXX k ustavi SR Slovenije. Kdor je za, naj prosim glasuje. (51 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Resolucija je
soglasno sprejeta.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to so izhodišča, poglavitni smotri in smernice za urejanje prostora in osnutek sklepov in priporočil
o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora.
Predlagatelj je izvršni svet, gradiva pa so obravnavali komisija za varstvo
okolja, odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, zakonodajno-pravna komisija in delegati občin.
Predlagam, da bi razpravljali o vseh točkah, ki se nanašajo na regionalni
prostorski plan skupaj, o posameznih zadevah pa bi ločeno sklepali. To se
pravi, da bomo razpravljali o vseh točkah od 4 do 8, ki so na dnevnem redu.
Uvodna poročila smo slišali in lahko preidemo k razpravi. Kdo želi besedo?
Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški zavod za regionalno prostorsko planiranje in republiški sekretariat za urbanizem sta resnično
vložila mnogo truda v to, da bi dobile vse slovenske regije v urbanem sistemu
vsaj približno enake možnosti za svoj razvoj. Za to svoje delo so bili avtorji
na skupni seji odbora za varstvo okolja deležni priznanja. Kljub temu priznanju, za katerega sem sam glasoval, pa se ne upam potrditi današnje ocene,
citiram približno in skrajšano, da pomeni predloženi osnutek urbanega sistema
Slovenije obračun z vsemi tistimi, ki so videli perspektivo našega hitrejšega
razvoja samo v močni koncentraciji proizvajalnih sil in prebivalstva v enem
samem mestu ali v tako imenovani metropolitanski regiji. Taka ocena je preveč
optimistična glede na podatke1, ki jih osnutek urbanega sistema SR Slovenije
vsebuje na strani 11, kjer je navedeno, da bo imela Slovenija leta 2000 okoli
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75 % urbanega prebivalstva v mestih, v somestjih ali urbaniziranih okoliških
naseljih. Od ostalih prebivalcev jih bo največ 10 l0/a vsega prebivalstva živelo od
kmetijstva oziroma gozdarstva, ostalih 15 '"/o pa od drugih poklicev, ki ne bodo
predstavljah potencialnega mestnega prebivalstva.
Ko je predsednik naše skupščine v drugi polovici prejšnjega meseca obiskal
republiški zavod za regionalno prostorsko planiranje, kjer so ga, po poročanju
»Dela«, seznanili s svojim dosedanjim delom in težavami, je tovariš predsednik
Sergej Kraigher med drugim izrazil mnenje, da bi bilo treba nekatere probleme,
zlasti kmetijstvo, postaviti v ospredje. Kmet pri nas še ni enakopraven, zato
mu moramo omogočiti enakopraven razvoj. Nikakor ne sme nazadovati na
račun urbanih centrov.
Beseda je nanesla tudi na razporeditev industrije v slovenskem prostoru.
Nova delovna mesta naj bi se odpirala tam, kjer je največ prostih delovnih
rok, torej na nerazvitih območjih in tudi v obmejnih predelih. Predsednik je
tudi dejal, da bi morali načrtovati tako, da bi manjšali razlike med mestom
in vasjo, pri čemer bi morali zavreti tendence, da bi se razvijala predvsem
mesta. Tako je predsednik potrdil politiko, s katero se že dolgo strinjajo vse
družbenopolitične organizacije, pa tudi naša skupščina. Gre za politiko, kar
je prav tako važno, ki je edina skladna s konceptom splošnega ljudskega
odpora. Kot vsi vemo, so v primorskem delu Slovenije nekatere vasi že popolnoma izumrle, tako da je eden izmed poslancev dejal, »-da nas ne bi imel kdo
opozoriti, če bi se tam kaj izrednega zgodilo«. Neobljudena zemlja je namreč
vaba za sovražnika. Obramba se tega zaveda, zavedajo pa se tega tudi ljudje
ob naši meji, zato ne sprejemajo koncepta splošnega ljudskega odpora le iz
formalne plati, temveč je začela mlajša generacija ceniti tudi vojaško izobrazbo
in se bolj kot kdajkoli po vojnih letih vpisovati v vojaške šole. Podoben pojav
je tudi na Hrvaškem. Tudi proslave obletnic kmečkih uporov so bile doslej najbolj množične prav v obmejnih predelih. Dovolj je torej dokazov za to, da bi
naše prebivalstvo rado ostalo na svoji zemlji, če bomo poskrbeli, da bo tam
lahko našlo tudi zaposlitev. Tudi kmetje v Rudnem in kmetje v okolici Kranja
so v zadnjih dneh ogorčeno protestirah proti temu, da bi jih pregnali z njihovih
zemljišč, na katerih naj bi gradili stanovanja za delavce, ki bi jih privabili
iz manj razvitih območij — namesto da bi na manj razvitih območjih ustvarili
z manjšimi investicijami delovna mesta in tako enim in drugim omogočili, da
ostanejo na svojih domovih in da se ne selijo s trebuhom za kruhom. Podoben
problem je tudi v nekaterih drugih območjih Jugoslavije. Po zvezni statistiki je v Jugoslaviji skupaj okoli 10 milijonov hektarov obdelovalne zemlje,
od česar je 7,47 milijona ha njiv in vrtov. Od skupne površine njiv in vrtov
je 3 milijone ha v družbeni lasti, 6,2 milijona pa v zasebni lasti. Zasebni sektor
je razdeljen na približno 2,6 milijona gospodarstev. Velikost povprečne obdelovalne površine zasebnega posestva znaša nekaj več kot 3 ha, od česar je poprečno nekaj več kot 2 ha njiv. To pomni, da so naša posestva najmanjša v
Evropi. Slika je še poraznejša, če pogledamo, kolikšna je povprečna velikost
zasebne parcele. Celo v Vojvodini meri povprečno 30 a, kljub temu pa ostaja
nekaj 100 tisoč ha zemlje v tej.pokrajini neobdelane. Po podatkih pokrajinskih
organov Vojvodine na leto ne obdelajo okoli 300 tisoč ha zemlje, ki je last
ostarelih kmetov, to je toliko, kolikor jih nameravajo namakati z vodo iz
sistema Donava—Tisa—Donava, v katerega je po približnih računih vloženih
250 milijonov dolarjev. V Bosni in Hercegovini ostane na leto neobdelane 200
tisoč ha zemlje, v vsej Jugoslaviji pa najmanj 1 milijon ha. Seveda pa vsa ta
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zemlja ni le last ostarelih kmetov in kmetov, ki so pustili kmetije in odšli
delat v tujino.
To so grozljivi podatki in še bolj grozljiva perspektiva. Taka perspektiva
zame ni sprejemljiva. Za graditev mestnih stanovanj bo potrebno sto in sto
milijard dinarjev, kmečka naselja pa bodo v veliki večini propadla.
Ponavljam, kar sem že tolikokrat povedal. Ne odtujujmo tistih kmetov pa
tudi tistih nekmetov od koščka zemlje, ki čutijo povezavo z njo in ljubezen
do nje.
Ločimo jih od špekulantov in morebitnih skritih in prikritih izkoriščevalcev,
ki jih lahko od časa do časa odkrijemo tudi na drugih sektorjih našega gospodarstva. Dosedanja zakonska ureditev je omogočala tudi nekmetu, ki ima
ljubezen do obdelovalne zemlje, da ostane povezan z njo. Za to ravnanje
so tudi politični in drugi razlogi, posebno na manj razvitih in obmejnih območjih. Tu ne gre za kakšen nedovoljen lastniški nagon, temveč za tradicionalno
povezanost z zemljo, kar ni zgolj nacionalnega pomena, marveč je pri takšnem
narodu, kot smo Slovenci, pozitivna tudi v smislu samoupravnega socializma.
Mislim, da je tudi na te probleme potrebno gledati s stališča živega človeka
in ne s strogo doktrinarnega ali celo birokratsko administrativnega stališča,
ker resničnega socializma tudi na vasi ne bomo ustvarili z birokratsko administrativnimi ukrepi, marveč z ustrezno socialistično in humanistično presojo
odnosov in z ukrepi, ki bodo koristili tako razvoju socialistične družbe kakor
tudi posameznemu socialističnemu državljanu. V urbanem sistemu SR Slovenije
naj bi po letu 2000 ostalo na podeželju vsaj toliko kmečkega prebivalstva, da
bo obdelana vsaka ped slovenske zemlje in da bo prisoten tudi tisti, ki bo
branil to zemljo pred sovražnikom.
Ce bo tako1, ne bo pokritih le 84®/» vseh slovenskih potreb po prehrani,
temveč v celoti vse. Socializem gradimo zaradi človeka, ne pa zaradi doktrin,
ki so celo skregane z marksizmom.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Dušan Horjak.
Dušan Horjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Osnutek urbanega sistema oziroma širši regionalni prostorski plan je verjetno eden od najpomembnejših, gotovo pa najdolgoročnejši družbeni dokument, dokument, ki naj naša bodoča prizadevanja z optimalno izrabo danega
prostora uokviri in jim da trdnejšo in trajnejšo podlago. Zato mu je potrebno
dati dovolj časa, da dozori, kajti sprejemamo ga Za zelo dolgo časovho razdobje in na njegovi osnovi bodo temeljile bistvene odločitve našega družbenega ekonomskega življenja. Glede na to, da bo republiška skupščina dala
osnutek urbanega sistema verjetno že 15. tega meseca v javno razpravo, sprejet
pa naj bi bil do konca leta, ostaja sorazmerno zelo malo časa za temeljito
razpravo o tako pomembnem dokumentu. Ugotavljamo sicer, da sega začetek
izdelave regionalnega prostorskega plana že v leto' 1967, da je bila vmes v letu
1971 že javina in strokovna razprava o konceptu urbanega sistema oziroma
o variantah tega sistema, torej da je bilo dovolj možnosti za sodelovanje in
razpravo. Vendar se mi zdi, da te možnosti niso bile popolnoma izkoriščene,
vsaj kar se tiče sodelovanja sestavljalcev osnutka urbanega sistema z gorenjskimi občinami ne. Ne da bi se spuščali v globalno oceno osnutka urbanega
sistema, ki predstavlja zelo obsežno delo, moramo vseeno ugotoviti, da nas
osnutek v delu, ki obravnava Gorenjsko, ne zadovoljuje. V osnutku urbanega
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sistema je nenadoma in brez utemeljitev gorenjska regija razpolovi j ena. Praktično ni več v taki obliki, kot obstaja sedaj. Občine Kranj, Skofja Loka, Tržič
so v gradivu priključene širši ljubljanski regiji, Radovljica, Jesenice in Bled pa
tvorijo tako imenovano somestj,e. Menimo, da se s takim obravnavanjem, Gorenjske, ki bi lahko imelo usodne posledice za njen dolgoročni razvoj, ne moremo strinjati. Jasno nam je, da zaradi bližine Ljubljane v celotni gorenjski
regiji nujno prihaja in bo prihajalo do delitve funkcij in dejavnosti, in to
predvsem na višjem nivoju, da je to ekonomska in družbena nujnost, zaradi
česar si samo sebi ne bomo nikoli zadoščali in bomo morah nekatere svoje
potrebe zadovoljevati v večjem urbanem centru. Menimo, da je upravičen očitek
sestavljalcem osnutka urbanega sistema, da bi morali ob tako pomembni odločitvi seznaniti in vprašati za svet prizadete občine Gorenjske, in to že ob
samem procesu izdelave osnutka.
Vseh pet gorenjskih občin je prav v letih 1971 in 1972 sprožilo in izpeljalo
pobudo, da Gorenjska kot regija izdela načrt dolgoročnega razvoja. V obširnem
strokovnem gradivu je Gorenjska utemeljena kot konsistentna regija, ki pa mora
sicer v prid hitrejšemu razvoju marsikaj dosedanjega spremeniti. To je potrdil
tudi simpozij o tej temi leta 1972 na Bledu, ko je bilo ob zaključkih navedenega
posvetovanja sprejeto' tole stališče: Slovenski gospodarski prostor nikakor ni
homogeno razvito območje z enakomerno razvrščenimi tvorci razvoja, kar
še bolj povzroča konflikte, ki izhajajo iz prostorske nadomestitve družbenoekonomske strukture. Zaradi tega moramo spoznati prostorsko pogojenost nekaterih od njih, kot so število, vrsto ter intenzivnost teh tvorcev po posameznih delih določenega gospodarskega prostora, kakor tudi že obstoječe
razlike v gospodarskem profilu ter stopnji razvitosti proizvajalnih sil.
Zato je potrebno, da družbenopolitične skupnosti izdelajo občinske in medobčinske dolgoročne razvojne koncepte, regionalne načrte, v katerih bodo
konkretizirale lastno dolgoročno politiko, upoštevaje strategijo dolgoročnega
razvoja Slovenije. Pri tem pa moramo razvoj posameznih regij po medobčinskem konceptu razvoja postavljati v določen odnos nasproti sprejeti koncepciji
policentričnega gospodarskega razvoja Slovenije.
Potemtakem moramo za vrednotenje bodočih interakcijskih možnosti posameznih aglomeracij v odnosu do njihovih neposrednih regionalnih vplivnih
območij, kakor glede na širše območje, spoznati mesto posameznih aglomeracij
v mogočih koncepcijah policentričnega gospodarskega razvoja Slovenije. Iz
osnovnih funkcijskih odnosov med posameznimi vodilnimi aglomeracijami v gorenjskem območju, ki izhajajo iz njihove vloge pri populaciji, proizvodnji in
potrošnji, prometni gravitaciji in super strukturi, ugotavljamo naslednje: gorenjska regija kot subsistem nacionalnega gospodarskega sistema Slovenije
je glede na svojo geofizično lego, ekonomsko strukturo ter obseg prostora izrazito odprta regija. Nasproti odprtosti regije navzven v širši prostor pa se kaže
dokaj slaba medsebojna povezanost regionalnih središč z ekonomskimi procesi
znotraj regije. Kljub dvema, po svoji gravitacijski sili zelo izenačenima centroma, to so Jesenice in Kranj, moramo obravnavati gorenjsko območje kot
enotni gospodarski prostor, kot regijo, zaradi- njene vloge v prometni gravitaciji in zaradi zahtev po večjem uveljavljanju ekstetnih učinkov. Poleg teh faktorjev prostorske diferenciacije pa je omenjena regionalna avtonomnost nujna
tudi zaradi njene obmejne lege. Zato so pri projekcijah gospodarskega razvoja
v prihodnje, zaradi izboljšanja strukture tega celotnega področja, nujne take
odločitve, ki bodo med seboj povezane. To pa bomo dosegli na ta način, da
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bomo oblikovali gorenjski gospodarski prostor kot eno plansko regijo, ker bodo
le na taki ravni nosilcev planskih odločitev mogoče racionalne rešitve za bodoči razvoj.
Na koncu smo ocenili, da bi predstavljal takšen predlog urbanega sistema,
o kakršnem danes razpravljamo, in njegovo kasnejše izvajanje zavoro za hitrejši
razvoj Gorenjske oziroma njenih razpolovljenih področij.
Predsednik Miran Gosi ar: Janez Verbič ima besedo.
Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po
podatkih Izhodišč, smotrov in smernic za urejanej prostora se bodo kmetijske
površine do leta 1990 zmanjšale za 17'% ali za približno 1 "/o na leto. Menim,
da je to lahko zaskrbljujoče, posebno če upoštevamo, da so napovedi o pridelovanju in potrošnji hrane na svetu za to obdobje vse prej kot optimistične.
Zato se ne moremo zanašati na uvoz hrane, pa tudi ne na zadovoljivo oskrbovanje iz drugih republik. Z intenziviranjem pridelovanja hrane na ostalih
površinah bi v določenem obdobju še lahko reševali problem prehrane, za
daljše obdobje pa je treba računati s tem, da bo pretirana intenzivnost povezana z večjo porabo kemičnih sredstev in pesticidov. Res je, da gre pri zmanjševanju kmetijskih površin večinoma za površine, ki so neprimerne ali ne tako
primerne za težjo mehanizacijo, s tem pa še ni rečeno, da se na teh površinah
ne da organizirati racionalne proizvodnje, seveda ob ustrezni angažiranosti
družbe.
Razumljivo je, da s 7 % kmetijskega prebivalstva, ki ga omenjajo izhodišča, in s polkmeti ne bomo mogli obdelati slovenskega kmetijskega prostora,
ker je to norma za ravninska področja. Menim, da bi z ustrezno ekonomsko politiko in predvsem tudi s kmetu ustrezno gozdno zakonodajo lahko obdržali več
kmetov v hribih. Po prognozi je predvidena do leta 1990 izguba 45 tisoč ha
zemljišč ali približno 5 "/a sedanjega fonda kmetijskih površin ali 8 ®/o obdelovalnih površin za zazidavo. To ne'izgleda niti tako veliko, če ne upoštevamo,
da so to najboljše kmetijske površine, običajno njive, ki jih potrebujemo za
intenzivno kmetijstvo. Res je sicer, da glede na razvoj urbanizacije ne moremo
zaščititi vseh kmetijskih površin, vendar pa je skrajno neodgovorna praksa,
da večinoma zaradi nižjih stroškov komunalne ureditve lociramo gradnjo na
njivske površine, čeprav bi lahko mnogokrat posebno za individualno gradnjo,
uporabili tudi površine, ki so za kmetijstvo manj primerne.
Nerazumljivo je na primer stališče, da imajo gozdna zemljišča s posebnim
gozdnogospodarskim pomenom prednost pred vsemi drugimi zemljišči. Vem
sicer natančno, kaj je mišljeno s tem posebnim gozdnogospodarskim pomenom,
navsezadnje pa ima lahko tak pomen vsako gozdno zemljišče. Vendar se mi
zdi mnogo bolj logično in potrebno, da bi se taka zaščita nanašala na dobre
ravninske kmetijske površine in pa na tiste gozdne površine, ki imajo posebno
vlogo glede na erozijo in kot rezervat pitne vode. Menim, da bi lahko približno
50 °/o vseh gozdnih površin v Sloveniji žrtvovali urbanizaciji, seveda če je
zemljišče za zidavo primerno.
Glede na povedano predlagam, da se dobra kmetijska zemljišča z zakonom
bolj zaščitijo in da se pri izdelavi urbanističnih načrtov bolj kot doslej upoštevajo interesi kmetijske proizvodnje. Ohranitev kmetijskega zemljiškega fonda
našim zanamcem je stvar, ki zadeva interes vse republike, zato naj imajo re-
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publiški organi določene kompetence pri določanju zemljišč, ki naj bi se izvzela
iz kmetijske proizvodnje.
Pri tem naj ima vsekakor večjo vlogo kot doslej tudi sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Miran Marussig, predstavnik
republiške skupnosti za ceste.
Milan Marussig: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Strokovna služba republiške skupnosti za ceste je sprejela 11. maja osnutek
urbanega sistema socialistične republike Slovenije in izraža v tem zboru svoje
pripombe v soglasje s predsednikom izvršnega odbora republiške skupnosti za
ceste kot pripombe njene strokovne službe. Prosimo, da te pripombe tako
razumete. Gradivo, ki nam je bilo poslano, bo obravnaval 23. maja na svoji
4. seji tudi izvršni odbor republiške skupnosti za ceste in bo zavzel do problematike in vprašanj v gradivu svoja stališča.
Pripombe strokovne službe republiške skupnosti za ceste se nanašajo predvsem na tole:
1. Planiranje prometa je samo po sebi kompleksno vprašanje. Če govorimo
konkretno o planiranju cestnega prometa in cestnih komunikacij, ugotavljamo,
da le-temu morajo biti podrejene enemu samemu cilju, pač pa je planiranje
prometa v širšem smislu funkcija regije in prostora v celoti. Tako postavljamo
tudi vprašanje k trditvi, da se urbani sistem lahko realizira predvsem z ustreznimi prometnimi povezavami. Strokovna služba republiške skupnosti za ceste nenehno poudarja, da ni na voljo osnovnih elementov regionalnega prostorskega
plana, ki naj nudijo izhodiščne podatke o razvoju regije, posameznih con in
sedanjih morebitnih prihodnjih urbanih aglomeracij. Ker pa raste cestni promet s takim tempom in v takem obsegu, da je vsako odlašanje sprejema in
realizacije ukrepov na področju cest zaradi znanih dejstev, kot sta varnost
prometa in nevarnost obkolitve Slovenije s prometnicami visokega realnega
standarda, zaradi gospodarske škode in drugega, nedopustno, planiramo in projektiramo nove ceste, na obstoječih cestah pa ukrepamo ter s tem dejansko
prehitevamo regionalni prostorski plan.
2. Strokovna služba bivšega cestnega sklada je v letu 1969 pripravila predlog nove kategorizacije cest. Ta kategorizacija je bila zasnovana na 4 osnovnih
kriterijih: cestna funkcija in splošna zahtevnost, prometni vidiki in kriteriji,
upravno-p ravni in ekonomski vidiki in kriteriji in načelo o vključevanju in
izoblikovanju cest. Znotraj teh kriterijev je bila napravljena analiza vsake ceste
še po 17 različnih vidikih. Iz te analize pa je izšel predlog nove kategorizacije
magistralnih in regionalnih cest, ki je prešel vse faze razprav ter dolgih in
težkih diskusij po posameznih občinskih skupščinah in tudi v skupščini SR
Slovenije. Rezulat tega več kot 2-letnega dela je odlok o razvrstitvi javnih
cest II. reda v SR Sloveniji (Uradni list št. 51, z dne 30. 12. 1971). To so tako
imenovane regionalne ceste, in predlog magistralnih cest.
Predloženo gradivo zavoda za regionalno prostorsko planiranje daje predvsem novo klasifikacijo prometnih zvez v SR Sloveniji. Naj naštejem samo
nekaj primerov prometnih zvez magistralnega in regionalnega značaja, ki niso
v skladu s citiranim odlokom skupščine SR Slovenije in s predlogom magistralnih cest v SR Sloveniji.
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Republiška skupnost za ceste je v vseh doslej izdanih gradivih dajala enak
pomen cestnim povezavam s sosednjo republiko Italijo in je kot take tudi
klasificirala magistralni cesti št. 1/6 a Razdrto—Gorica in cesto 1/6 b Senožeče—Sežana. Tendenca Slovenije je, da gre do največje mogoče mere prek
našega ozemlja prometni tok, ki je namenjen na zahod in obratno. Namere
sosednje republike Italije nam glede prioritetne gradnje avtocest pri naši državni meji niso še povsem jasne, nesporno pa je, da obe navedeni prometnici
zaslužita prav tako obdelavo in pomembnost. Shema magistralnih komunikacij
zavoda za regionalno prostorsko planiranje pa izpušča cestno zvezo Senožeče—Sežana kot magistralno prometnico in ji daje regionalni značaj. V nasprotju s stališčem strokovne službe republiške skupnosti za ceste pa daje
izredni pomen in tudi magistralni značaj cesti Trst—Rupa—Karlovac—Zagreb-—
Budimpešta. Pripominjamo tudi, da je za vsako novo prometnico, ki jo tako
ali drugače deklariramo, dobro poprej poznati, kakšne so fizične možnosti za
njeno izvedbo. Gradiva strokovne službe republiške skupnosti za ceste in zavoda za regionalno prostorsko planiranje niso identična še pri drugih prometnih
smereh, in tako se strokovna služba republiške skupnosti za ceste vprašuje,
ali bo v SR Sloveniji doslej kvalificirala prometnice vsaka služba zase, ali
bodo posamezni sektorji le pregledovali sprejete in potrjene klasifikacije in
potem ugotavljali, ali so zanje sprejemljive ali ne in ah ne bi kazalo pred
oddajo, zlasti pa pred sprejetjem stališča uskladiti.
Ta zbor sem dolžan obvestiti, da je skupščina republiške skupnosti za ceste
že sprejela osnutek zakona o dolgoročnem programu za gradnjo, rekonstrukcijo
in vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji in da so v tem
programu natančno opredeljena vsa tista stališča, ki so za nas pomembna in
ki bi jih osnutek urbanega sistema SR Slovenije moral upoštevati. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Dalje. Besedo ima tovariš Aleš Sarec,
predstavnik zavoda za regionalno prostorsko planiranje.
Aleš Šareč: Dovolite, da takoj odgovorim tovarišu Marussigu iz republiške skupnosti za ceste. Rad bi pojasnil, da ne gre za nek nov dokončni predlog cestnega omrežja, ampak za shemo prometnic, ki naj povezujejo posamezna
regionalna središča. To se pravi, da črt, ki so v shemi vrisane, ni možno pojmovati kot ceste, ampak so to lahko tudi železnice ali tudi neke druge prometne
povezave.
Klasifikacija, na katero se tovariš Marussig sklicuje in je v skupščini
sprejeta, je seveda še vedno veljavna in je še vedno formalna osnova za razgovore, vendar pa glede na regionalne prostorske aspekte predlagamo drugačno
funkcionalno klasifikacijo posameznih prometnic. Kot vam je znano, je cilj,
ki ga zasledujemo v urbanem sistemu, homogenost urbanega omrežja, ki ga
dosežemo, in tako smo tudi napisali, predvsem z ustreznimi, torej dobrimi
prometnimi povezavami. V tem smislu je treba razumeti tisti del osnutka,
ki govori o tem, da je izgradnja prometnic instrument, s katerim naj bi urbani
sistem izvajali — realizirali.
Prepričani smo, da bo v nadaljnjem delu potrebno usklajevanje in da
zadnja beseda še ni mogla biti izrečena, ker republiška skupnost za ceste doslej pri svojem delu ni mogla upoštevati izhodišč in osnov policentričnega
urbanega razvoja Slovenije, ker teh izhodišč ni bilo. Planirani demografski
razvoj Slovenije, porazdelitev prebivalstva v Sloveniji, porazdelitev delovnih
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mest, porazdelitev določenih turističnih centrov, ki so močni generatorji prometa, posamezne nove lokacije industrijskih con bodo prav gotovo vplivale
na drugačni razvoj prometnega, to je tudi cestnega omrežja, kot pa je bilo
mišljeno doslej. Razumljivo je, da republiška skupnost za ceste svojega predloga ni mogla izdelati na podlagi, ki je ni bilo. Zato bo treba to delo še opraviti.
Hvala lepa.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Še kdo želi besedo? Znova opozarjam, da
razpravljamo o 4. točki, to je o izhodiščih, poglavitnih smotrih in smernicah
za urejanje prostora, o osnutku urbanega sistema, o poročilu o dosedanjem
delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana, o programu dela za obdobje
1973—1977 in o odloku o programu za financiranje regionalnega prostorskega
planiranja.
Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, potem predlagam k 4. in 5. točki
dnevnega reda takle sklep:
1. Predložena gradiva o regionalnem prostorskem planu za območje SR
Slovenije predstavljajo osnovo za nadaljnje delo.
2. Izhodišča in smernice za gospodarjenje s prostorom, za urejanje prostora
in za varovanje pokrajine, urbani sistem, razvojni program osnovnega prometnega omrežja, energetskega omrežja in vodnogospodarske ureditve, kakor tudi
drugi elementi regionalnega plana morajo biti zasnovani kot najširši družbeni
dogovor, zato naj izvršni svet ob upoštevanju razprave in pripomb skrbi za potrebno usklajevanje in sodelovanje vseh družbenih dejavnikov, ki delajo pri
prostorskem planiranju.
Mislim, da za vmesno fazo razprav o tej snovi zadošča tak sklep.
Ali ste za tak sklep? Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep
soglasno sprejet.
Glede 6. točke bi morali ugotoviti, da sprejmemo poročilo o dosedanjem
delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana, poleg, tega pa moramo glasovati še o predlogu odloka o potrditvi programa dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije za obdobje 1973—1977.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.) Torej smo soglasno sprejeli. Glasujemo še o predlogu odloka
o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije
v obdobju 1973;—1977. Ce ste za ta predlog, prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) Predlog
odbora je soglasno sprejet.
Sledi 9. točka dnevnega reda, to je statut posebne izobraževalne
skupnosti za gozdarstvo.
Ta predlog je predložila izobraževalna skupnost za gozdarstvo. Statut sta
obravnavala odbor za prosveto in kulturo, ki sta predlagala predlog odloka
o potrditvi statuta in zakonodajno^pravna komisija. K tej točki in k 10. točki
dnevnega reda smo dobili mnenje gospodarske zbornice.
Izvršni svet je dal pozitivno mnenje. Zeli kdo razpravljati? Ne vidim nikogar, torej glasuj mo o predlogu odloka o potrditvi statuta posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da
smo predlog tega odloka soglasno sprejeli.
5
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10. točka dnevnega reda je dolgoročni razvojni (delovni) program
posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo.
Predlagatelj je ravno tako izobraževalna skupnost za gozdarstvo. Prejeli
ste tudi začasni finančni načrt posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo
za leto 1973.
Dolgoročni razvojni program sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo,
ki daje predlog odloka o soglasju k temu programu, in zakonodajno-pravna
komisija. Izvršni svet je dal pismeno pozitivno mnenje. Želi kdo razpravljati?
(Ne.) Glasujmo o predlogu odloka o soglasju k dolgoročnemu razvojnemu (delovnemu) programu posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo1. Kdor je za,
naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.)
Tudi ta predlog odloka je soglasno sprejet.
Sledi 11. točka dnevnega reda, to je program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973.
Ta program je predložila republiška skupnost otroškega varstva. Kot gradivo pa ste prejeli še zaključni račun sklada republiške skupnosti otroškega
varstva za leto- 1972 s prilogami in finančni načrt sklada republiške skupnosti
otroškega varstva za leto 1973 z obrazložitvijo.
K programu dajemo soglasje, zaključni račun o finančnem načrtu pa je
samo predmet obravnave.
Gradivo sta obravnavala odbora za socialno politiko in zdravstvo, ki predlaga odlok o soglasju k programu, in zakonodajno-pravna komisija. Izvršni
svet je dal pozitivno mnenje. Sledi razprava. Besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Strinjam se s predlogom odloka, ki ga je predložil odbor za socialno varstvo. Imam pa pripombo k zvišanju
otroških dodatkov. V lanskem oktobru se je zvišal otroški dodatek za eno skupino za 20 novih dinarjev, za drugo skupino pa za 10 novih dinarjev.
Zdi se mi, da to zvišanje ni v skladu z zvišanjem življenjskih stroškov,
zato menim, da bi bilo potrebno to popraviti. Mi si prizadevamo v zadnjih letih
na vseh področjih, da bi uskladili take socialne in druge prejemke z dvigom
osebnih stroškov, tu pa ugotavljam, da tega nismo napravili. Zato menim, da
bi bilo to potrebno popraviti čimprej. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Ivan
Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973 je po obsegu skromen, vsebinsko pa tako
bogat, da bi bili lahko zadovoljni, če bi se nam ga dejansko posrečilo uresničiti.
V poglavju 2 točka 2 napoveduje republiška skupnost otroškega varstva
sprejem ukrepov, ki jih bo izpeljala do 1975. leta na manj razvitih območjih,
da bi s tem prispevala k izboljšanju razmer za razvoj otrok. Zavzela se bo
tudi za sklenitev samoupravnega sporazuma z republiškimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi o pospeševanju razvoja družbenega varstva otrok na
manj razvitih območjih. Zal moram takoj ugotoviti, da nekateri ukrepi ne1
ogrožajo le razvoja otroškega varstva na manj razvitih območjih, temveč ga
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ogrožajo celo na najbolj razvitih. V poslanskem vprašanju v zvezi z zakonom
o posebnih pogojih za dobivanje kreditov, ki bankam prepoveduje odobravanje
kreditov za razvoj infrastrukture, na to vprašanje pričakujem stvaren odgovor,
nisem posebej omenil, da so občinski odborniki in predstavniki temeljne izobraževalne skupnosti kar na dveh zadnjih sejah občinske skupščine v Gornji
Radgoni grajali prepoved dajanja bančnih kreditov za gradnjo otroško-varstvenih ustanov in zahtevali intervencijo poslancev v zvezni in republiški skupščini, s katero naj bi dosegli, da bo del sredstev hranilnih vlog še naprej, kot
doslej, na razpolago za šolstvo in otroško varstvo^. Sedaj je zaradi tega prizadeto šolstvo in otroško varstvo najbolj prav v Sloveniji, ker je med zaposlenimi kar 42% žensk, za katere je otroško varstvo pogoj, da lahko svoje delo
na delovnem mestu opravlja zbrano in produktivno. Zgolj s samoprispevki,
pa naj jih občani plačujejo- 4 ali več let, ni mogoče pravočasno zgraditi niti
najnujnejšega prostora za varstvo otrok. Navsezadnje pa so tudi druga bančna
sredstva, sredstva delovnih ljudi, saj izvirajo iz njihovega preseženega dela.
Res je, da je velik del teh sredstev potreben za razširjeno reprodukcijo'. Toda
premnogokrat so v državnem merilu vložena tudi v objekte, ki prinašajo izgubo
namesto dohodka. O tem preberite v današnjem »Delu« na strani 6 aktualni
komentar »Računi izkazujejo veliko izgubo«. Ali pa z bančnimi sredstvi samo
podvojujemo tudi tiste kapacitete, ki jih imamo tako ah tako že preveč. Če
bi omejili samo taka nerentabilna vlaganja, bi lahko zelo bogato kreditirah
gradnjo prostorov za varstvo otrok. Kjer delavci in delavke res odločajo o
presežku dela, prispevajo kolikor morejo tudi za investicijo v otroškem varstvu.
Veliko slabše pa je poskrbljeno za varstvo kmečkih otrok. Republiška skupnost
za otroško varstvo ve, koliko brezuspešnih intervencij je doslej bilo, da bi dobil
z njeno pomočjo primeren otroški vrtec tudi povsem nerazvit kraj, ki je brez
obrti in industrije, pa mu ni bilo mogoče pomagati. Otroci omenjenega kraja
bodo prav kmalu dobili možnost varstva v zasebnem otroškem vrtcu. Mnogi
se tolažijo s tem, da je bolje tako varstvo kot nobeno. Če je res, da mislijo
tako nekateri komunisti celo v Ljubljani, je toliko prej taka miselnost opravičljiva na podeželju, čeprav je načelno nesprejemljiva. Znano je, da smo
naložili slovenski kmetici okoli 60 ,0/« bremen v kmetijski proizvodnji, vendar pa
pri taki njeni obremenitvi ne skrbimo dovolj za varstvo njenih otrok. Niti
takrat ne, kadar je prostor, ni pa vzgojiteljic, ali kadar kmetica-mati ne zmore
obveznega prispevka. To so problemi, pred katerimi ne smemo zapirati oči,
če naj tudi bodoča generacija hodi po naši poti. Če pa nam je več za nerentabilne tovarne in diruge podobne spomenike, pripišimo že sedaj krivdo sami
sebi. Grešimo močno tudi kot komunisti, če negiramo vrednost kmečkega dela.
Ker je to delo večinoma žensko, grešimo še toliko bolj, ker nočemo videti,
da kmeti co-mater obremenjuje skrb za otroka v večji meri, kot bi jo smela v
socialistični družbi. Tako ni čudno, če iščejo zatočišče za svoje otroke v navidezno brezplačnih zasebnih vrtcih, zaenkrat sicer še ne množično, zato prihaja
moje opozorilo še pravočasno, čeprav najbrž ne bo zadnje. Zavedajmo se,
da čas ne dela za nas, če bomo' še naprej brezbrižni do problema, na katerega
sem opozoril dobronamerno. Ne ravnamo se po načelu, da je najbolje naloženo
tisto, kar je vloženo v korist otrok, raje vlagamo v korist staršev, ki jih je
zajela potrošniška mrzlica, med drugim mrzlica po dragih avtomobilih in drugem razkošju, prikrajšana pa je vzgoja otrok. Program je seveda v redu in ga
bom po svojih močeh pomagal tudi izvajati.
5»
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Predsednik Miran G o s 1 a r : Ali še kdo želi besedo? Če ne, glasujmo
o predlogu odloka o soglasju k programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
12. točko bomo preskočili, ker bo imel odbor sejo in prosim člane odbora
za družbenoekonomske odnose, da se seje udeležijo.
Nadaljujemo s 13. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o
dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih
vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 in 1918.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavah komisija za
vprašanja borcev NOV, odbor za socialno politiko in zdravstvo, odbor za finance
in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Komisija za vprašanja borcev
NOV in odbor za socialno politiko in zdravstvo predlagata zboru, da bi zakon
obravnavali kot predlog, to se pravi, po skrajšanem postopku. Ali je kdo proti?
Vidim, da ne. Ugotavljam, da se strinjamo s predlogom komisije in odbora
in obravnavamo zakon kot predlog zakona.
Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Glasovati ne moremo, ker
sta šla dva odbora na zasedanje in nismo sklepčni. Naredili bomo odmor. Sejo
bomo nadaljevali ob pol enih.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12,35.)
Nadaljujemo obravnavo 13. točke. Zakon o dopolnitvi zakona o borcih
za severno mejo obravnavamo kot predlog zakona. Zeli kdo razpravljati?
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. Amandmajev ni, zato lahko
glasujemo o predlogu zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje. (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je
zakon o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in
o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 in 1918 sprejet.
12. t o č k a dnevnega reda je predlog zakona o najnižjem osebnem
dohodku.
Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona so obravnavali odbor za družbenoekonomske odnose, odbor za finance in proračun in zakonodaj no-pravna
komisija.
Začenjam razpravo. Kdo se javi k besedi? Besedo ima Jože Dernovšek,
prosim.
Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši! Iz poročila odbora za družbenoekonomske odnose z dne 15. 5. sledi, da je odbor sprejel večino amandmajev
zakonodajno-pravne komisije, razen k 1., 2. in 7. členu. V tem poročilu je
odbor predlagal tudi spremembo naslova zakona.
Iz dodatnega poročila zakonodajno-pravne komisije z dne 15. 5. 1973 je razvidno, da je zakonodaj no-pravna komisija sprejela amandma odbora k naslovu
zakona,, ki naj se glasi »Zakon o najmanjšem osebnem dohodku«, da je preoblikovala amandmaja k 1., 2. in 7. členu predloga zakona in da je predlagala,
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da se v vsem zakonu uporabi termin »organizacije združenega dela« namesto
»temeljne organizacije združenega dela«.
Na seji odbora za finance, odbora za družbenoekonomske odnose in komisije enotnega zbora s predstavnikom zakonodajno-pravne komisije, ki smo
jo imeli danes, so bili sprejeti vsi novi predlogi zakonodajno-pravne komisije,
ki so zapisani v njenem dodatnem poročilu. Tako so vsi amandmaji nesporni.
Odbor za finance in proračun me je pooblastil, da lahko v njegovem imenu
povem, da se s tem strinja tudi ta odbor.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Dernovšek, to ni tako preprosto.
Precej nejasnosti je v zvezi s tem, kaj je sporno in kaj ne, zato predlagam,
da mi pomagaš ugotoviti, za kakšne amandmaje gre. Ali je to mogoče? (Dobro.)
Ali še kdo želi razpravljati? Ce ne, gremo kar po členih. Najprej k naslovu.
Jože Dernovšek: K naslovu imamo amandma odbora za finance in
proračun, in sicer, da naj se naslov glasi: »Zakon o najmanjšem osebnem
dohodku«.
Predsednik Miran Goslar: Imamo torej amandma odbora za finance
in proračun k naslovu.
Kdor je za spremembo naslova, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Naslov je sprejet.
K 1. členu.
Jože Dernovšek: 1. člen naj se glasi tako, kot ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija v dodatnem poročilu.
Predsednik Miran Goslar: Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je soglasno sprejet.
K 2. členu je amandma tale: namesto sedanjega drugega odstavka pride
odstavek »Poprečni osebni dohodek ugotovi vsako' leto zavod SR Slovenije za
statistiko in ga objavi v Uradnem listu SRS«.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko ! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
To se pravi, da je amandma k drugemu členu sprejet soglasno.
K 3. in 4. členu ni amandmajev. Na vrsti je 5. člen. Besedo* ima Janko
Cesnik.
Janko Cesnik: Zakonodajno-pravna komisija je vztrajno predlagala,
da bi danes obravnavali osnutek in da bi na naslednji seji obravnavali predlog
zakona, ki bi bil v celoti usklađen. Ker pa so nas prepričali, da lahko vsak čas
pride do primera, da bi kakšen delavec lahko prejemal namesto dosedanjih
50 000 S din 87 000 S din, smo od tega odstopili in zato imamo tako zmešnjavo.
Pri 5. členu gre samo za to, da se obdrži sedanji naziv »organizacija združenega dela« in da se ne sprejme naziv »temeljna organizacija združenega
dela«, kakor je predlagala začasna komisija enotnega zbora. Menimo, da je
organizacija združenega dela skupen naziv za vse vrste organizacij, da gre
torej v tem primeru za skupen naziv, ne pa samo za eno vrsto.
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Predsednik Miran Goslar: Ali to predlagate tudi za vse ostale primere?
Janko Cesnik : Da.
Predsednik Miran Goslar : Kdor je za amandma zakonodajno-pravne
komisije, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Tudi amandma k temu členu je soglasno sprejet.
In predlog k 6. členu?
Janko Česnik: Za ta člen velja isto kot za 5. člen, poleg tega pa
predlagamo še, da se izboljša dikcija v zadnjem odstavku.
Predsednik Miran Goslar: Je jasno, za kaj gre? V prvotnem poročilu
zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se v peti vrsti tretjega odstavka
za besedo organizacij postavi pika. Potem sledi nov stavek: »Če za to dejavnost
ni takega sklada ali če ta sredstva ne zadoščajo', se zagotovijo manjkajoča
sredstva iz občinskega ozirotna republiškega proračuna.« Je jasno?
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma smo soglasno sprejeli.
7. člen
i
Janko Česnik: Pri 7. členu gre glede na spremembo 1. člena za redakcijsko spremembo.
Predsednik Miran Goslar: »Najmanjši osebni dohodek po drugem
odstavku 1. člena se lahko izplačuje neprekinjeno' največ 6 mesecev.« In potem
naprej: »Zoper organizacije in tako dalje...« Oba ta dva odstavka imate na
koncu druge strani dodatnega poročila.
Kdor je za te dopolnitve 7. člena, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 7. členu je sprejet soglasno.
Ali je še kaj?
Janko Česnik: Imamo samo še amandmaje zakonodajno-pravne komisije, ki so pa nesporni.
Predsednik Mir an Goslar : To so amandmaji k 9., 10., 11. in 13. členu.
Glasujemo še o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 9., 10., 11., in 13.
členu, kot izhajajo iz prvotnega poročila zakonodajno-pravne komisije.
Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Povsod je vnesena še redakcijska sprememba, da bo beseda »najnižji
osebni dohodek« zamenjana z »najmanjšim«.
Glasujemo o predlogu zakona v celoti.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Zakon je soglasno sprejet.
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14. točka dnevnega reda je osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih.
Predložil ga je izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali odbor za
proizvodnjo in blagovni promet, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo
politiko, odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
in zakonodajno-pravna komisija. Besedo ima tovariš Milovan Zidar.
Milovan Zidar: Tovariši in tovarišice poslanci! Osnutek zakona je
z določeno zakasnitvijo pred vami. Osnutek zadeva v jedro bodočega agrarnopolitičnega sistema in kmetijske zakonodaje. Skupaj z zakonskim oblikovanjem
materije s področja združevanja kmetov, uresničevanjem ukrepov za usmerjanje
in uresničevanje nalog, ki so začrtane v srednjeročnem programu razvoja
kmetijstva, ter z oblikovanjem prvih oblik pokojninskega varstva ostarelih
kmetov posega skupščina na četrto pomembno področje, na področje kmetijskih
zemljišč kot trajno in nenadomestljivo podlago kmetijske proizvodnje, eksistence in socialne varnosti dobršnega dela delovnih ljudi v naši republiki. Hkrati naj poudarimo, da z zakonskim oblikovanjem te obsežne materije skušamo
prvič v celoti ustvariti pogoje hitrejše preobrazbe in modernizacije zastarele
in neustrezajoče kmetijske zemljiške strukture v naši republiki. Nedvomno
velja poudariti, da predložena koncepcija osnutka zakona izhaja iz sklepov
skupščine o razvoju kmetijstva iz leta 1968 in sklepov druge in tretje konference Zveze komunistov Slovenije, razumljivo pa je, da v celoti upošteva
položaj in vlogo obdelovalca kmetijskih zemljišč, kot se kaže v ustavni reformi
ter rezultate in predloge javne razprave.
Glede na predlog za izdajo zakona so v osnutku precejšnje spremembe, ki
so se izoblikovale na podlagi dognanj v skupščinski razpravi o tezah ter v obsežni in dolgotrajni javni razpravi, ki je organizirano zajela širok krog zainteresiranih delovnih ljudi, v kmetijskih organizacijah, krajevnih skupnostih in še
zlasti v okviru Socialistične zveze po občinah.
O osnutku zakona so v delovni fazi razpravljali tudi ustrezni organi kmetijskih organizacij, združeni kmetje v sindikalnih organizacijah itd. Razprava, ki
jo je organizirala kmečka sekcija pri republiški konferenci Socialistične zveze, je
ne le prispevala k izboljšanju osnutka, temveč tudi k uskladitvi stališč pri
tistih, ki bodo nosilci izvajanja bodočega zakona. Prav zaradi razčiščen j a nekaterih vprašanj prihaja izvršni svet pred skupščino z določeno zakasnitvijo, ki
pa je nedvomno pripomogla k dozorevanju določenih idej in spoznanj, ki pomenijo bogatitev koncepcije, ki je bila začrtana na tem mestu pred nekaj
meseci, ko smo razpravljali o prvi fazi.
Temeljne dopolnitve glede na teze za izdajo zakona so v glavnem tele:
Obdelovalcem se omogoča medsebojno samoupravno usklajevanje interesov.
Na podlagi zakona naj bi se vsa razmerja med njimi urejala predvsem po poti
samoupravnega sporazumevanja. Opredeljena je tudi bodoča dejavnost in vloga
zemljiške skupnosti. Predvsem naj bi bedela nad delovanjem in gospodarjenjem
z zemljišči, spodbujala kmetijsko proizvodnjo s krepitvijo proizvodnega sodelovanja v obliki združevanja zemljišč kot posebne oblike združevanja dela in sredstev, skrbela za pripravo kmetijskih prostorskih planov skupaj z občinskimi
skupščinami, gospodarila s kmetijskim zemljiškim skladom v občini, skrbela
za varstvo kmetijskih zemljišč v okviru občinske pristojnosti in pospeševala
in sodelovala pri izvedbi kmetijskih operacij za ureditev prostora. Tako se
nudijo delegatom, kmetom in delavcem v kmetijski zemljiški skupnosti možno-
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sti za dejansko podružbljanje zemljiške politike v občini na način, ki krepi
proces povečevanja produktivnosti dela in večanja dohodka tistih, ki jim je
kmetijsko zemljišče vir preživljanja,
V osnutku je opredeljen tudi položaj kmetijstva kot porabnika prostora.
Predvideno je, da se s prostorskimi plani v občinah doseže pravilna in s stališča
dolgoročnih družbenih interesov najugodnejša porazdelitev prostora med kmetijstvom in drugimi porabniki. Praksa zadnjih 20 let kaže, da so- bili pri tem
načrtovanju interesi kmetijstva premalo upoštevani. Zato se je znašel izvršni
svet po javni razpravi v položaju, da je moral zavleči nekatere zahteve po
enostranskih in ostrih ukrepih pri odločanju in arbitriranju glede namembnosti
prostora. Nedvomno pa je treba pri bodočem načrtovanju prostorske funkcije
izhajati iz stalnih interesov vseh sektorjev gospodarstva in delovnih ljudi pri
oblikovanju takega sistema, da bo mogoče javno demokratično in argumentirano upoštevati vse interese in jih tudi javno usklajevati, kakor predvideva
predloženi osnutek. Ker pa se nedvomno ne moremo izogniti nadaljnjemu zmanjšanju obsega kmetijskih zemljišč, je potrebno prek planskega dopolnjevanja
že Obstoječih urbanističnih programov v občinah upoštevati dolgoročne interese
celotne občine in hkrati tistim kmetijskim proizvajalcem, ki jim je zemlja
osnovni pogoj eksistence, omogočiti s primerno odškodnino obnovo njihovih
proizvodnih kapacitet. Iz načela, da je zemlja splošna družbena dobrina, izhaja
dolžnost, da se zemljišča obdelujejo in da se vzdržuje njihova rodovitnost. Ti
dve načeli veljata ne glede na to, kdo je lastnik, uporabnik oziroma imetnik
zemljišča. Jasno pa je, da morajo glede lastninskih odnosov, ki jih predlagatelj
različno oblikuje za kmeta in nekmeta, ostati razlike, če hočemo dosledno
uresničiti načelo: zemljo tistim, ki jo obdelujejo1.
Opozorim pa naj, da osnutek predvideva izenačitev čistih kmetov s kmeti
delavci, torej izenačitev vseh tistih, katerih družbenoekonomski položaj je.
deloma ali v celoti odvisen od kmetijske proizvodnje. Nasprotno pa se predlaga,
da naj bi šteli za nekmete tiste občane, ki jim kmetijsko zemljišče ne služi
kot vir premoženja oziroma dohodka, ampak ga uporabljajo pretežno za svojo
rekreacijo. Med čistim kmetom in nekmetom je seveda veliko različic, zato
ni mogoče potegniti čiste meje. Prav zato osnutek omogoča v spornih primerih
presojo občini, ki bo nedvomno lahko najbolj meritorno in smotrno določila
oziroma odločila v skladu s celotno zasnovo agrarne in socialne politike na
svojem območju, kaj je potrebno upoštevati zlasti pri presoji ustreznosti določb
osnutka, ki se nanašajo na kmetijski zemljiški maksimum.
Glede maksimuma obdelovalnih zemljišč za kmete osnutek v celoti upošteva ustrezne določbe 21. člena in 34. amandmaja k zvezni in XXXV. amandmaja k republiški ustavi, prav tako se ohranja maksimum skupnih površin, ki je
bil uveljavljen z zakonom o agrarni reformi in kolonizaciji. Novost je pravzaprav le v opredelitvi gorskega in hribovskega sveta, ker je kmetom, ki želijo
preseči maksimum obdelovanih zemljišč v obsegu 10 ha, omogočeno, da v pogojih,
ko so usmerjeni v živinorejo kot primarno dejavnost oziroma imajo 2/3 svojih
obdelovalnih površin v travniški rabi, lahko dosežejo maksimum obdelovalnih
zemljišč do 20 ha. Realizacija tega načela je prepuščena po tem osnutku posebnemu zakonu, ki ga bo izvršni svet predložil skupščini takoj, ko bodo pripravljene ustrezne analitične osnove, za kar pa je potrebno določeno geodetsko
delo.
V zvezi z zemljiškim maksimumom velja opozoriti še na vprašanje relacije
med lastninskim in tako imenovanim tehnološkim maksimumom, kar se veže

57. seja

73

tudi na poglavje o zakupu. Zakup se oblikuje le tedaj, ko je zemljišče iz različnih
razlogov izven trajnega proizvodnega sodelovanja med kmetom in njegovo
organizacijo. Glede na koncept osnutka naj bi kmetijska zemljiška skupnost
prevzemala prosta oziroma razpoložljiva zemljišča v zakup od kmetov in nekmetov in jih nato vračala prek organizacij združenega dela nazaj v proizvodnjo, bodisi v kooperacijsko ali lastno. Takšne oblike združevanja dela in
sredstev na podlagi kooperacije pomenijo brez povečanja maksimuma obdelovalnih zemljišč možnost za ustvarjanje smotrnih in družbeno organiziranih
proizvodnih enot tam, kjer se družbena sredstva združujejo z zasebnimi sredstvi
v procesu združevanja dela.
Glede maksimuma za nekmete velja opozoriti na že omenjeno dejstvo, da se
daje občinskim upravnim organom vsa možnost za smotrno uporabljanje določil
4. člena osnutka in možnost ukrepanja v primerih, kjer je status kmeta morda
sporen, ni pa sprejemljivo kršenje načela, naj ima zemljo tisti, ki jo dejansko
obdeluje, To velja še posebej na tistih področjih lastninskih odnosov, kjer so v
bližnji preteklosti z zakoni odpravili določene oblike izkoriščanja tujega dela.
Nedvomno pa bo potrebno v procesu prilaga j, anj a kmetijskega zemljiškega
maksimuma za nekmete treba poiskati čimbolj prožne oblike realizacije ustreznih določil osnutka zakona, da ne bo prihajalo do nove drobitve površin. Zato bo
temeljita politika in strokovna priprava za realizacijo bodočega zakona nujno
potrebna, in sicer v vseh občinah, še zlasti tudi zaradi usklajevanja ukrepov
občin po regijah oziroma med njimi, zaradi njihovega dogovarjanja o skupnih
interesih in njihove realizacije.
Tudi v poglavju o prostorskoureditvenih operacijah, ki zajemajo zlasti zamenjavo parcel zaradi arondacije, komasacije in drugih posegov, je prišlo v osnutku
do pomembnih novosti glede na dosedanjo zakonodajo. Zamenjava zemljišč kot
najbolj cenena, smotrna in učinkovita tovrstna oblika zaokroževanja posesti
naj bi bila tudi za naprej najbolj razširjen način sanacije razdrobljenosti. Na
novo se opredeljuje arondacija, kjer velja princip zemlja za zemljo, s čimer je
arondacija izgubila prizvok ekspropriacije in postaja učinkovita možnost za
povečanje produktivnosti dela in dohodka, V javni razpravi se vse bolj kaže
tudi potreba po uvajanju komasacije, pri čemer bo> ta na nekaterih območjih
morala biti združena z melioracijami zemljišč, kar osnutek še posebej upošteva
med tako imenovanimi drugimi posegi v izkoriščanje zemljišč.
V splošnem je treba poudariti, da dobiva to poglavje v osnutku drugačen
značaj. Zasnovano je na sporazumevanju med obdelovalci, ki naj poleg spreminjanja podedovane kmetijske zemljiške strukture pospešuje tudi podružbljanje procesa dela. Današnja zemljiška struktura ni le slika že zgodovinskih
produkcijskih načinov, temveč tudi slika določenih preseženih družbenoekonomskih odnosov. Prav zato naj bi s pospešenim spreminjanjem kmetijske zemljiške
strukture hitreje ustvarjali tudi nove družbenoekonomske odnose na vasi, saj
modema proizvodnja sama po sebi sili v združevanje dela in sredstev, kar je
gotovo eden od ciljev bodočega zakona.
Na koncu naj še opozorim, da je z manjšimi dopolnitvami vključena v
osnutek zaradi smotrnosti in celovitosti tega področja tudi materija s področja
skupnih pašnikov.
V zvezi z osnutkom se postavlja še vprašanje, kako se je treba čimbolj temeljito pripraviti na izvajanje zakona. Omenim naj le, da bo s spremembo zakona
ponovno stekel promet s kmetijskimi zemljišči, -čakajo nas pa tudi druge pomembne naloge. V občinah bodo postali obdelovalci prek zemljiške skupnosti
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nosilci dogovarjanja in izvajanja kmetijske politike, zato naj bi se čimprej
pričele politične, strokovne, kadrovske in materialne priprave za izvajanje
zakona. V to aktivnost naj bi se vključile poleg svetov za kmetijstvo pri skupščinah občin še kmetijske organizacije, Socialistična zveza in krajevne skupnosti.
Prav tako bo potrebno v predlog zakona, še zlasti v proces neposrednega
dogovarjanja v občinah vključiti skupščinsko iniciativo za zagotovitev stalnejših
virov za delovanje kmetijskih zemljiških skupnosti. Tu gre za predloge o uvedbi
posebnega občinskega prometnega prispevka za spremembo namembnosti zemljišč v korist kmetijske zemljiške skupnosti ter za dogovarjanje o prerazdelitvi
prometnega davka od prometa kmetijskih zemljišč, če seveda niso oproščena
davka v korist kmetijstva.
Razmišljati pa bo potrebno tudi, kako bo moč doseči v vsaki občini družbeni
dogovor o namenskem opredeljevanju sredstev za izvajanje nalog skupnosti iz
dohodka kmetijskih organizacij in organizacij združenih kmetov.
S sprejemom navedenega zakona bo tako odpravljena velika vrzel, ki je
bila doslej dostikrat zavora za vodenje racionalne zemljiške politike na območju
občine in republike. Z zakonom torej poskušamo ustvarjati pogoje za takšno
preobrazbo sedanje strukture, ki bo temeljila na dejanskih interesih zaposlenih
ljudi v kmetijstvu. Hkrati pa jim zakon tudi odpira vrata, za sporazumno reševanje vprašanj v skladu z novo ustavo in pohtičnilmi dogovori, pri čemer pa
je gotovo jasno, da bo izvajanje zakona uspešno le ob uskladenem delovanju
vseh dejavnikov v občini.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Hvala! Kdo želi besedo? Tovariš
Ivan Kreft, prosim.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Preden preidem na obravnavo zakona o kmetijskih zemljiščih po členih, mi dovolite, da dam k njemu
nekaj načelnih pripomb.
Mnoga vprašanja so bila v tezah zakona o kmetijskih zemljiščih po mojem
mnenju bolje rešena, kot so sedaj v osnutku. Za osnutek so značilne nekatere
spremembe, na katere so na sejah opozorili matični odbori in odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.
Najprej bi rad razčistil vprašanje, ali je kmet, z 10 ha zemlje, kolikor mu
jo dovoljuje maksimum, ali nekmet, ki je doslej lahko imel 3 ha zemlje oziroma
5 ha gozda, lahko postal izkoriščevalec delovne sile. Menim, da tako- prvi kot
drugi lahko v današnjih razmerah izkoriščata le družinske člane, če se seveda
pustijo izkoriščati. Toda tudi takih primerov, da bi družinski član delal 16 ur
na dan za nizko mezdo, skoraj ni več. Več pa je primerov, da se člani kmečke
družine dogovore, kdo izmed njih bo odšel na delo v tujino, da bi tam prislužil
denar za nakup mehanizacije, da bi si družina olajšala kmečko delo. Najemanje
delovne sile pa sploh ne pride več v poštev ali le v zelo izjemnih primerih, ker
je predraga. Za nami so časi, ko je bila delovna najemna sila cenejša kot
strojna. Pomanjkanje delovne sile nadomeščajo kmetje s tem, da posojajo
mehanizacijo drug drugemu. Ne pomagajo si le pri kmetijskem delu, temveč
tudi pri gradnji, posebno pri gradnji silosov, ki postopoma rastejo na podeželju.
Bilo bi polovico silosov manj, če bi med kmeti ne bilo tolikšne solidarnosti in
če si ne bi posojali kovinskih opažev, ki omogočajo, da se opravi betoniranje
brez kvalificiranega zidarja. Zidar namreč zahteva za 10-urno delo 250 do 270
din ali tudi več. Kmetje pravijo, da prihranijo pri delavcu na dan 200 din, če

57. seja

75

opravijo betoniranje sami. Če je njihov račun pravilen, naj povedo ekonomisti;
ekonomisti naj tudi povedo, ali je res, kar trdijo kmetje, da je njihovo delo
od jutra do mraka vredno največ 30 din. Vedel bi tudi rad, zakaj morajo
kmetje več dni delati, da zaslužijo toliko, kolikor zidar v enem. dnevu, ko' jim
poimaga. Kdo lahko še trdi, da kmet izkorišča delovno silo zidarja ali težaka,
ki ga .mora nagraditi bolje kot je sam nagrajen. Menim, da kmetje preveč ne
pretiravajo. Če jim ugovarjamo, pridejo na dan z drugimi argumenti in tudi
s tem, da socialistični sektor slabše nagrajuje svoje delavce kot jih oni. Od
kmetov, ki jemljejo v zakup zemljo od socialističnega sektorja, zahtevajo kot
odškodnine ne le fevdalne desetine, temveč kar polovico pridelka. Ker je vse
manj kmetov, ki bi bili pripravljeni najemati v zakup zemljo pod takimi pogoji,
je zaradi tega tudi vse več neobdelane zemlje. V tem zboru in tudi v vseh
drugih skupščinskih telesih smo že večkrat slišali, koliko zemlje pri nas ni
obdelane. Na mariborskem območju je bilo svoji usodi prepuščeno 2500 do
3000 ha zemlje. Ce bomo zdaj znova drobili arondirane posesti, ki so doslej
lahko imele po starih zakonih 3 ha zemlje, bo neobdelane zemlje še več, Zakaj
bi jemali zemljo zdaj tistim, ki z lastno delovno silo, brez izkoriščanja kogarkoli, od petka popoldne do nedelje, ko^ ne delajo onstran meje ali drugod, vzorno
obdelujejo 3 ha zemlje, ki nikomur drugemu niso potrebni. Če velja pravilo
zemljo tistemu, ki jo obdeluje, naj jo ima tisti, ki jo obdeluje, čeprav ni kmet,
saj vendarle nikogar ne izkorišča.
Dokler ni bilo možnosti za zaposlitev ne doma in ne v tujini, je bilo veliko
pojavov izkoriščanja. Ustvarjali so se tudi tu in tam viničarski odnosi. Danes
tega ni več in tudi ne more biti. Tudi tisti uslužbenec kmetijskega kombinata,
ki je prišel na nedovoljen način ali celo na nepošten način do vinograda, ki so
ga vzeli kmetu, ga mora danes sam obdelovati, ker nekdanji viničar, delavec
kombinata, ni več pripravljen udinjati se takemu uslužbencu. Če pa so, bi bilo
take primere potrebno obravnavati posamično in ugotoviti nepravilnosti. Bilo
bi seveda pravično, da bi špekulantom vzeli nepošteno pridobljeno zemljo. Kar
pa je bik* podedovanega iz roda v rod, kjer ni vmes nobene špekulacije, pa ni
upravičeno drobljenje posesti z odvzemom nekaj arov vinograda ali gozda.
Tisto, kar hočemo preprečiti z zakonom o dedovanju, bomo pospeševali z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Če torej objektivni ekonomski pogoji preprečujejo izkoriščanje človeka po
človeku, zakaj naj bi z administrativnimi ukrepi drobili zemljišča, ki smo jih
s komasacijami in arondacijami komaj uredili. To bi bilo tudi v skladu s stališčem naše delegacije v zboru narodov, ki ga je poslanec inž. Rado> Dvoržak
takole oblikoval: »Za Slovenijo ni več sprejemljiva rešitev, da bi sredstva zbirali v nekaj večjih organizacijah, puščali pa vnemar zasebno kmetijstvo, zasebne
kmetovalce. V zadnjih letih se je pokazalo, da bo le na široki kmetijski fronti
mogoče odpraviti neskladje med premajhno proizvodnjo in prevelikim povpraševanjem, pri čemer bo mogoče uresničiti še zahtevo po večji produktivnosti in
večjem dohodku.« Citiral sem tiste Dvoržakove besede, ki so popolnoma usklađene z besedami nekdanjega zveznega poslanca inž. Jožeta Levstika, ki jih je
povedel v zvezni skupščini pred 15 leti in na katere sem se v tem zboru že
skliceval.
Zaradi že sprejetih ustavnih dopolnil pa si je Dvoržak lahko dovolil še naslednjo ugotovitev: »Tako zamišljena politika seveda sloni bolj na pristojnostih
federacije.« Skušal je prikazati, da brez dejavnih republik in občin niso uresničljivi proizvodni procesi na vasi. K temu bi pripomnil to, da ni pomembna
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le dejavnost republik in občin, teimveč tudi krajevnih skupnosti. Razmere so
pri nas zelo različne. Celo v eni krajevni skupnosti je po dolinah več obdelovalne zemlje, v goricah ali hribih nad dolinami pa so drugačni kmetijski pogoji
in problemi, čeprav vse območje spada v isto krajevno skupnost. Zakaj ne bi
dal zakon, ki ga danes v osnutku obravnavamo, nekaj samoupravnih pravic
tudi svetu krajevnte skupnosti. Ti sveti bodo najbolje vedeli, kdo zemljo obdeluje, kmetje ali nekmetje, in kdo in od kod dobiva steljo in drva. Ali pol ha
slabega gozda zaradi slabe lege, zamočvirjenosti in drugih razlogov res zadošča,
da si nekmet priskrbi drva in kakšen kos lesa za novo hišo ali si ne more. Zakaj
naj bi v samoupravni socialistični družbi zakon te stvari podrobno urejal?
Skušajmo uresničiti take ekonomske odnose, ki bodo socialistični, a bodo
hkrati zagotavljali, da 'bo vsa zemlja v Jugoslaviji vziorno obdelana, da bo
lahko prehranjevala 60 milijonov ljudi in ne le 20 milijonov, torej da bi za
40 milijonov ljudi hrane lahko izvažali.
To sicer ni lahka naloga, toda če se nam je posrečilo, da smo odpravili
izkoriščanje človeka po človeku, moramo biti tudi sposobni dvigniti na višjo raven kmetijsko proizvodnjo. Seveda brez velikih naporov ne bo šlo. Če se bomo
pri tem vrnili nazaj k tezam, ki so jih z odobravanjem sprejela občinska telesa,
če bomo manj razkolniški, bo v ljudeh manj nemira in več dobre volje za uresničevanje zakona o kmetijskih zemljiščih. Ljudem je že dovolj neobdelanih zemljišč in ne morejo razumeti, zakaj segamo- še po zemlji, ki je obdelana, čeprav jo
obdelujejo ljudje, ki na njej žive le po nekaj dni v tednu. Vendar so ti ljudje
sposobni, da brez tuje delovne sile ustvarjajo tudi tržne presežke.
Moje pripombe k posameznim členom so tele : Glede na povedano naj se dopolni 2. točka 4. člena, ki se glasi: »Za kmetijstvo pristojni občinski upravni
organ lahko z odločbo ugotovi, potem ko dobi mnenje kmetijske zemljiške
skupnosti, da se šteje za kmeta tudi občan, ki ne živi stalno v kraju, kjer ima
kmetijsko zemljišče, če sicer izpolnjuje druge pogoje iz prejšnjega odstavka.«
Sodim, da bi bilo potrebno vprašati za mnenje tudi svet krajevne skupnosti.
Člen naj se še dopolni, da da o kmetih — zdomcih mnenje svet krajevne skupnosti, ki najbolje pozna njihove razmere.
Tudi pri 3. točki 10. člena naj se upošteva mnenje sveta krajevne skupnosti.
V 3. točki 12. člena je dvomesečni rok predolg.
V 3. točki 13. člena je treba pri določanju roka upoštevati, da nekatere
njive tudi 20 let niso bile preorane.
1. točka 22. člena omejuje pristojnosti organizacije združenega dela, 2. točka
je v redu.
49. člen je najbolj sporen, ker v nasprotju z že veljavnimi zakonskimi in
ustavnimi določili omejuje posest nekmetov pod doslej veljavnim maksimumom,
od 5 ha na 1 ha tudi za nekmete, ki zemljo sami vzorno obdelujejo.
V zvezi s 53. členom vprašujem, kje bo družba dobila sredstva za odkup
tolikih zemljišč, kolikor hi jih naj odkupila, če bo osnutek postal zakon. V sevniški občini baje ne bi našli med kmeti nikogar, ki bi si upal odkupiti sosedovo
zemljišče, Tako bi se kot kupci lahko pojavili tisti, ki so zaposleni; to se pravi
tisti, ki jo lahko kupijo le po 1 ha. Ostala zemljišča bi bila neobdelana.
Na Kozjanskem pa postajajo upokojenci obdelovalci zemlje. Med njimi
prevzemajo posamezniki v zakup celo do 20 ha, zemlje. Če bi jih ne bilo, bi bilo
v kratkem še več zemlje neobdelane. Pravijo do 40 procentov.
Prihaja že tako daleč, da posamezniki nočejo prevzeti dediščine, mi pa
z osnutkom zakona nakazujemo možnost, da bi odvzeli zemljo še tistim, ki jo
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obdelujejo. Strinjam se z obrazložitvijo osnutka, samo osnutek je le prinesel
nemir. Zakaj smo se lotili arondacije, če jo zdaj spet rušimo. Edina izjema so
hmeljišča, z utemeljitvijo, da so v pretežni meri vključena v družbeno proizvodnjo. Ali ne velja to tudi za gozd, ponekod pa tudi za vinograde? Kako je
moč z 2 ha podedovanega gozda govoriti o špekulacijskih naložbah in o rentnem
odnosu.
Za druge člene ne predlagam bistvenih sprememb.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Hvala. Franc Svetelj ima besedo.
Franc Svetelj: V javni razpravi, ki jo je v naši občini organizirala
Socialistična zveza, so kmečki proizvajalci podprli izhodišče osnutka zakona.
Zlasti se je v tej javni razpravi razčistilo vprašanje v zvezi s tem, koliko
zemlje ima lahko kmet-delavec oziroma koliko je ima lahko kmet. Povem pa
naj, da so bile nekatere razprave usmerjene v napačno smer.
V javni razpravi je bil zlasti poudarjen pomen kmetijske zemljiščne skupnosti kot temeljne nosilke kmetijske politike v občini. Zato je bilo veliko razprav
o pristojnostih te skupnosti in o njeni sestavi. Razpravljalci so menili, da bo
treba v zakonu natančno določiti članstvo skupnosti in njeno strukturo, in ne
samo ustanovitelja.
Skupnost naj bi imela zakonito pravico, da da soglasje k prostorskemu
oziroma urbanističnemu programu občine. Osnutek zakona pa predvideva, da
bi dajala samo mnenje. Razpravljalci predlagajo, naj bi dajala soglasje.
V 6. členu, kjer je govora o sestavi, bi bilo treba določiti sestav kmetijske
zemljiške skupnosti in njene organe, skupščino, izvršni odbor, ali kakšen drug
organ, ki bo izvajal naloge skupnosti.
V drugem odstavku tega člena je določeno, da statut skupnosti potrdi občina.
Predlagam spremembo, da statut potrjuje občinska skupščina. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Stane Jenko.
Stane Jenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Obalna sekcija za kmetijstvo pri Socialistični zvezi je organizirala več sestankov,
na katerih so kmetje in drugi zainteresirani obravnavali osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih. Na teh sestankih je bil osnutek zakona podprt s predlogi, naj
se določeni členi spremenijo.
Ti predlogi zadevajo predvsem naslednje člene:
Člen 4: občini naj se da pooblastilo, da sama določa status kmeta. To je
potrebno zaradi pomembnosti v posameznih krajih in občinah.
Člen 7: Mnenja so, da je formulacija v 2. odstavku v nasprotju z zveznim
zakonom. Zato naj sestavljalec zakona to preveri.
Člen 13: Pri drugem odstavku je vprašanje, ali ni ta odstavek v nasprotju
s prvim odstavkom 25. člena.
Člen 16: 4. odstavek naj se dopolni z besedami: »če je bila pridobitev
zemljišča protipravna, Spekulativna-«.
,
Člen 18: 6. odstavek bi bilo treba uskladiti s- 34. in 35. členom zakona o
lastnini na delih stavb. V njem so predvideni postopki za uveljavitev predkupne
pravice in roki. Rok 30 dni je prekratek.
Člen 25: V prvem odstavku naj za besedami »najmanj 10 let« sledijo besede
»če po lastni krivdi ne stori ničesar«. V drugem odstavku istega člena naj se
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besedi »se prenese« nadomestita z besedami »preide po sili zakona pravica
uporabe... itd.« Na koncu drugega odstavka naj se dodajo še besede »iz neupravičenih razlogov«, tako da bi se konec stavka glasil: »če iz neupravičenih
razlogov ne obdeluje zemljišča dve leti zaporedoma«.
Člen 27: V drugem odstavku je rok tri mesece prekratek. Podaljša naj se
na leto dni, s tem da se pogodba lahko vknjiži v zemljiško' knjigo po< preteku
treh mesecev, če javni pravobranilec v tem času ni negativnega mnenja.
Člen 32: V drugem odstavku naj se pred besedo »sadovnjakov« vstavi
beseda »dolgotrajnih«, za besedama »hitrorastočih listavcev« pa naj se dodajo
še besede »oziroma kratkotrajnih nasadov.«
Člen 36: Doda naj se še četrti pogoj, ki naj se glasi: »Ce dve leti zaporedoma ne plača zakupnine.«
Člen 41: V prvem odstavku naj bi črtali stavek: »Ce so- bili nasadi oziroma
objekti in naprave napravljeni z njegovim soglasjem.« Crta naj se tudi drugi
odstavek.
Člen 43: K drugemu odstavku imam vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi kmet
z lastnim delom spremenil travnik v obdelovalno* zemljišče. Ali bi se maksimum
v tem primeru zmanjšal?
Člen 47: Zemljišče, vzeto v zakup, se ne bi smelo šteti v zemljiški maksimum. Maksimum omejuje lastnino, ne pa zakup.
Člen 49: Specifikacija oziroma določitev vrst zemljišč ali kultur, ki jih
lahko ima posameznik, je odveč. Morda določitev vrst zemljišč ustreza določenim predelom Slovenije, vsem pa ne. Na primer ne moremo primerjati pol ha
gozda na Gorenjskem ali pa v slovenski Istri in na Krasu. Zakon naj le določa,
da ima lahko posameznik največ 1 ha zemljišča oziroma v hribovitih in kraških
krajih dva do tri ha. Ne bi pa bila smotrna specifikacija kultur.
V prehodne in končne določbe naj se vnese člen, ki se glasi: »Občinske skupščine so dolžne novelirati urbanistične načrte za saniranja kmetijskih površin,
če se ugotovi, da je stanovanjska ali druga gradnja nesmotrno zasnovana.«
T*} je treba storiti v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Besedo ima Štefan Sambt.
Štefan Sambt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K
zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in k drugemu zakonu nimam posebnih
pripomb. Predlagatelj je v glavnem upošteval vse predloge iz javne razprave in
predloge poslancev. Imam le dve bistveni pripombi, ki jih naj predlagatelj še enkrat prouči. Za najemanje zemlje nad zemljiškim maksimumom je predvidena
pogodba med kmetijsko organizacijo in kmetom. Vsebina te pogodbe sicer ni do^
ločena ; verjetno jo bo določil statut kmetijske organizacije. Menim, da mora biti
pogodba čimbolj prožna in čimbolj sprejemljiva za kmeta. Ce bodo zakupni pogoji preostri za kmeta, zemlje ne bo nihče prevzel in bo ostala neobdelana. Naš
cilj je, da se zemlja obdeluje!
V zakonu je predvideno, da bodo občinske skupščine določale zaščitna
zemljišča, da se ne bodo smela parcelirati. To je na eni strani,pravilno, na drugi
strani pa je nevarnost prevelike širine.
Strinjam se, da se štejejo za kmete vsi tisti, ki zemljo obdelujejo; to se
pravi tudi delavci in uslužbenci. Vendar menim, naj bodo tudi družbene dajatve za zemljo za vse enake. Kmet danes mora prispevati sredstva za zdravstveno
in pokojninsko zavarovanje tudi za tako imenovane vaške revščine. Menim, da
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to ni dolžnost samo kmeta, marveč vse družbe, tudi delavcev in uslužbencev.
Obravnavani zakoni, kot je tovariš sekretar povedal, res urejajo več vprašanj,
vendar menim, da pa najbolj perečih problemov ne rešujejo. Vsa ta zakonodaja
ne bo koristila, če ne bomo rešili ekonomskega položaja kmeta, če ne bomo
našli mladih ljudi, ki bi prevzeli kmetije in na njih delali. Reševanje tega
problema zanemarjamo. Vsak, ki se prijavi na razpisano delovno mesto podjetja,
najprej vpraša, kolikšen bo osebni dohodek. Dokler kmetu ne bomo zagotovili
vsaj približno enakega osebnega dohodka, kot ga imajo drugi, in dokler bodo
možnosti za zaposlovanje v inozemstvu, bodimo prepričani, da zemljišč v zemljiškem skladu ne bomo mogli nikomur dati in da kmetij ne bomo mogli nikomur izročiti. Vsa naša prizadevanja bodo brez haska.
Moramo razumeti, da zasebni kmet ne more večno na svojih ramah nositi
standarda drugih delavcev. Zato je treba preurediti razmerja med cenami, in ne
samo govoriti o višini in o poviševanju cen. Nič ne koristi kmetu splošno dviganje cen, če ohranimo obstoječa neskladja. Zamrznitev cen in dohodkov pospešuje diskriminacijo, ker je sedaj tisti, ki je imel visoko plačo, na dobrem, tisti,
ki je imel nizko, pa je na slabem. Tovariši, razmerja med cenami je treba
popraviti, zlasti med reprodukcijskim materialom, industrijskimi izdelki in
kmetijskimi pridelki mora biti ustreznejše razmerje. Poznamo razmerje v svetu:
Ce ne bomo tega rešili, vsi drugi ukrepi ne bodo nič pomagali in bomo čez
nekaj let ugotavljali, da ne samo, da nimamo mesa, ampak da nam primanjkuje
tudi drugih živil.
Predsednik Miran G o sla r : Janez Verbič, prosim!
Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Že v razpravi o> predlogu za izdajo zakona sem ta zbor v zvezi z zemljiškim
maksimumom opozoril na problem slabih zemljišč na ljubljanskem barju. Podobna stališča so prišla do izraza tudi v javni razpravi po barjanskih vaseh.
Gre predvsem za to, da zakon glede zemljiškega maksimuma enako obravnava
poplavna ali zamočvirjena zemljišča in najboljša ravninska zemljišča. Glede na
to, da je to vprašanje regulirano z ustavo, ga ta zakon ne more rešiti. Zato
predlagam, da se to vprašanje reši v novi ustavi. Rešitev vidim v tem, da se
namesto absolutnega maksimuma uporabi kot merilo določen ekvivalent. Tako
naj bi bila določena manjvredna zemljišča primerjena z normalnimi zemljišči
na podlagi njihove donosnosti, ne pa na podlagi površine. Tako bi na primer
lahko' bil en in pol ha zamočvirjenega zemljišča ekvivalenten enemu ha normalnega zemljišča.
Pričakujemo lahko, da ponekod ne bo sredstev za odkup razlaščenih zemljišč; niti ne bo družba povsod zainteresirana za odkup. V javni razpravi je bilo
predlagano, naj se omogoči, da bi lahko kmet oddal zemljišče v dolgoletni brezplačni zakup. Lastnik bi pri tem obdržal samo pravico, da mu sklad vrne zemljišče, če bi ga sam ali pa dediči hoteli znova obdelovati.
Predlagam, da se ta predlog prouči. Hvala lepa!
Predsednik Miran Gosi ar: Rado Pušenjak, prosim!
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik! V razpravah o obeh zakonskih
osnutkih je bilo mnenje, da bi vanje vnesli tudi določbo o minimalni strokovni
izobrazbi poklicnih kmetovalcev. Zavedam se, da je sedanja šolska izobrazba
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večine kmetov problematična. Vseeno pa menim, da bi morali v naši kmetijski
politiki načrtno skrbeti tudi za strokovno izobrazbo kmetov. Prav nič ne dvomim,
da bi bila to ena od najracionalnejših investicij.
Predlagam, da predlagatelj prouči, ali bi kazalo vnesti v zakon vsaj minimalne zahteve o strokovni izobrazbi, ali pa bi to vprašanje uredili s posebnimi
predpisi.
Menim, da lahko reši splošno pomanjkanje živil le bolj rentabilno kmetijstvo, vendar je treba spodbujati tudi obdelovanje zapuščenih zemljišč. Kmetijski
kombinat Maribor, ki ima na primer 2500 ha obdelovalnih zemljišč, vseh zapuščenih zemljišč ne bo mogel obdelati. Strinjam se, da ima prednost do lastništva oziroma obdelovanja družbeni sektor. Toda če interesentov iz teh vrst ni
dovolj, me prav nič ne moti, če obdelujejo zemljo v okviru bolj realnega maksimuma tudi upokojenci. V Mariboru je več upokojencev, lastnikov kakšnega
ha zemlje ali pa tudi več, ki zemljo dobro obdelujejo. Z delom so tako zaposleni, da nimajo časa za zabavljanje ali splošno tarnanje, si pa s tem izboljšujejo
življenjski standard.
Menim, da bi morala bodoča kmetijska politika stremeti za čimboljšim izkoriščanjem zemlje. Prepričan sem, da nas bo pomanjkanje hrane v to kmalu
prisililo. Da bi bilo čim manj neobdelanih zemljišč, bi bilo potrebno omogočiti,
da se ne šteje v zemljiški maksimum zemlja, ki jo dobi kmet v zakup od
zemljiške skupnosti. Predlagam, da se v tem smislu popravi besedilo zakonskega
osnutka.
V zvezi z 49. členom osnutka zakona o kmetijskih zemljiščih domnevam,
da so zasebni lastniki-nekmetje obnovili vinograde ali sadovnjake na zemljiščih,
za katere družbeni sektor ni bil zainteresiran. Zasebniki so ostali lastniki
zemljišč v skladu z veljavnimi predpisi. Kdor pa bi presegal predvideni maksimum po novem zakonu, bi moral izruvati trte, ker vinograda ne bo mogel prodati. Kupcev ne bo; to nam mora biti vnaprej jasno. To ne bi povzročilo samo
osebne, temveč tudi družbeno škodo, saj moramo že sedaj vino uvažati. Predlagam takšno besedilo zakona, ki bo preprečilo anomalije, ki jih ni bilo malo in
so še prav dobro znane.
Da bi na nacionalno izpostavljenih obmejnih območjih zadržali slovenski
živelj, pa predlagam, da predloži izvršni svet čimprej predloge o posebni kmetijski politiki na določenih obmejnih območjih.
Predsednik Miran Goslar : Zoran Lešnik, prosim!
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovari šice in tovariši poslanci! Ko
smo pred dnevi na razširjeni seji sveta za kmetijstvo, sklada za pospeševanje
kmetijstva in kmetijske sekcije pri občinski konferenci Socialistične zveze v
Mariboru razpravljali o tem zakonskem osnutku, smo ugotovili, da se posamezna
določila precej razlikujejo od predloga za izdajo zakona. Ugotovili smo, da
osnutek zakona še ne zagotavlja dolgoročnih rešitev na področju zemljiške politike. Menili smo, da bo zakon koristen le, če bodo njegova določila jamčila,
da bo čim več zemlje obdelane. Na območju naše občine, kot so tovariši, ki
sicer niso s tega območja, že povedali, je vedno več neobdelane zemlje. Ta
trditev velja za zasebni in družbeni sektor lastništva. Zaradi vedno večjih
možnosti zaposlovanja zunaj kmetijstva in pa zaradi naraščajočega standarda
ljudje zapuščajo zemljo. Bati se moramo, da bo neobdelane zemlje v prihodnje
še več, kot jo je danes. Tb so dejstva, s katerimi se bo treba sprijazniti. Na
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podlagi praktičnih izkušenj moramo najti rešitve, ki bodo poroštvo za čim več
obdelane zemlje in poroštvo za čim več pridelkov.
Osnutek zakona sicer nalaga reševanje nekaterih od teh vprašanj kmetijskim zemljiškim skupnostim. Te skupnosti so nova institucija, ki je doslej nismo
imeli.. Zaradi tega tudi ne vemo, kakšno bo njeno delo, uspešno ali neuspešno.
Ne da bi imeli nezaupanje v te skupnosti, smo na skupnem sestanku menili, da
zemljiške skupnosti nalog, ki jim jih nalaga zakon, ne bodo mogle uspešno
opravljati. Zakaj? Predvsem zaradi tega ne, ker ni kadra, ki bo delal v teh
skupnostih, in pa zato ne, ker je vprašanje, kje bodo zemljiške skupnosti dobile denar. Zakon namreč ne predvideva financiranja.
Zastavilo se je tudi vprašanje, ali zakon jamči enakopravnost zasebnega in
družbenega sektorja. Sicer pa bo treba nekatere člene zakona precizirati, kajti
zakon mora biti jasen, ne pa dvomljiv. Tudi na naši seji so bile pripombe
k 4. členu, in sicer k prvemu odstavku. Ta določba ne opredeljuje jasno, kateri
lastnik zemlje ima status kmeta in kaj je to pomemben dohodek? Pravniki so
opozorili, da lahko nastanejo spori pri odločanju občinske skupščine o statusu
kmeta. Menim sicer, da se bo moč sporom izogniti s tolmačenjem zakona, vendar
besedi »pomemben dohodek« ničesar ne rešujeta.
V 5. členu zemljiška skupnost ni dovolj opredeljena, Zakon ne določa, kdo
jo sestavlja.
K 10. členu osnutka zakona imamo pripombo, kakor v Kamniku, da bi morali v 3. točki besedo »mnenje« nadomestiti z besedo »soglasje«.
Pri členu 47. smo bili mnenja, da v zemljiški maksimum ne bi smeli šteti
kmetijskega obdelovalnega zemljišča, ki ga vzame kmet v zakup.
Tu ne bi obravnaval vprašanja zemljiškega maksimuma. Rad bi pa ob tej
točki opozoril, da bomo čez leta zelo srečni, če bo kdo zemljo sploh želel obdelovati. Verjemite mi, da govorim na podlagi praktičnih izkušenj na območju
moje volilne enote, ki jo v tem zboru zastopam. Ne pretiravam, kar mi je
zadnjič nekdo očital. Na stotine ha zemlje ni obdelane, ker zanjo ni nihče zainteresiran. Nimamo še mehanizacije, da bi lahko obdelovali tudi Slovenske
gorice, ki so pa postale v zadnjem času, zlasti v lanskem, letu, izredno plazovite.
Podobno pripombo imamo k 49. členu, predvsem zaradi diskriminacije.
Zapisali smo, da ima lahko zasebnik samo pol ha vinograda, nismo pa napisali,
da ima lahko samo pol ha hmelja ah pa pol ha sadovnjaka. S temi pridelki na
pol ha je moč iztržiti prav tolikšen dohodek kot na pol ha vinograda. Ves čas
govorim, kako razdrobljena je slovenska zemlja, na tisoče parcel imamo. S tem
zakonom pa bomo zemljo še bolj drobili. Mislim, da bo predlagatelj te pripombe
upošteval. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Janko Cesnik.
Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Imam samo dve vprašanji, ki
zadevata sistemska izhodišča zakona in našo prihodnjo agrarno politiko. Mislim, da moramo pri urejanju statusa kmetijskega zemljišča in statusa kmeta
stremeti za originalnimi rešitvami, ki bodo ob pravilni zemljiški politiki prispevale k napredku slovenskega kmetijstva in vsega gospodarstva. Povečati
moramo tudi skrb za obdelovanje kmetijskih zemljišč. Menim, da zakon premalo upošteva podatke o stanju, ki smo jih slišali v ekspozeju člana izvršnega
sveta tovariša Mikoša. Število slovenskih kmetov se je v zadnjem obdobju
zmanjšalo od 90 °/o na 10°/o, v nekaterih regijah pa celo za več. To je zaskrb6
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ljujoče! Imamo zelo malo občin, ki so brez zemlje, razen občine LjubljanaCenter. Druge občine so pretežno kmetijske in imajo pogoje in morajo imeti
pogoje za razvoj kmetijstva. Zaradi tega je seveda sporna orientacija zakona,
ki gre predvsem v to smer, da se v roku petih let uredijo lastninski odnosi.
Tisti občani, ki po tem zakonu niso kmetje, naj se znebijo kmetijskih in gozdnih
zemljišč, kmetje pa naj uredijo gospodarjenje v skladu s 4. členom.
Dejstvo je, da od kmetijstva v naši družbi ni še nihče obogatel in verjetno še dolgo ne bo. Med kmeti je zelo majhno število primerov socialne diferenciacije, zlasti med tistimi, ki se ukvarjajo samo s kmetijstvom.
Vzroki za izkoriščanje človeka po človeku so drugod in ne pri kmetih.
Znano je, da kmet ne dobi delovne sile, pa tudi, če bi jo plačal z zlatom. Zaradi
tega je gospodarjenje odvisno izključno od dela družinskih članov in od kmetijske mehanizacije. Če je to tako, potem moramo socialno diferenciacijo iskati
drugod, zunaj kmetijstva. Zakon naj temelji na načelu, da je potrebno zemljo,
ki jo imamo, pridno obdelovati in optimalno izkoriščati. Zato mora podpirati
prizadevanja vseh dejavnikov za uresničitev takšne kmetijske politike. Zato
nisem zadovoljen s členom, ki govori o tem, da so kmetijske zemljiške skupnosti
dolžne skrbeti za obdelovanje zemljišča. Ta določba je premalenkostna oziroma
nezadostna. Treba bo angažirati vse gospodarstvo in vse družbene dejavnike.
Ce ne, se bo zgodilo, da čez čas ne bomo imeli nobenega čistega kmeta, vsaj ne
v krajih, v katerih poznam razmere, to je v hribovitih krajih.
Mislim, da prinaša industrija blagostanje tudi v kmetijstvo, namreč zaposlitev v industriji. Moramo torej upoštevati, da bo vedno več kmetov, ki bodo
poiskali dodatne zaslužke zunaj kmetijstva. Vsaka kmetija v moji volilni enoti
se obnavlja in reproducira samo, če je eden od članov kmetije zaposlen zunaj
kmetijstva. Zaradi tega me skrbi vpliv zakona na našo bodočo kmetijsko
politiko, ki je v tem, da moramo vse sile usmeriti v to, da bo obdelana vsa
zemlja, ne glede na lastništvo. Zakon mora ta prizadevanja podpirati.
Po mojem mnenju je sporno načelo zakona, da se v roku nekaj let administrativno uredi lastnina nekmetov. Ne skrbi me toliko usoda teh kmetov, ker
vem, da so iz drugih virov dobro preskrbljeni; skrbi me to, da bomo morali
v roku petih let pomembna družbena sredstva usmeriti v potrošnjo. Ti zemljiški posestniki si bodo s kupninami zidali hiše ali drugače porabili denar.
Ne bo pa denarja za pospeševanje kmetijske proizvodnje.
Ce upoštevamo, da je v krajih okoli Postojne približno 30!%> gozdnih zemljišč v lastnini nekmetov, potem se bodo velika družbena sredstva v obliki
odškodnine prelila v roke prodajalcev. Družba bo z nakupom gozdov pridobila
bore malo. Ze zdaj gospodari z gozdovi, usmerja njihovo izkoriščanje in pogozdovanje. Lastniki so dejansko odrezani od gozda. Sklep je samo en, za
kmetijsko pospeševalno službo bo manj sredstev. Tu nam ne pomaga niti določba, da lahko ostane pol ha v rokah lastnika. Gospodarjenje s pol ha gozda
ni rentabilno. To je pravzaprav samo »souvenir« za bivše kmete, ali za tiste,
ki so gozd podedovali. Vprašanje je, ali bomo. zdaj vse gozdne parcele, katerih
poprečna površina je en ha, razparcelirali na polovico. Angažirah bomo samo
veliko geometrov in ne vem kaj še; skratka spet bomo trosili sredstva samo
zato, da bo vsak dobil pol ha in nič več.
Pri tem ne gre toliko za izkoriščanje tujega dela. Mene sicer moti, da
rečemo pol ha vinograda in pol ha gozda, ker obe kulturi nista primerljivi. Pol
ha vinograda ima najboljši kmet na Vipavskem ali na Goriškem. Z vinogradom
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ima veliko dela, pa zato tudi od njega dobro živi, s polovico ha gozda pa nima
nič dela, pa tudi slabo živi.
To seveda pomeni, da bo treba voditi drugačno politiko. Bistvo te politike
ni v pol ha, temveč v odločitvi, ali bo družba prevzela v lastništvo- vse gozdove
nekmetov. Glede nadaljnje parcelacije se spomnimo besed Mikoša, da ima naša
kmetija približno 6 ha zemlje, poprečna velikost parcele pa je le še pol ha.
Torej gre vsekakor za to, ali se bo slovenska parcelizacija še bolj razvijala ali
bomo imeli še več plotov, še več meja in še več drobnega lastništva.
Mislim zato, da moramo z zakoni iskati rešitve, ki bodo ustrezne, ne da bi
lastništvu dajali tolikšen pomen. Tudi renta ni pomembna. Lastnik gozda nikogar ne izkorišča, obdavčen je za izkoriščanje gozda in prispeva družbi pomembna sredstva. V naših razmerah je to verjetno manjše, zlo kot pa zaposlovanje tuje delovne sile v obrtniški delavnici. Kmet tuje delovne sile ne zaposluje. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar : Vidim, da je razprava končana. Do kdaj
bo pripravljen predlog zakona?
Milovan Zidar (iz klopi): Do 1. 7. 1973.
Predsednik Miran Goslar: Ce boste upoštevali razpravo1, bo potrebno
veliko popravljati.
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih se sprejme;
2. predlog zakona pripravi izvršni svet do 1. julija. Pri pripravi zakona naj
upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in v drugih gradivih, ter
predloge in razprave na seji zbora.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je soglasno sprejet.
Prehajamo na poslanska vprašanja. Ali ste za to, da najprej obravnavamo
zakon o dedovanju in šele nato poslanska vprašanja. (Da.)
15. točka dnevnega reda je osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij).
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali odbor za proizvodnjo in blagovni promet, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo
politiko, odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in
zakonodajno-pravna komisija.
Besedo ima tovariš Baškovič, ki bo še ustno obrazložil osnutek zakona.
Milan Baškovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Izhodišča in načela
za novi zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in kmetij so bila izčrpno podana
že v predlogu za izdajo zakona, ki sta ga republiški in gospodarski zbor te
skupščine obravnavala in sprejela oktobra in novembra preteklega leta. Oba
zbora sta razloge za zakonsko ureditev in predložena temeljna načela sprejela
in zadolžila izvršni svet, da pripravi osnutek zakona.
Na podlagi tako verificiranih izhodišč smo najprej pripravili delovni osnutek zakona in ga dali v javno razpravo. Ta je bila izredno široka in poglobljena.
Zanjo je značilna velika zavzetost in prizadetost širokega kroga sodelujočih
6*
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občanov in njihovih organizacij. Zlasti med kmeti in kmetijskimi organizacijami
je bil za ta zakon izredno velik interes. Izražena mu je bila močna podpora ter
splošna želja, da bi bil zakon čimprej sprejet.
Delovni osnutek je bil poleg tega tudi v strokovni pravni obravnavi v zainteresiranih pravnih institucijah in organih. Pri tem naj posebej omenim tudi
organe pravosodja in pravno fakulteto ljubljanske univerze. Intencije zakonskega osnutka so podprla zlasti okrožna sodišča s kmetijskih območij, npr. iz
Murske Sobote, Maribora in Novega mesta.
Javna razprava je poleg vsestranske podpore zakonu dala tudi vrsto pobud,
sugestij in predlogov, ki smo jih smiselno upoštevali v končnem besedilu zakonskega osnutka, kakršnega je izvršni svet predložil skupščini v razpravo.
Ker so bila osnovna izhodišča in temeljna načela obravnavana že v prvi
fazi priprave zakona, povsem na kratko omenjam le bistvene značilnosti in
usmeritve nove zakonske ureditve.
Ureditev posebnega načina dedovanja kmetij in kmetijskih zemljišč pomeni
izvajanje sklepov druge in tretje konference Zveze komunistov Slovenije ter
izvajanje ustreznih nalog iz akcijskega programa izvršnega sveta.
Posebno varstvo in s tem povezana posebna ureditev dedovanja kmetij in
kmetijskih zemljišč je potrebna zlasti zaradi družbenoekonomske in socialne
funkcije zemljišč na splošno ter kmetijskega zemljišča še posebej, zaradi demografskih in socialnih gibanj in zaradi prihodnjega razvoja kmetijstva, obenem
pa tudi zaradi racionalne in celovite izrabe prostora ter ne nazadnje tudi zaradi
varstva naravnega okolja in pokrajinskih značilnosti.
V vsem našem povojnem razvoju je pospešeno potekal proces deagrarizacije in spreminjanja strukture prebivalstva v Sloveniji. Čeprav je to splošen
pojav v sodobnem svetu in so vse sedanje industrijske države v določenem
razvojnem obdobju preživljale podobno preobrazbo, je vendarle ta proces pri
nas še posebej intenziven.
V zvezi s procesom deagrarizacije hkrati poteka tudi proces drobitve kmetij,
večanja števila delavsko-kmečkih gospodarstev, zmanjševanja celotne kmetijske
površine in prehajanja kmetijskega zemljišča v lastnino tistih, ki je ne obdelujejo z osebnim delom.
Poleg tega, da je za naše razmere značilna drobna kmetijska posest, moramo
upoštevati tudi dejstvo, da je okoli 80 % kmetijskih obdelovalnih zemljišč v
zasebni lastnini, ki je prav zaradi tega pomemben dejavnik v naši kmetijski
proizvodnji. Na razdrobljenih kmetijskih zemljiščih pa se le s težavo uveljavlja
sodobna tehnologija, pa tudi uspešno proizvodno sodelovanje s kmetijskimi
organizacijami združenega dela, ki postaja vse bolj realna perspektiva nadaljnjega razvoja kmetijstva.
Ker sedanji sistem dedovanja po enotnih splošnih načelih omogoča in celo
pospešuje drobljenje kmetijske posesti, čeprav dedovanje samo ni edini razlog
za to, je potrebno, da se tudi dedovanje kmetijskih zemljišč uredi na poseben
način, in sicer tako, da se prepreči nadaljnje drobljenje kmetij, da se omejuje
prehod kmetijskega zemljišča z dedovanjem v last tistih, ki zemljo ne obdelujejo,
da se omogoči prevzem kmetij pod ugodnejšimi pogoji in da se tudi z ureditvijo
dedovanja pospešuje in omogoča večjo gospodarsko zmogljivost kmetij. To pa
pomeni, da pri varovanju kmetij z dedovanjem ne gre za posebno zaščito zasebne lastnine, temveč v prvi vrsti za varstvo kmetijske proizvodnje gospodarske enote. Vse to naj bi skupaj z drugimi ukrepi agrarne politike povečalo
interes za kmetijsko proizvodnjo in stimuliralo prevzemnike kmetij.
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Po osnutku zakona se režim dedovanja kmetijskih zemljišč razlikuje od
dedovanja kmetije kot posebej določene kmetijske proizvodne enote. Kar zadeva kmetijska zemljišča, veljajo za njihovo dedovanje le tiste omejitve, ki se
povezujejo z določbami o omejitvi lastništva kmetijskega zemljišča po zakonu
o kmetijskih zemljiščih. V tem primeru lahko dediči kot kmetje oziroma nekmetje po splošnih predpisih o dedovanju dedujejo kmetijska zemljišča glede
na zakonit maksimum, ki ga za prve in za druge določa zakon o kmetijskih
zemljiščih.
Poglavitni smoter zakona pa je zavarovanje kmetij, kot zaključenih kmetijskih proizvodnih enot pred njihovo nadaljnjo drobitvijo. Zato je največji del
zakona posvečen dedovanju kmetij. Za dedovanje kmetij se uvaja poseben režim, ki precej odstopa od veljavnih splošnih predpisov o dedovanju. Ta odstopanja so predvsem v naslednjih rešitvah.
1. Kmetijo deduje samo en dedič.
2. Dedič-prevzemnik kmetije mora imeti namen obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom, pri čemer pa ni bistveno, ah je kmetijska dejavnost
edini vir njegovih dohodkov.
3. Pravice drugih dedičev se spremenijo v denarne terjatve proti dediču,
ki je prevzel kmetijo.
4. Število dedičev, ki imajo pravico do dednih deležev, se skrči samo na
zapustnikove otroke in posvojence, njegovega zakonca ter njegove starše).
5. Dedni deleži se zmanjšajo na nujne deleže po splošnih predpisih o dedovanju, pri čemer je dana možnost povečanja ali zmanjšanja zaradi določenih
razlogov.
6. Ce ni dedičev, ki bi izpolnjevali pogoje za dedovanje kmetijskega
zemljišča ali kmetije, se najprej poišče ustrezni prevzemnik, če tega ni, postane
kmetijsko obdelovalno zemljišče družbena lastnina, če se temu kmetijska zemljiška skupnost ne odpove.
Ne da bi se spuščal v nadaljnje nadrobnosti, omenjam le tista pomembna
vprašanja, glede katerih se predložene rešitve precej razlikujejo od prvotnih
tez oziroma ki predstavljajo določene novosti.
Pokazalo se je, da so bili prvotno predvideni pogoji oziroma elementi, ki
naj opredeljujejo pojem zaščitene kmetije, nekoliko pretogi. Pod vplivom številnih zahtev in predlogov v javni obravnavi smo izoblikovali precej spremenjeno definicijo kmetije. Nova opredelitev kmetije upošteva zlasti naslednja
načela:
1. Zagotovitev pravne varnosti. Ta se zagotavlja predvsem s tem, da zapustnik kot tudi kasnejši dediči vedo za status svoje kmetije in se lahko odločajo glede na pravice in dolžnosti, ki so s takim statusom povezane za primer
dedovanja. Zato mora biti kmetija s posebnim aktom določena in registrirana.
2. Demokratičnost postopka pri določanju kmetij. V tem postopku imajo
v skladu s svojimi funkcijami ustrezno vlogo občinske skupščine, kmetijske zemljiške skupnosti in krajevne skupnosti. Pred sprejemom akta občinske skupščine
o določitvi zaščitenih kmetij se predvideva tudi javna razprava v okviru krajevni skupnosti. Tak način določanja zaščitenih kmetij hkrati omogoča upoštevanje različnih pogojev razvoja na posameznih območjih.
3. Upoštevanje dinamike gospodarskega razvoja. Zaradi tega je treba najmanj vsakih 5 let pregledati akt o zaščiti kmetij in ga primerjati z občinskim
prostorskim planom ter postavljenimi merili za zaščito kmetij. To pomeni, da
se ne ščiti obstoječa struktura absolutno in za vse čase, temveč se ta zaščita
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skladno z dinamiko gospodarskega razvoja in drugimi potrebami spreminja in
prilagaja.
4. Relativnost zaščite kmetij. Ta se kaže v tem, da se kmetije ščitijo pred
delitvijo samo za primer dedovanja, sicer pa se promet z zemljišči svobodno odvija v okviru veljavnih predpisov o prometu z nepremičninami, upoštevaje določbe zakona o kmetijskem zemljišču.
Izpopolnjene so tudi določbe o dedovanju za primer, ko noben dedič ne
izpolnjuje pogojev za dedovanje kmetij oziroma kmetijskega zemljišča. Ce
dedič ni kmet oziroma ne izpolnjuje pogojev za dedovanje kmetijskega zemljišča,
sicer ne deduje neposredno kmetijskega zemljišča, pač pa denarno vrednost svojega dednega deleža, pri čemer pa se na poseben način urejajo določena razmerja do prevzemnika kmetije. Nova je določba, po kateri se v primeru, da ni
za dedovanje sposobnega dediča, dedovanje odloži najdalj za eno leto. V tem
roku kmetijska zemljiška skupnost poišče prevzemnika kmetije oziroma kmetijskega zemljišča. Prevzemnik se o prevzemni ceni in rokih odplačila dogovarja z dediči. Če do sporazuma ne pride, potem odloča sodišče. V tej zvezi
daje zakon nekatere posebne možnosti za izločanje stanovanjskih in gospodarskih poslopij, kmetijskega neobdelovalnega zemljišča, kmetijskih priprav, orodja
in živine in objektov kmečkega turizma. Do tega izločanja lahko pride sporazumno med prevzemniki in dediči oziroma na podlagi zakona, če prevzemnika ni.
V skrajnem primeru, ko namreč kmetijska zemljiška skupnost niti po enem
letu ne najde prevzemnika, po izločitvi navedenih delov premoženja postane
preostalo zemljišče družbena lastnina, za katero odplača dedičem odškodnino
kmetijska zemljiška skupnost. Ker pa bi bilo pretogo in v posameznih primerih
tudi neracionalno predpisovati kmetijski zemljiški skupnosti, da mora v vsakem
primeru prevzeti kmetijsko zemljišče, za katerega nima nihče interesa, je dodana nova določba, po kateri se tudi kmetijska zemljiška skupnost lahko odreče prevzemu takih kmetijskih zemljišč, če to ne nasprotuje občinskemu prostorskemu planu.
Nova je tudi opredelitev dedičev, ki lahko dedujejo kmetijo. Predložena
rešitev omogoča razmeroma široke možnosti dedovanja vsakemu dediču, ki ima
namen obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom. Ob upoštevanju javne
razprave so pogoji za dedovanje znatno razširjeni in praktično upoštevajo vsakogar, ki izkaže svoj interes in zmožnost za obdelovanje kmetij, pri čemer
so dodani tudi elementi, ki določajo, kdo med interesenti oziroma tistimi, ki
sicer izpolnjujejo pogoje, ima prednost.
Tudi problemu zaščite mladoletnih dedičev posveča zakonski osnutek znatno
več pozornosti kot prvotne teze. Upoštevaje predloge javne razprave se določa
varstvo mladoletnih dedičev predvsem na dva načina. Po prvem se lahko v primeru, če kmetije ne deduje zapustnikov zakonec, odloži določitev dediča kmetijo, dokler otroci ali posvojenci ne postanejo polnoletni. Drug način varstva
mladoletnih dedičev pa je v določbi, po kateri je dedič, ki je dedoval kmetijo,
dolžan preostalega mladoletnega dediča usposobiti za samostojno življenje, in
sicer primerno gospodarski zmožnosti kmetije.
Načelo nedeljivosti kmetije oziroma dedovanja po enem samem dediču
velja sicer še kot pravilo, vendar ne povsem absolutno. Pod vplivom javne
razprave in glede na doslej močno zasidrane običaje v zvezi z dedovanjem predvideva zakonski osnutek izjemo v primeru, če dedujeta kmetijo zakonca. V tem
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primeru lahko mož in žena postaneta solastnika, vendar ostane kmetija fizično
kot gospodarska celota skupaj.
Druga izjema pa je mogoča tedaj, kadar je več dedičev-kmetov, ki že imajo
svoje kmetijsko zemljišče, in ni drugega dediča, ki bi izpolnjeval pogoje za
dedovanje kmetije. V tem primeru se lahko kmetija tudi fizično porazdeli in se
po ustreznih delih priključi že obstoječim kmetijam, seveda v okviru zemljiškega
maksimuma. V takem primeru namen zakona ni okrnjen, saj se krepijo že obstoječe kmetijske proizvodne enote.
Upoštevaje že prvotna izhodišča tez zakona ter predloge iz javne razprave
posveča osnutek še posebno skrb zaščiti prevzemnika kmetije, ki naj bi bil
zdaj v boljšem položaju kot doslej po splošnih predpisih o dedovanju. Pri tem
je pomembna že temeljna določba, po kateri gre preostalim dedičem le denarna
vrednost nujnega deleža. To pomeni zmanjšanje dednega deleža za polovico.
Ce pa je ob upoštevanju dednih deležev in drugih obveznosti do ostalih dedičev
ogrožena gospodarska zmožnost kmetije, ima dedič^prevzemnik kmetije pravico
zahtevati od sodišč, da še nadalje zmanjša nujne deleže ostalih dedičev. Pri
tem sodišče upošteva zlasti premoženjske razmere in pridobitno sposobnost
dedičev na eni strani ter gospodarsko zmožnost kmetije na drugi strani. Taka
okvirna določba naj omogoči sodišču, da lahko pravično rešuje različne življenjske situacije.
Poleg tega se lahko podaljša rok, v katerem je dedič, ki je prevzel kmetijo,
dolžan izplačati dedne deleže drugim dedičem. Sodišče lahko v izjemnih primerih podaljša rok tudi do 10 let. Seveda pa zakon po drugi strani ustrezno
ščiti dediče, ki niso dedovali kmetije, če so socialno ogroženi.
K predloženemu zakonskemu osnutku so odbori in komisije skupščine dah
nekatere pripombe in predloge, ki jih bo predlagatelj v nadaljnji fazi priprave
zakona proučil in upošteval. Prav tako pričakujemo, da bo danes ta zbor dal še
določene sugestije, pripombe in predloge oziroma zavzel stališče do predloženih
rešitev, nakar bo izvršni svet pripravil besedilo predloga zakona, ki je nujen,
da se preprečijo nadaljnji škodljivi procesi v zasebni kmetijski posesti, za katere je vzrok tudi sedanja neustrezna ureditev dedovanja. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Besedo ima Janez Verbič, prosim.
Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
K členom zakona imam naslednje pripombe:
7. člen govori o dedovanju kmetije, če dedič ni kmet. Podpiram besedilo
v osnutku, ker mislim, da družba od poslopij, ki naj bi jih odkupila — kakor
predlaga zakonodajno-pravna komisija v večini primerov ne bi imela posebne
koristi. Težko bo namreč najti interesenta oziroma najemnika za zapuščeno kmetijo. Razdelitev zemljišč med sosednje kmetije oziroma možnost, da dedič sam
proda poslopje interesentu, je verjetno boljša rešitev. Določilo, ki ga predlaga
zakonodajno-pravna komisija, bi tudi negativno vplivalo na interes kmeta, ki
je brez dediča-kmeta.
K 21. členu, ki govori o nujnem deležu pri dedovanju na podlagi oporoke,
je bilo v javni razpravi v moji volilni enoti izraženo> mnenje, da bi tudi nujni
delež lahko preveč obremenjeval dediča, ki deduje kmetijo; posebno v primerih, ko je tržna cena zemljišč visoka ali ko je kmetija precej opremljena
s stroji. Zato predlagam, naj se pri dedovanju na podlagi oporoke prepusti
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lastniku samemu, da določi, kolikšno obremenitev lahko kmetija prenese. Zakon
naj bi zagotovil predvsem to, da obremenitev ne bi bila previsoka, nujni delež pa
naj se omeji na vrednost hiše in drugega premoženja, ki ni neposredno vezano
na kmetijsko proizvodnjo, ne bi se pa zaračunal od vrednosti zemljišč, strojev in
živine. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Franc
Borko.
Franc Borko: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! V
javni razpravi o osnutku zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč se je v naši
občini izkristaliziralo mnenje, da bi lahko podedoval kmetijo tudi tisti dedič,
ki bi bil pripravljen kmetijo obdelovati, čeprav je trenutno' zaposlen. Vemo
namreč, da se je mnogo mladih zaposlilo doma ali pa v tujini samo zato, da bi
s svojim prispevkom in skupno s starši bolje opremili kmetijo s stroji, ki so
zaradi velikega pomanjkanja delovne sile na vasi nujno potrebni. Po mojem
mnenju bomo morah biti zelo veseli, če bodo naši otroci še hoteli ostati na
kmetijah. Zato se mi zdi, da je 10. člen popolnoma v redu.
Imam pa pomisleke k 25. členu. V zvezi s tem členom so v naši občini
postavili vprašanje, kako je z dedovanjem, če nekdo napravi oporoko in umre,
pred sprejemom tega zakona. Oporoka bi postala veljavna, ker bi bila v nasprotju s tem zakonom. Pokojnika seveda ne moremo več »k življenju obuditi«,
da bi napravil novo oporoko. Pri nas je bilo izraženo mnenje, naj bi tiste oporoke, ki so bile napravljene do izida novega zakona, ne glede na to, pa če je
oporočitelj tudi umrl, ostale veljavne in bi se po teh oporokah tudi delovalo.
Težko je namreč sprejeto rešitev, po kateri lahko postane oporoka lahko neveljavna in potem ni jasno, kdo bo dedovanje urejal. To bo delalo težavo tudi
na sodiščih in občinam pri odločanju, kdo ima pravico dedovati.
Drugače pa bom za osnutek tega zakona glasoval. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Predlagam, da
sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev (kmetij) se sprejme.
2. Izvršni svet pripravi predlog predloga zakona do 1. julija. Pri pripravi
predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilu skupščinskih teles in v
drugih gradivih, ter predloge iz razprave na seji zbora.
Če ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je sprejet soglasno.
Sledi 2. točka dnevnega reda, to so poslanska vprašanja.
Jože Florjančič, odgovarja na vprašanje Ivana Krefta.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije tovariš Ivan Kreft je
izvršni svet prosil za stališče do zakonov o posebnih pogojih za dodeljevanje
investicijskih kreditov in do zakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega
zakona. To so odloki o določitvi infrastrukturnih objektov, ki ga je sprejel
zvezni izvršni svet, odredba, ki jo je izdal zvezni sekretar za finance o dolo-
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čitvi uporabnikov družbenih sredstev, ki opravljajo negospodarsko dejavnost,
in uredba o načinu ugotavljanja in zagotavljanja lastnih sredstev investitorja
za udeležbo pri investiciji, ki jo je prav tako izdal zvezni sekretar za finance.
Izvršni svet je mnenja, da je ukrep predpisan s 1. členom omenjenega zakona, ki opredeljuje najmanj 20°/o udeležbo iz lastnih sredstev pri investicijskih kreditih za osnovna sredstva, trajnejši ukrep. Tako bo investitorje postopoma prisilil, da bodo sprejemali bolj realne investicijske odločitve. Zagotovljena sredstva, pridobljena kot stalni vir sredstev, naloženih v investicijske
zmogljivosti, pomembno vplivajo na stopnjo tveganja, na kalkulativne osnove
na sposobnost prilagajanja konjunkturnim nihanjem in podobno.
Prepoved dejanja kreditov, razen v posebnih pogojih, za razpisovanje javnih
posojil ali nakup obveznic, ki je določena s 6. členom zakona in podrobneje
urejena s podzakonskimi akti, je po oceni izvršnega sveta izrazit prehodni
ukrep. V ta zakon je vgrajena predvsem zaradi stabilizacijskih naporov in
teženj za odpravo nelikvidnosti v letošnjem letu. Menimo, da bodo postopoma
ti podzakonski akti modificirani tudi zato, ker niso povsem v skladu z ustavnimi spremembami, ki zadevajo ustanavljanje in upravljanje poslovnih bank.
Izhajajoč iz take ocene značaja prepovedi najemanja kreditov bo izvršni svet
predlagal zveznemu izvršnemu svetu dopolnitev odloka o določitvi infrastrukturnih objektov. Mnenja smo, da bi s prehodnim določilom pod določenimi
pogoji izvzeli iz prepovedi kreditiranja vse tiste investicije na negospodarskem
področju, ki se financirajo pretežno iz sredstev, zbranih s samoprispevkom
občanov. Pri tem naj opozorim tudi na dejstvo, da so pristojni republiški organi
dali take predloge že v času priprave prej omenjenega zakona in tudi še med
izvajanjem v letošnjem letu. Vse doslej pristojni zvezni organi teh predlogov
niso upoštevali oziroma sprejeli.
*
Predsednik Miran Goslar: Mara Rovan, pomočnik republiškega sekretarja za finance, odgovarja na vprašanje Franja Bobovca.
Mara Rovan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Franjo Bobovec, poslanec republiškega zbora SR Slovenije, v svojem
poslanskem vprašanju vprašuje, ah je ustrezen sedanji način evidentiranja
sredstev, zbranih s samoprispevkom. V tej zvezi meni, da sedanji sistem evidentiranja sredstev, ko se vplačani samoprispevek nakazuje na zbirni račun
občine, upravni organ občine pa ta sredstva razdeli krajevnim skupnostim, ki
jim dohodek pripada, ni ustrezen.
Opozarja, da se s tem delo duplira, krajevne skupnosti pa izvirnih bančnih
izpiskov od nakazovalcev sredstev ne dobivajo in nimajo točne evidence zavezancev, ki so dolžni nakazovati prispevek. Tovariš poslanec Bobovec zato sprašuje, ah je mogoče, da bi se samoprispevki v organizacijah združenega dela
zaposlenih nakazovali neposredno na žiro račune upravičenih krajevnih skupnosti?
Odgovor: Način evidentiranja vplačil samoprispevka je predpisan z uredbo
zveznega sekretarja za finance o vplačevanju dohodkov družbenopolitičnih
skupnosti, interesnih skupnosti in skladov, izdane na podlagi 14. člena zakona o
službi družbenega knjigovodstva. Po tej odredbi izplačevalci dohodkov odtegnjene zneske samoprispevka nakazujejo na posebni račun občine. Na drugi strani
položnice pa označijo ime oziroma število krajevne skupnosti in višino zneska,
ki po tem nakazilu pripada posameznim krajevnim skupnostim.
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Pristojni upravni organ občine vodi analitično evidenco o vplačilih po krajevnih skupnostih in na tej podlagi razporeja vplačana sredstva. Krajevne
skupnosti sicer ne dobijo izvirnih dokumentov o vplačilih samoprispevka, si pa
na podlagi evidence pri upravnem organu občine lahko ustvarijo lastno evidenco o organizacijah združenega dela, drugih organizacijah in o organih, ki nakazujejo samoprispevek. Na podlagi obstoječe evidence pa krajevne skupnosti
ne morejo voditi evidence o vplačilih neposrednih zavezancev samoprispevkaobčanov.
Veljavni sistem evidentiranja vplačil vključno samoprispevka krajevnim
skupnostim torej omogoča vpogled in kontrolo nad tem, ali posamezni izplačevalci nakazujejo samoprispevek ali ne. Če si krajevna skupnost ob tem
ustvari lasten pregled o številu zavezancev oziroma o posameznih vplačnikih,
lahko v določeni meri preveri tudi pravilnost obračunavanja samoprispevka.
Kontrolo pravilnosti obračunavanja družbenih obveznosti, vključno s samoprispevkom, izvaja služba družbenega knjigovodstva. Tudi takšen način evidentiranja, za kakršnega se zavzema tovariš poslanec, v kontrolo ne bi prinesel
izboljšav.
Sistem nakazovanja samoprispevka,, ki ga predlaga tovariš poslanec, bi pomenil, da bi izplačevalci namesto enega vplačilnega naloga za vsako občino z
ustrezno specifikacijo na hrbtni strani morali izdajati poseben plačilni nalog
za vsako krajevno skupnost posebej, na hrbtni strani takih nalogov pa navesti
ime in priimek, osnovo za obračun samoprispevka ter znesek samoprispevka za
vsakega posameznega zavezanca. Takšna rešitev je mogoča, vendar je vprašanje, ali je v prizadevanjih za razbremenitev gospodarstva, za zmanjševanje
neproduktivnih stroškov in naporih za stabilizacijo, kljub morebitnim prednostim takega sistema za krajevne skupnosti o njej utemeljeno razmišljati. Tak
sistem evidentiranja bi bistveno povečal administrativno delo in s tem tudi
stroške. Sodimo, da taka sprememba ni sprejemljiva. Pripominjamo, da se je v
zvezi s spremenjenimi predpisi o evidentiranju družbenih dohodkov v letošnjem
letu v vrsti organizacij združenega dela bistveno povečal obseg administrativnega dela in stroškov v zvezi z obračunavanjem prispevkov in davkov iz osebnega dohodka. Podatki kažejo, da se je v nekaterih organizacijah to delo povečalo desetkrat. Pri samoprispevku bi glede na to, da so v organizacijah združenega dela običajno zaposleni delavci iz večjega števila krajevnih skupnosti,
bilo povečanje obsega administrativnega dela še toliko večje. Menimo, da je
treba napore pri oblikovanju sistema evidetiranja družbenih dohodkov v skladu
s prizadevanji za stabilizacijo usmeriti na iskanje najbolj racionalnih rešitev,
ki so mogoče v tehniki odvajanja družbenih obveznosti. Sodimo, da je veljavna
ureditev obračunavanja in odvajanja samoprispevka iz tega vidika ustrezna.
Povečanje aktivnosti krajevnih skupnosti omogoča delno uresničitev rešitve,
za katero se v svojem poslanskem vprašanju zavzema tovariš poslanec Bobovec.
Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Borut Snuderl, namestnik republiškega
sekretarja za delo, odgovarja na vprašanje Draga Benčine.
Boris Snuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Drago Benčina, poslanec republiškega zbora, je dal naslednje poslansko
vprašanje!
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V skupščinskih razpravah o predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju je bilo v zvezi s 23. členom, po katerem naj bi se zmanjševale pokojnine upokojencem, ki nadaljujejo delo, izrečenih precej pomislekov, drugačnih stališč in mnenj. Ti pomisleki stališča in mnenja so temelji predvsem na
dejstva, da je pokojnina kot rezultat minulega dela ustavna pravica, pa tudi iz
prepričanja, da je mogoče neupravičene socialne razlike, ki bi iz tega izhajale,
uspešneje preprečevati z ustrezno davčno politiko. Iz teh razlogov pristojna
zbora skupščine nista sprejela prvotnega besedila 23. člena omenjenega predloga zakona, ker sta menila, da bi bile take določbe v zakonu preveč toge, pač
pa sta sprejela novo besedilo, ki ga je v obliki amandmaja predlagala skupna
komisija republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za rešitev spornih vprašanj in komisija je upoštevala razpravo v vseh treh zborih in
tudi javno razpravo. S to kompromisno rešitvijo je bila dana možnost pa tudi
obveznost, da se z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, izvršni svet, republiški svet Zveze sindikatov,
gospodarska zbornica ter republiška skupnost za zaposlovanje, to zmanjšanje
pokojnin ustrezneje uredi. Družbeni dogovor naj bi upošteval razpravo v skupščinskih telesih in dejstvo, da v Sloveniji primanjkuje veliko število strokovnjakov na vseh področjih dela. V zvezi s to problematiko je zastavil tovariš
Drago Benčina naslednje dve vprašanji.
1. Zakaj je družbeni dogovor, ki ga je podpisal tudi izvršni svet, v celoti
sprejel prvotni predvideni sistem zmanjševanja pokojnin, s katerim se maksimalno zmanjša pokojnina že pri trikratnem poprečnem osebnem dohodku, čeprav je bil tak sistem v skupščini v bistvu zavrnjen?
2. Ali ne bi kazalo to vprašanje ob splošni reviziji naše zakonodaje, ki je
pogojena z ustavnimi spremembami, ponovno proučiti? V zvezi s tema dvema
vprašanjema dajemo tale odgovor:
Znano je, da je skupščina SR Slovenije na podlagi obsežne razprave sprejela sklep, da se zmanjševanje skupnih dohodkov upokojencev, ki se po upokojitvi ponovno zaposlijo ali na drugačni podlagi pridobivajo dopolnilne dohodke,
uredi z določili zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Osnovne okvire in sistem zmanjševanja pokojnin v primeru ponovne zaposlitve dotoča ta zakon, s čimer je odpadlo posebno obdavčenje teh občanov.
Družbeni dogovor lahko tako le v zakonskih okvirih določa način zmanjševanja.
Po 23. členu citiranega zakona se upokojencu v primeru ponovne zaposlitve:
a) pokojnina izplačuje nezmanjšana, če njegova pokojnina in dodatni dohodek ne presegata dvojnega zneska poprečnega osebnega dohodka. V letu 1973
to praktično pomeni, da se pokojnina izplačuje nezmanjšana, če skupni dohodki
ne presegajo zneska 3860 dinarjev na mesec;
b) se izplačuje le del pokojnine, če skupni dohodki presegajo to mejo,
vendar pa pokojnina ne sme biti zmanjšana za več kot 50">/<>. Pokojnina se
zmanjšuje po posebni lestvici, odvisno od višine skupnega dohodka in od razmerja med višino pokojnine in med višino dodatnega dohodka;
c) 23. člen določa, da se z družbenim dogovorom določi način zmanjševanja
pokojnin. Pri pripravah družbenega dogovora sta bili obravnavani dve varianti.
Prva varianta je predvidevala, da se za 50% zmanjša pokojnina pri skupnem
dohodku približno 8000 dinarjev, to je štirikratni poprečni osebni dohodek. Druga varianta pa je predvidevala, da se pokojnina za polovico zmanjša pri približno 6000 dinarjih, to je pri trikratnem poprečnem osebnem dohodku. Izvršni svet
in njegove komisije so izčrpno obravnavali predlog družbenega dogovora in
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vsa z njim povezana vprašanja, zlasti pa še omenjeni cenzus in njegove posledice. Pri podpisu družbenega dogovora je izvršni svet upošteval zlasti naslednje
razloge:
1. Vsako zavlačevanje podpisa družbenega dogovora, katerega so vsi ostali
podpisniki podpisali, bi onemogočalo izvajanje zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa, da je treba ta dogovor podpisati do prvega
aprila 1973. Šele s podpisom in izvajanjem tega dogovora je omogočeno izvajanje zakona in šele potem je moč zbrati vse podatke, ki jih potrebujemo za
kompleksen pregled učinkovanja tega določila. Ti podatki bodo dali podlago
za odločanje, ali in kako naj se dopolnjuje družbeni dogovor oziroma, ali je
potrebno celo predlagati spremembo 23. člena.
2. Iz podatkov skupnosti o strukturi in številu upokojencev izhaja, da je
odstotek upokojencev z visokimi pokojninami in s tem upokojencev, ki jih
bo zmanjšanje pokojnine prizadeto, zelo majhen. Po podatkih iz junija 1972.
leta je v lanskem letu imela pokojnino do 1000 novih dinarjev skoraj polovica
upokojencev, od 1000 do 1400 dinarjev 32% upokojencev, od 1400 do 2000
dinarjev 13,4 '"/o, nad 2000 dinarjev pa le 5,17 °/0 upokojencev. Lani je prejemalo
pokojnino nad 2900 dinarjev le 0,89 % upokojencev.
3. Pokojninski dodatek nosilcev partizanske spomenice 1941 in udeležencev
španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne ni sestavni del pokojnine
in se zato v primeru zaposlitve upokojencev ne zmanjšuje niti se ne šteje med
skupne dohodke, zaradi katerih se v primeru zaposlitve pokojnina zmanjšuje na
že opisan način.
4. Na ta način ni onemogočeno* delo visokih strokovnjakov in znanstvenikov,
ker lahko ti za svoja znanstvena in visoko strokovna dela stopajo v avtorska
razmerja. Dohodek iz avtorskega razmerja pa ne vpliva na uživanje pokojnine.
5. Ta instrument bo lahko pripomogel k ustreznejšemu vodenju kadrovske
politike, na kar je bilo izrecno opozorjeno tudi v razpravah v skupščinskih
organih ob sprejemanju zakona. V začetku junija bodo zbrani vsi podatki o
številu upokojencev, ki poleg pokojnine prejemajo še dodatne dohodke in jih
to določilo zakona prizadene, vsi podatki o obsegu skupnih dohodkov upokojencev in o njihovi strukturi. Na podlagi analize teh podatkov bo mogoče proučiti utemeljenost kritike te zakonske določbe iz družbenega dogovora. Tedaj se
bo moč odločiti za revizijo družbenega dogovora ali za spremembo zakona.
■ Glede pomislekov o ustavnosti člena 25 bi opozorili na dejstvo, da zvezni
zakon v temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
tretjem odstavku 61. člena izrecno določa, da se uživanje pravic, pridobljenih
po tem zakonu, torej tudi uživanje starostne pokojnine, lahko omeji, in na dejstvo, da druge jugoslovanske republike upokojencem v primeru ponovne zaposlitve v načelu izplačevanja pokojnine v celoti ustavijo. V Sloveniji jih zmanjšujemo največ za 50 %. Menimo, da so podpisniki družbenega dogovora dolžni
spremljati vse učinke tega veljavnega dogovora in ga po potrebi sproti izpopolnjevati in dopolnjevati. Na ta način bodo v celoti realizirana stališča, ki jih je v
zvezi s potrebo po zmanjševanju neupravičenih socialnih razlik tudi na področju
invalidskega in pokojninskega zavarovanja sprejela konferenca ZKS na svoji
3. seji. Na njej je bilo jasno določeno, da je treba zmanjševati pretirane socialne
razlike med upokojenci, ki se preživljajo samo s pokojninami, in med upokojenci, ki imajo še redni dopolnilni dohodek iz dodatne zaposlitve.
Tudi večina udeležencev javne razprave je zagovarjala stališče, da je treba
ta vprašanja urediti z zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju.
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Predsednik Miran Goslar: Zora Tomič odgovarja na vprašanje Mihe
Prosena.
Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec republiškega zbora, tovariš Miha Prosen, je postavil izvršnemu svetu
naslednje poslansko vprašanje:
Ah je občina obvezna plačevati prispevke za tiste kategorije zavarovancev,
ki nimajo sicer statusa kmeta, pa delajo na kmetiji in je to delo glavni vir
preživljanja, so pa priključeni h kmečkemu zavarovanju? In ali je občina
obvezna plačevati prispevke tudi za tiste kmete, ki zaradi gmotnih razmer
niso možni sami plačevati prispevka za zdravstveno zavarovanje ter ali je občina
obvezna pokrivati razliko med vplačanimi prispevki kmečkih zavarovancev
in poprečnimi stroški zdravstvenega zavarovanja? Na primer kmečki zavarovanec ima KD 40 dinarjev. Od te osnove plača prispevek v višini 23l0/o, to je
9,20 dinarja in pavšalni znesek 420 din, kar znese skupaj 429 dinarjev. Poprečni
izdatek na gospodarstvo pa znaša po izračunu skupnosti zavarovanja 1.512,50
dinarja. Razliko v znesku 1.083,30 dinarja pa naj bi pokrila občina iz naslova
prispevka za socialno ogrožene zavarovance. Ta razlika naj bi se pokrivala za
vse tiste zavarovance, katerih višina prispevka ne dosega poprečnih stroškov
zdravstvenega zavarovanja.
Odgovarjamo:
Po 3. točki 89. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih
oblikah zdravstvenega varstva zagotavljajo sredstva za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja kmetov in za socialno ogrožene zavarovance družbenopolitične skupnosti, torej občine in republika. Po določbi 2. člena zakona o
prispevkih družbenopolitičnih skupnosti prispeva republika h kritju stroškov,
ki jih imajo skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov za obvezne oblike
zdravstvenega varstva tako, da skupnostim zdravstvenega zavarovanja zdaj
v celoti odstopa sredstva, zbrana z republiškim davkom iz osebnega dohodka
iz kmetijske dejavnosti. Ta davek, ki ustreza stopnji 12l% davčne osnove in ga
plačujejo zavezanci, katerim se ne odmerja prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov in se v celoti odstopi tisti skupnosti zdravstvenega zavarovanja,
na območju katere je bil zbran. Poleg tega odstopa SR Slovenija občinam
republiški davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki ustreza
stopnji 6'% katastrskega dohodka negozdnih površin oziroma stopnji 2%
od dohodkov iz gozda in ga plačujejo vsi zavezanci. Zakon obvezuje občine
k namenski uporabi teh sredstev, in to za kritje primanjkljajev skladov skupnosti zdravstvenega zavarovanja, svojih obveznosti za zdravstveno zavarovanje
socialno ogroženih kmetov in drugih obveznosti do teh skladov.
K stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za socialno ogrožene zavarovance so po določbi 3. člena že navedenega zakona dolžne prispevati neposredno tudi občine. Prispevek občine se določi s pogodbo, sklenjeno med
občino in skupnostjo zdravstvenega zavarovanja. Pri sklepanju take pogodbe
je treba po načelu solidarnosti zlasti upoštevati: število socialno ogroženih
zavarovancev, poprečne stroške zdravstvenega zavarovanja v skupnosti, poprečno obremenitev zavarovancev za zdravstveno zavarovanje in višino odstopljenih sredstev iz naslova republiškega davka. Tistim občinam, ki bi jih
prispevek skupnosti za socialno ogrožene kmete, zaradi njihove ekonomske
zmogljivosti in nesorazmerno visokega števila socialno ogroženih kmetov za-
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varovancev nesorazmerno obremenil, prispeva sredstva h kritju njihovih stroškov za socialno ogrožene zavarovance-kmete še SR Slovenija. Za leto 1972 je
SR Slovenija razdelila med 34 občin 9 700 000 dinarjev. Za leto 1973 pa je
za ta namen v republiškem proračunu predvidenih 10 912 000 dinarjev. Razmerje
in obveznosti občin iz naslova kritja stroškov za socialno ogrožene kmetezavarovance se torej, kot rečeno, urejajo s posebnimi pogodbami med skupnostjo
in občino. Taka pogodba je akt, s katerim se za eno ali več let določajo obveznosti občin.
Navedli smo tudi izhodišča, na katerih bi morale temeljiti take pogodbe.
Iz določb' zakona ne izhaja, da bi morala občina v celoti kriti razliko za vse
zavarovance-kmete, katerih letni prispevek je nižji od poprečnih stroškov na
enega zavarovanca v skupnosti. Takšna obveznost ne bi bila logična glede
na to, da del zavarovancev po načelih solidarnosti prispeva več, kot znašajo
povprečni stroški. Bistvo pogodbe med občino in skupnostjo je v tem, da se
glede na konkretne razmere ugotovijo finančne posledice zmanjšane možnosti
socialno ogroženih kmetov-zavarovancev za plačilo prispevkov in na tej podlagi ob upoštevanju vseh virov v skupnosti določi obveznost občine.
To je veljavni postopek za formiranje sredstev za potrebe zdravstvenega
varstva nezavarovanih kmetov, oziroma socialno ogroženih zavarovancevkmetov.
Na konkretno prvo vprašanje, ali je občina dolžna plačati prispevke zavarovancev za tisto kategorijo zavarovancev, ki nimajo sicer statusa kmeta,
pa delajo' na kmetiji in jim je to glavni vir preživljanja in so priključeni
kmečkemu zavarovanju (vaška revščina), odgovarjamo, da je v smislu 16. člena
zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva
dolžnost občin, da zanje zagotovijo sredstva.
V zvezi z ostalima vprašanjema pa ta dolžnost občine izhaja iz zakonske
obveznosti, da krije zdravstveno varstvo nezavarovanih gmotno nepreskrbljenih
občanov, torej tudi gmotno nepreskrbljenih kmetov.
Predsednik Miran Goslar: Rado Miklič, pomočnik republiškega sekretarja za delo, odgovarja na vprašanje Rada Pušenjaka.
Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Na podlagi analize podatkov o gibanju raznih oblik drugih osebnih dohodkov
v obdobju od 1967 do 1971 je tovariš Pušenjak, poslanec tega zbora, zastavil
tale vprašanja:
1. Kako ocenjuje izvršni svet izredno zvišanje stroškov v obdobju od leta
1967. do 1972. leta, ki se evidentirajo pod računom »drugi osebni dohodki« in
ki predstavljajo predvsem dnevnice.
2. Kako ocenjuje te izdatke v primerjavi z osebnimi dohodki in dohodki
lastnikov zemljišč, doseženimi z odkupom v tem obdobju?
3. Kakšne ukrepe namerava izvršni svet sprejeti, da se tisti stroški ne bi
preveč zviševali. Ce se ne morejo znižati, kaj je moč storiti, da bi zavarovali
akumulacijo gospodarstva?
Odgovor: Prikazani podatki o drugih osebnih dohodkih v poslanskem vprašanju tovariša Pušenjaka so točni. Zajeti so iz statističnega biltena, ki ga na
mesec izdaja centrala službe družbenega knjigovodstva v Sloveniji. Toda poudariti je treba, da zaradi razlik v načinu, zlasti pa v obsegu zajemanja posa-
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meznih vrst izdatkov v gotovinskem, toku, ki nosi naslov »drugi osebni dohodki« v obdobju od 1967 do 1972, ti podatki kažejo, da so drugi osebni prejemki močno naraščali, zlasti v obdobju 1970 do 1972, in prav to naraščanje
je še posebej karakteristično za spremembo v obsegu najemanja izdatkov. Razlogi za to pa so naslednji:
V letu 1970 se je namreč bistveno razširila vsebina gotovinskega toka z
naslovom: »Drugi osebni prejemki«. V letu 1970 se je gotovinski tok prečistil
tako, da zajema od tega leta naprej samo še čiste osebne dohodke iz rednega
delovnega razmerja. Hkrati so bila prenesena v gotovinski tok pod naslovom
»drugi osebni dohodki« vsa druga izplačila, npr. izplačila po pogodbah delu,
izplačila iz raznih vrst dopolnilnih delovnih razmerij itd.
Prej, to se pravi do leta 1970, so predstavljala v tem toku najpomembnejšo
postavko' izplačila za dnevnice, potne stroške in nadomestila osebnih dohodkov
za bolezni do 30 dni. Zdaj je vsebina tega toka bistveno razširjena. Zlasti je
razširjena od 1. 10. 1972, ko zajema ta gotovinski tok tudi še vse prejemke iz
sklada skupne porabe. Zajeti so torej tudi izdatki za regres za letni dopust in
podobni prejemki. Strukture vseh teh izplačil pa ni mogoče prikazati, ker so
v tem toku prikazana in zbrana v skupnem znesku in za celo poslovno leto
skupaj. Potrebna bi bila torej posebna in narodna analiza vse postavke »drugi
posebni prejemki« za gospodarstvo in za družbene dejavnosti, da bi v tem
lahko ugotovili višino posameznih vrst izplačil.
Zdaj je gotovinski tok »neto osebni dohodki« popolnoma čist in enoten.
Res pa je, da so se z naraščanjem obsega poslovanja in zaposlenosti, zlasti v
drugi polovici 1971. leta in v vsem. letu 1972, zvišala izplačila, ki jih izkazuje
tok »drugi osebni prejemki«. Tendenco te rasti kaže tale podatek: Osebni dohodki v letu 1972 so se v primerjavi z letom 1971 po analizi Zavoda za planiranje povečali za 20,3%, drugi osebni prejemki v istem obdobju pa za 40,1'%.
Tu je treba seveda upoštevati dejstvo, da so v tem podatku zajeti tudi različni
regresi, izplačevani iz sredstev skupne porabe. Kljub temu pa je mogoče opaziti, da rastejo hitreje izdatki za dnevnice, za potne stroške in za delo po
pogodbah o delu. Takšnih gibanj v primerjavi z gibanji osebnih dohodkov
seveda ni mogoče ocenjevati pozitivno, tako da zasluži to nesorazmerje kritično
proučitev, ki naj pokaže, kje so dejanski vzroki za takšna gibanja.
Skoraj vsa izplačila iz naslova »drugi osebni prejemki« so urejena s splošnimi družbenimi dogovori in s samoupravnimi sporazumi. Zato zaenkrat ni
potrebe, da bi izvršni svet skupščine sprejel kakšne posebne administrativne
ukrepe za zmanjševanje stroškov iz tega naslova. Samoupravni organi v organizacijah združenega dela morajo sami skrbeti za upravičenost takšnih izplačil
in poostriti nadzor, da se število neupravičenih izplačil ne bo samo zmanjševalo,
temveč sploh preprečilo.
Izvršni svet podpira stališče komisije za družbeno dogovarjanje o merilih
za usmerjanje delitve dohodka, ki je zoper neupravičeno izplačevanje dnevnic.
Komisija je takšno stališče zavzela tudi pri oblikovanju osnutka medrepubliškega družbenega dogovora in sodi, da mora biti dnevnica tako visoka, da
zagotavlja povračilo dejanskih stroškov, ne more pa biti vir povečevanja
osebnih dohodkov.
Tovariš poslanec tudi sprašuje, kako izvršni svet ocenjuje gibanje drugih
osebnih prejemkov v razmerju z denarnimi dohodki, ki jih dosegajo lastniki
kmetijskih zemljišč z odkupom. Teh dveh gibanj med seboj ni mogoče primerzati, razen seveda povsem računsko. Treba je namreč upoštevati, da na gibanje
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teh denarnih dohodkov, poleg samega obsega odkupa, odločilno vplivajo cene
kmetijskih proizvodov. Poleg tega pa življenjsko raven lastnikov kmetijskih
zemljišč vpliva še vrsta drugih njihovih denarnih dohodkov. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ljubo Levstik, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo, odgovarja na vprašanje Ivana Krefta.
Ljubo Levstik: Spoštovani tovariš predsednik; spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Na poslansko vprašanje tovariša Ivana Krefta v zvezi
s tendencami prometne izolacije naše države dajemo naslednji odgovor:
Poslansko vprašanje zadeva akcijo privatnega konzorcija iz Milana, ki
programira gradnjo avtoceste od Benetk proti Vzhodu, s krakoma proti Carigradu. Ta okoli 3400 km dolga avtocesta bi povezovala 9 držav, toda obšla bi
Jugoslavijo. Tekla bi mimo Jugoslavije nekje pri Trbižu in ob jugoslovanskoromunski meji. Stroški naj bi bili pet milijard dolarjev, financirah pa bi jo z
mednarodnimi posojili in obveznicami. Pri odgovoru smo še vedno vezani na
pojasnilo člana zveznega izvršnega sveta Borisa Snuderla, ki ga je dal na poslansko vprašanje v zvezni skupščini v začetku marca tega leta. Povedal je,
da italijanski minister za zunanjo trgovino ocenjuje to akcijo kot zadevo konzorcija, o kateri italijanska vlada še nima nobenega stališča. Zvezni izvršni
svet bo po izjavi tovariša Šnudrla vodil širše mednarodne akcije, da bi se
preprečila cestna prometna izolacija Jugoslavije.
Od italijanske vlade bodo zahtevah pojasnilo o argumentih, s katerimi
zagovarjajo severno inačico, mimo Jugoslavije. Vsekakor je prav, da vodilno
vlogo pri teh zadevah prevzame zvezni izvršni svet v sodelovanju s pristojnimi republiškimi organi.
Ne glede na bodoče odvijanje zadeve, z večjo ali manjšo koristjo za Jugoslavijo, pa moramo upoštevati dejstvo, da se bodo vedno večji promet in vedno
bolj zahtevni porabniki cest v mednarodnem prometu usmerjali na tiste ceste,
ki so bolj udobne, varne, ekonomične in krajše. Geografsko ugodna lega Jugoslavije za mednarodni promet ni zadostna prednost. Zato moramo pravočasno
izboljšati mednarodne ceste. Samo kategorizacija cest kot evropske ceste ali
samo deklariranje mednarodnih avtocestnih smeri ne bo potegnila prometa, če
ceste ne bodo temeljito izboljšane in prilagojene zahtevam modernega cestnega
prometa.
Romunska gradnja glavnih cest v Jugoslaviji, ki jih predvidevajo srednjeročni in dolgoročni programi, je edina protiutež pogostim idejam o graditvi
mednarodnih cest ob Jugoslaviji in o prometni izolaciji naše države. Hvala
lepa.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Franc Presetnik, podsekretar republiškega sekretariata za delo, odgovarja na vprašanje Magde Mihelič.
Franc Presetnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovarišica Magda Mihelič, poslanka republiškega zbora, je zastavila naslednje
vprašanje';
»Kaj mish storiti izvršni svet, da se omeji odhajanje strokovnjakov in kvalificiranih kadrov v inozemstvo in ali ne bi bilo upravičeno, da bi morali kvalificirani in visoko kvalificirani delavci pred odhodom v inozemstvo vrniti družbi
sredstva, ki so bila vložena v njihovo strokovno usposobitev.«
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Odgovor: Teze za novo1 ustavo določajo, da je mogoče z zveznim zakonom
predpisati pogoje, na podlagi katerih bodo smeli jugoslovanski državljani odhajati na delo ali na opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti v tujino.
Zvezni zakon o temeljnih pogojih za zaposlovanje in varstvo jugoslovanskih
državljanov na delu v tujini, ki je v fazi predloga, določa, da se bodo z družrbenim dogovorom med republikami in pokrajinami določale smernice za organizirano zaposlovanje jugoslovanskih državljanov v tujini in za njihovo vračanje
v domovino v skladu z interesi in politiko zaposlovanja. Te smernice se bodo
določale v skladu s predpisi o nekaterih materialnih in drugih obveznostih
državljanov do družbenopolitične skupnosti, organizacij združenega dela in
družine.
Čeprav sedanja ustavna in zakonska ureditev ne omejuje odhajanje strokovnjakov in kvalificiranih delavcev na delo v tujino niti ne predpisujeta vračanje
družbi sredstev, ki jih je vložila v njihovo izobraževanje pred zaposlitvijo
v tujini, pa si v Sloveniji glede na pomanjkanje kadrov v našem gospodarstvu
že dalj časa prizadevamo zmanjšati odhajanje delavcev na delo v tujino, zlasti
strokovnjakov. Zavodi za zaposlovanje namreč že od leta 1968 posredujejo in
nudijo pomoč pri zaposlovanju v tujini predvsem brezposelnim in tistim, ki
imajo soglasje delovnih organizacij. Ne glede na takšen ukrep pa ugotavljamo,
da odhaja na delo v tujino še vedno precej kvalificiranih delavcev. Le-ti odhajajo ali mimo zavodov za zaposlovanje ali prek delovnih organizacij na
podlagi pogodb o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujino in izvajanju del
v tujini ali pa na podlagi posredovanja zavodov za mednarodno tehnično pomoč.
Na problem odhajanja strokovnjakov in kvalificiranih delavcev na delo
v tujino in na vprašanje vračanja družbi sredstev za njihovo izobraževanje je
opozoril republiški sekretariat za delo v svoji informaciji lani, ko jo je predložil
v obravnavo izvršnemu svetu in slovenski skupščini. V njej je navedel, da je
bilo ob zadnjem popisu prebivalstva iz Slovenije na delu v tujini 883 oseb
z visoko in višjo šolsko izobrazbo, 2202 osebi s srednjo in 12 899 oseb s poklicno
šolo, kar predstavlja v skupnem številu zaposlenih v tujini 33,22 %. Tu pa je
treba upoštevati, da š popisom ni bilo zajetih okoli 25 % naših državljanov v
tujini in je zato absolutno število delavcev z visoko in višjo izobrazbo ter
kvalificiranih delavcev za toliko večje.
Pomembno je tudi ugotoviti, da je odstotek strokovnega kadra iz naše
republike v primerjavi z drugimi republikami in pokrajinama relativno največji in da skupno število odhajajočih delavcev na delo v tujino stalno upada.
Leta 1968 je odšlo na delo v tujino 13 800 delavcev, lani pa le okoli 6000.
Glede na navedena dejstva je republiški sekretariat za delo v svoji informaciji
obravnaval tudi možnosti, ki so v skladu z našim ustavnim sistemom, da bi
bil sprejet ukrep, na podlagi katerega bi zahtevali od strokovnjakov, ki so
končali srednjo ali višjo in visoko šolo, pa se želijo zaposliti v tujini ali pa
so že na delu v tujini, da bi družbi povrnili vsaj del stroškov za šolanje. Ta
iniciativa je bila dana tudi pri pristojnih zveznih organih ob predlogu zveznega
zakona o temeljnih pogojih za začasno zaposlovanje in varstvo jugoslovanskih
državljanov na delu v tujini.
Pri. proučevanju tega vprašanja je bilo ugotovljeno, da za tak ukrep ni
potrebne ustavne podlage. Odbor in komisije, ki so doslej obravnavali našo
informacijo o problematiki zaposlovanja v tujini, so bili proti vsakemu administrativnemu ukrepu. Zavzemali so se za odpravljanje vzrokov, zaradi katerih
strokovnjaki odhajajo na delo v tujino. Glede vračanja stroškov za njihovo
7
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šolanje pa menijo, da je potrebno, da se zadeva najprej temeljito prouči m da
se ukrepe sprejme šele po oceni, da ne bo imel negativnih posledic. Tudi pristojni zvezni organi niso take omejitve vnesli v citirani predlog zakona. V zvezi
s tezami za novo ustavo in citiranim predlogom zveznega zakona bo ta problem
rešiti le z medrepubliškim družbenim dogovorom, s katerim naj bi se konkretneje urejevala politika zaposlovanja naših delavcev v tujini, med njimi tudi
strokovn j akov.
Predsednik Miran Goslar: Še kakšno dodatno vprašanje ali kako
novo vprašanje? Vlado Črne ima besedo.
Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne
vem, če bom v skladu z vsemi predpisi poslovnika pravilno postavil novo vprašanje. Mnenja sem, da je problem izvajanja družbenega dogovora o obdavčitvi
dohodkov upokojencev tako pereč, da ga je treba nemudoma rešiti. Problem ne
dovoljuje čakati na analizo v drugem polletju, na podlagi katere bi problem morebiti začeli reševati šele konec leta. Cela vrsta upokojencev borcev NOV in rezervnih oficirjev, ki na odgovornih mestih v delovnih organizacijah vodijo zadeve splošnega ljudskega odpora, zaradi tega zapušča delovna mesta. Ostali bomo
brez strokovnjakov na tem področju, za katero se zahteva posebna strokovna
izobrazba. Glede na to, da bodo nekateri od teh odšli celo na delo v tujino.
Će smo imeli zdaj med zdomci mlajšo generacijo', se bo med zdomce uvrstila
tudi generacija upokojencev, kar mislim, da ni v skladu z našimi načeli. Predlagam, da izvršni svet takoj predloži skupščini v obravnavo' spremembo 23. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma predlog za odpravo
družbenega dogovora in predlog, po katerem naj se obdavčitev skupnega dohodka zaposlenih upokojencev uredi z zakonom. Imamo tri možne rešitve, ki
so bile v razpravi že ob samem predlogu zakona. Imamo predlog skupne komisije, da se pokojnina zmanjšuje pri trikratnem poprečnem osebnem dohodku,
predlog komisije za vprašanja borcev in precejšnje večine upokojencev, da se
osebni dohodki skupaj s pokojnino omejijo na nivo najvišjega zneska osebnega
dohodka, določenega z družbenim dogovorom, in predlog odbora za socialno
politiko in zdravstvo, da naj se dohodek in pokojnina obdavčita z zakonom
o davkih občanov.
Upam, da bo ta moj predlog podprlo 10 poslancev. Na jutrišnji konferenci
Zveze borcev pričakujemo zelo ostre kritike na račun tega zakona. Če bom
izzvan, bom znova tudi na tem zboru ponovil svoj predlog. Zato predlagam,
da izvršni svet do prihodnje seje pripravi spremembo 23. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Uporabil sem 29. člen poslovnika in sem postavil dopolnilno vprašanje
namesto tovariša Benčine.
Predsednik Miran Goslar: Menim, da si uporabil 23. člen poslovnika,
ki daje vsakemu poslancu pravico zakonske iniciative. Spremembo 23. člena
lahko predloži vsak poslanec ali vsako skupščinsko telo, tudi komisija, ki jo
ti vodiš. Izvršnega sveta pa ne moremo prisiliti, da to stori. O tem, kaj bo
predložil skupščini, odloča samostojno. Slišali smo odgovor, ki ga je dal
tovariš Šnuderl. Kaže, da se izvršni svet nagiba k čakanju.
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Vlado Crne: Zdaj bom spremenil predlog. Prosim, da predsednik zbora
da na glasovanje predlog, da damo spremembo 23. 'člena zakona o< pokojninskem
in invalidskem zavarovanju na dnevni red prihodnje seje, s tem, da vsi organi
razmišljajo o načinu rešitve.
Predsednik Miran Goslar: Da, tudi to je mogoče. Vsak poslanec
ima pravico predlagati v zvezi s poslanskimi vprašanji, da se da katerakoli
snov s področja dela zbora na dnevni red. O tvojem predlogu bo torej odločal
zbor.
Kdo je za predlog, da zbor na prihodnji seji razpravlja o problematiki 23.
člena pokojninskega zakona? (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (2
poslanca.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) Predlog je zbor sprejel z večino
glasov. Tovariš Cerne, kot predlagatelj moraš poskrbeti, da bodo pravočasno
predložena ustrezna gradiva. Imaš možnost, da si jih preskrbiš pri upravnih
in drugih organih.
Se kako dodatno vprašanje? (Ne.)
Naslednja, 16. točka dnevnega reda, je osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih.
Predlagatelj je izvršni svet. Predlog sta obravnavala odbor za prosveto in
kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo?
Tovariš Kreft bo vložil pismeno razpravo. Se kdo? (Nihče.) Do kdaj bo izvršni
svet pripravil predlog? Do 15. 6.
Predlagam naslednji sklep:
1. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in O' arhivih se sprejme;
2. predlog zakona pripravi izvršni svet do 15. junija. Pri pripravi zakona
naj upošteva predloge, dane v skupščinskih telesih in v ostalih gradivih.
Kdor je za ta sklep, naj glasuje ! (Vsi poslanci glasujejo' za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Sklep je sprejet soglasno.
17. točka dnevnega reda je osnutek zakona o prevozu z motornimi
vozili v cestnem prometu.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali odbor za proizvodnjo in blagovni promet, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija.
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Do kdaj bo izvršni svet pripravil predlog?
(Odgovor: Do 15. junija.)
Predlagam naslednji sklep:
1. osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu se
sprejme;
2. predlog zakona pripravi izvršni svet do 15. junija. Pri pripravi zakona
naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in v ostalih gradivih.
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Sklep je sprejet soglasno>.
18. točka dnevnega reda je predlog odloka o sofinanciranju gradnje
novih objektov ekonomske fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja
SR Slovenije iz republiških sredstev.
7»
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Predlagatelj je izvršni svet. Odlok sta obravnavala odbor za finance in
proračun in zakonodaj no-p ravna komisija.
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Imamo amandma odbora za finance in proračun
k 1. točki. Amandma je računski. Ali se predlagatelj z njim strinja? Se strinja.
Glasujmo o amandmaju odbora za finance in proračun. Kdor je za, naj
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo
proti? (Nihče.) Amandma je sprejet soglasno.
Sledi glasovanje o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Odlok
o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete in inštituta za
ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz republiških sredstev je soglasno
•sprejet.
19. točka dnevnega reda je predlog odloka o financiranju druge
etape gradnje šolskega centra za strokovno izobraževanje delavcev v organih
za notranje zadeve Ljubljana-Tacen.
Odbor za finance in proračun in zakonodaj no-pravna komisija sta dala
pismeni poročili. Želi kdo besedo? (Nihče.) Imamo amandma k 3. točki, ki ga
je dal odbor za finance in proračun. Amandma ni sporen.
Glasujmo o amandmaju. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma je sprejet
soglasno.
Glasujemo o odloku v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je
predlog odloka sprejet soglasno.
20. točka dnevnega reda, konvencija med vlado SFRJ in vlado
republike Francije o varstvu investicij.
Gre za soglasje, ki ga predlaga zvezna skupščina. Odbor za finance in
proračun predlaga predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije. Zakonodajno-pravna komisija je dala poročilo. Gradivo je obravnavala
tudi komisija za mednarodne odnose in dala svoje poročilo. Izvršni svet je dal
pozitivno mnenje. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Glasujmo! Kdor je za predlog odloka, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče,.) Odlok je sprejet soglasno.
21. točka dnevnega reda so volitve in iihenovanja.
Najprej imamo predlog odloka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča
SR Slovenije. Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja, kot tudi pri
predlogih, ki bodo sledili. Izvršni svet je dal pozitivno mnenje. Zeli kdo
razpravljati? (Nihče.)
Glasujmo o predlogu odloka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR
Slovenije. Kdor je za, naj glasuje. Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sprejeli smo predlog odloka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR
Slovenije. Albin Dobrajc je razrešen dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča.
Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Ljubljani in o izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
Zeli kdo razpravljati? (Ne.)
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Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanca, glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Odlok je soglasno sprejet. S tem je razrešen dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča Adolf Dobovišek in
hkrati izvoljen za sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
Sledi predlog odloka o razrešitvi dveh sodnikov okrožnega sodišča v Celju
in Kopru. Zeli kdo besedo? (Ne.)
Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Razrešena je sodnica okrožnega sodišča v Celju Mihaela Nečemar in sodnica okrožnega sodišča v Kopru Zorka
Bradarič.
Sledi predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani.
Zeli kdo besedo? (Ne.)
Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok je soglasno sprejet. S tem je znova izvoljena za sodnika okrožnega
sodišča v Ljubljani Anica Raič.
In naposled imamo predlog odloka o določitvi števila in o izvolitvi sodnikov
porotnikov okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Glasujemo! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.) Tudi ta odlok je soglasno sprejet.
Sejo smo končali. Hvala! Na svidenje!
(Seja je bila zaključena ob 15.30.)

RSftKLlSK* ZSCS

58. seja
(31. maja 1973)
Predsedoval: Miran Goslar,
predsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Miran Goslar: Začenjam 58. sejo republiškega zbora.
Za današnjo sejo so- se opravičili: Benjamin Božiček, Edo Brajnik, Miran
Cvenk, Marjan Dolenc, Stane Jenko, Boris Jarc, Sergej Kraigher, Franjo Kordiš,
Gregor Klančnik, Marjan Orožen, Miha Prosen, Ivan Renko, Bogdan Snabl,
Boris Vadnjal, Vladimir Vrečko, Mirko Žlender in Alojz Napotnik.
Z dopisom z dne 25. 5. 1973 sem razširil dnevni red 58. seje, in sicer s
predlogom o najetju posojila iz stalne proračunske rezerve federacije.
Glede na to predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 57. seje republiškega zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne
dohodke;
4. predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV;
5. poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani;
6. osnutek zakona o gozdovih;
7. osnutek zakona o graditvi objektov;
8. osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v
naseljih;
9. osnutek zakona o gostinski dejavnosti;
10. osnutek zakona o orožju;
11. predlog zakona o javnih shodih in javnih prireditvah;
12. osnutek zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju
ročnega strelnega orožja in streliva;
13. problematika realizacije 23. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju;
14. predlog zakona o spremembi zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka
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od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks, ki so bili v letu 1972 izločeni
na posebne račune;
15. osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za določene kredite podjetja
Inex Adria Aviopromet;
16. predlog zakona o koriščenju kreditov iz sporazuma med SFRJ in ZSSR,
sklenjenega 2. novembra 1972;
17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado
ZSSR o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji
podjetij in drugih objektov v SFRJ;
18. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu uporabe
sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici;
19. predlog odloka o najetju posojila iz stalne proračunske rezerve federacije;
20. predlog odloka o najetju posojila pri narodni banki Jugoslavije v
znesku 58 834 800 dinarjev;
21. predlog odloka o najetju posojila pri narodni banki Jugoslavije v znesku
42 000 000 dinarjev;
22. predlog odloka o najetju posojila pri narodni banki Jugoslavije v znesku
80 000 000 dinarjev;
23. program usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji in
zakonodajnega dela v letu 1973;
24. volitve in imenovanja.
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda.
Predlagam, da bi zapisnik odobrili na prihodnji seji, ker ste ga šele danes
prejeli na klop. Ali se strinjate s tem? (Da.)
2. točka dnevnega reda so poslanska vprašanja.
Danes imamo samo eno poslansko vprašanje, in sicer poslansko vprašanje
Ivana Krefta. Nanj bo odgovoril Jože Florjančič.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanec republiškega zbora tovariš Ivan Kreft je postavil naslednje poslansko
vprašanje: Ah tudi v Sloveniji kršimo resolucijo zvezne skupščine ali pa jo
dosledno izvajamo? Znano* je namreč, da so stopnje, po katerih odvaja gospodarstvo sredstva v proračun in samoupravnim interesnim skupnostim v Sloveniji,
letos enake kot lani. To dejstvo povzroča primanjkljaje ne le v občinskih proračunih, temveč tudi v kulturnih, znanstvenih, šolskih, zdravstvenih in drugih
skladih. Manjkajočih sredstev zaenkrat še nikjer ni bilo mogoče zagotoviti s
samoupravnimi sporazumi, čeprav se prva polovica leta že izteka.
Odgovor: Kakršnikoli zaključki o gibanju splošne in skupne porabe ne
bi smeh temeljiti na podatkih o gibanjih dohodkov v prvih treh mesecih, ker
ne dajejo realne podobe delovanja stabilizacijskih ukrepov na področju porabe.
Zato še ne moremo govoriti o kršenju načel resolucije.
Za uresničevanje sprejete ekonomske in razvojne politike je SR Slovenija
sprejela več ukrepov iz lastne pristojnosti, pri čemer je upoštevala omejitve,
ki so bile na posameznih področjih uvedene z zveznimi ukrepi. Tako je izvršni
svet vodil akcijo za sklenitev družbenega dogovora o omejitvi splošne in
skupne porabe v letu 1973. Sklenjen je bil tudi družbeni dogovor o urejanju
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finančnega položaja skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
družbeni dogovor o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1973.
Med sistemskimi zakoni je bil sprejet zakon o davku iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela, med tekočimi ukrepi pa je bil uveden dodatni
davek od skupnega dohodka občanov in davek na posest avtomobilov. Ta sredstva so namenjena predvsem za dodatno nujno financiranje družbenih dejavnosti. Tako kot republika so tudi občine sprejele dokumente o družbenoekonomskih nalogah v letu 1973, s katerimi so se vključile v stabilizacijske napore
vse družbe. Pri tem so posvetile posebno skrb usklajevanju porabe z dogovorjenimi limiti.
V letošnjem letu so bili z zakasnitvijo sprejeti instrumenti za financiranje
splošne in skupne porabe. Zato v obdobju prvih treh mesecev družbenopolitične
skupnosti in nekatere samoupravne interesne skupnosti še niso sprejele svojih
proračunov oziroma finančnih načrtov. Na dohodke, ki so se zato v glavnem
oblikovali po instrumentih iz leta 1972, niso mogli vplivati letos sprejeti ukrepi.
Relativno visoka realizacija dohodkov iz gospodarstva je posledica neopravljenega poračunavanja prispevkov in davkov na podlagi zveznega zakona
o omejitvi dohodkov iz gospodarstva. Zvezni organi v predvidenem roku, to je
po preteku prvih treh mesecev, niso pripravili navodil za poračunavanje. Visoka
realizacija dohodkov pa še ne pomeni porabe teh sredstev, ker smejo porabniki
v obdobju začasnega financiranja porabiti največ četrtino lani porabljenih
sredstev.
V SR Sloveniji so se dohodki proračunov in skladov in dohodki samoupravnih in interesnih skupnosti v prvih treh mesecih povečali za 26,4 ■% v
primerjavi z istim obdobjem lanskega leta.
Z resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije tei
neposrednih nalog v letu 1973 je dogovorjeno, da bodo sredstva za splošno porabo v globalu porasla za približno 12,5%. V to so vključena sredstva, zbrana
s samoupravnim sporazumevanjem. Realizacija dohodkov pa že preseda ta
limit.
Poslanec tovariš Ivan Kreft navaja, da povzroča težave pri financiranju
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti oblikovanje sredstev, ker manjkajočih sredstev ni bilo mogoče zagotoviti s samoupravnimi sporazumi. Višja
realizacija dohodkov pa bi nasprotno narekovala znižanje prispevnih stopenj
ter s tem neposredno razbremenitev gospodarstva s takojšnjimi učinki.
V SR Sloveniji so skupnosti zdravstvenega zavarovanja s samoupravnimi
sporazumi zagotovile potrebna sredstva za dogovorjeni obseg porabe. V teku
pa so akcije za samoupravno dogovarjanje o pridobitvi manjkajočih sredstev
za republiško izobraževalno skupnost in raziskovalno skupnost Slovenije. V
skladu z ustavnimi spremembami bo v prihodnje financiranje samoupravnih
interesnih skupnosti slonelo izključno na samoupravnem sporazumevanju.
V skupščini je v obravnavi ocena gospodarskih razmer v SR Sloveniji
obenem s stališči in predlogi ukrepov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije
o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1973. Zaradi
tega menimo, da ni potreben širši odgovor na -Dostavljeno vprašanje. Hvala
lepa.
Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo kaj vprašati? Rado Pušnjak
ima besedo.
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Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Znano je, da ima sklep pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaradi
zamrznjene stopnje prispevkov vedno večje finančne težave. Govori se, da
je moralo za izplačilo pokojnin in invalidnin za mesec maj najeti posojilo
v znesku 150 milijonov dinarjev. S tem posojilom je sklad zmanjšal že tako
skromna sredstva, ki so na voljo gospodarstvu za kredite za obratna sredstva.
Ce je sklad že aprila porabil lastna obratna sredstva in če bo do konca leta moral
najemati posojila za pokrivanje svojih obveznosti, bo začel poslovanje v letu
1974 z nevzdržno visoko zadolžitvijo1.
Prosim izvršni svet, da mi odgovori na naslednja poslanska vprašanja:
1. Kakšen je finančni plan skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za letošnje leto?
2. Kaj .meni izvršni svet o takšni politiki stabilizacije in o gospodarjenju,
s katerim se prenašajo tekoče obveznosti v naslednje leto?
3. Kaj namerava izvršni svet storiti, da se čimprej sanira vzajemni sklad
za nemoteno izplačevanje pokojnin in invalidnin ter omogoči zvišanje le-teh
v januarju 1974 v smislu naših predpisov?
Drugo kratko vprašanje je tole:
Zaradi močno razširjene slinavke in parkljevke v Avstriji so živinorejci
zelo zaskrbljeni. Da se ne bi bolezni širile tudi v naših krajih, so nekatere
občine že sprejele določene ukrepe, Bolj so angažirani veterinarji, kar pa je
najbrž vseeno premalo. Sredstva javnega obveščanja ne opozarjajo dovolj na
resnost situacije. Živinorejci se bojijo zlasti, da bi prinesli bolezni iz Avstrije
zdomci, ki se zelo pogosto vračajo na svoje domove.
Prosim sekretariat za kmetijstvo, da pove: Kateri ukrepi, poleg cepljenja
živali, so že sprejeti, da se prepreči okužba? Kateri organi, poleg veterinarjev,
opravljajo preventivo? Kdo nadzoruje izvajanje ukrepov oziroma, ali so dosedanji ukrepi zadostni?
Predsednik MiranGoslar: Še kdo? Besedo ima Zoran Lešnik.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik! Prosim, da posredujete republiškemu izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
Ali je bil pred reformo šolstva ali pozneje sprejet predpis, ki je delil
upravitelje osnovnih šol v dve skupini, na upravitelje nižje organiziranih in
višje organiziranih osnovnih šol, čeprav imajo vsi enako šolsko izobrazbo? Če
je bil tak predpis sprejet, kdo ga je izdal in kje je bil objavljen?
Pri meni so se oglasih nekateri prizadeti upravitelji in me prosili, da bi
zastavil to poslansko vprašanje. Povedali so mi, da je nekatere ta delitev
prizadela pri upokojitvi. Prizadeti tovariši navajajo, da so bih na delovna
mesta upraviteljev postavljeni, na podlagi razpisa. Ker na nepopolnih samostojnih osnovnih šolah ni dovolj oddelkov, so njihovi upravitelji tudi poučevali.
Zato jih je zavod za komunalno zavarovanje pozneje pri upokojitvi uvrstil
v nižji razred in seveda imajo zaradi tega nižje pokojnine.
Prosil bi, če bi lahko na to vprašanje dobil odgovor na prihodnji seji.
Predsednik Miran Goslar: Ne vidim nikogar več, ki bi želel kaj vprašati. To pomeni, da je ta točka zaključena.
Slišali ste, tovariši poslanci, da se je zelo veliko število poslancev opravičilo
za današnjo sejo. Ce želimo izčrpati dnevni red današnje seje, vas prosim za
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skrajno discipliniranost, ker smo komaj sklepčni. To se pravi, odhod le enega
ali dveh poslancev lahko povzroči prekinitev seje. Prosim, da to upoštevate in
ste do konca seje v dvorani.
Ugotovimo prisotnost. (Poslanci registrirajo svojo prisotnost z glasovalno
napravo.) Torej vidite, da smo komaj sklepčni in vas prosim, da to upoštevate.
3. točka dnevnega reda je osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka
in za delitev sredstev za osebne dohodke.
Predlagatelj je izvršni svet. Pavle Gantar, republiški sekretar za delo, ima
uvodno obrazložitev.
Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predloženi osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev
za osebne dohodke upošteva:
1. politična izhodišča in stališča ter sklepe centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije o nalogah pri nadaljnjem razvoju o družbenoekonomskih
odnosov na področju samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne
dohodke;
2. načela že sprejetih ustavnih amandmajev in tudi načela tez za novo
ustavo SFRJ;
3. spoznanja in izkušnje, pridobivanje z dosedanjim samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem na tem področju.
Omenil bi le nekatere značilnosti osnutka. Osnutek zakona temelji na
načelu, da so nosilci samoupravnega sporazumevanja delavdi v temeljnih
organizacijah združenega dela. Z njimi so izenačeni voljeni in imenovani funkcionarji organov družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih in interesnih
skupnosti, združenj, družbenopolitičnih organizacij, društev in drugih organizacij, ki za opravljanje svoje funkcije dobivajo nagrado. V dosedanji razpravi
se je že pokazala potreba po spremembi drugega odstavka drugega člena. Takole naj bi se glasil: »Osnove in merila za določanje osebnih dohodkov in drugih
osebnih prejemkov voljenih in imenovanih funkcionarjev organov družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, zbornic, združenj,
družbenopolitičnih organizacij, društev, sodišč in drugih organizacij se določijo
z enim ali več družbenimi dogovori, ki jih sklenejo organi, ki volijo oziroma
imenujejo te osebe in ki zanje zagotavljajo ustrezna sredstva, ter po delegatskem
sistemu izvoljeni predstavniki teh oseb.«
Pri določanju osnov in meril za razporejanje dohodka na sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo ter na sredstva za zadovoljevanje svojih
osebnih in skupnih potreb osnutek zahteva, da morajo delavci v temeljnih
organizacijah združenega dela upoštevati splošna razmerja v delitvi družbenega
proizvoda, ki so določena v družbenem planu SR Slovenije in ukrepe, določene
v vsakoletni resoluciji o družbenoekonomski politiki in o razvoju SR Slovenije
ter o neposrednih nalogah v tekočem letu. Treba je namreč upoštevati, da je
delitev dohodka eden od osnovnih družbenoekonomskih in proizvodnih odnosov. Zato morajo delavci deliti dohodek v skladu z družbenimi ukrepi. Pri delitvi
morajo imeti čut odgovornosti do drugih delavcev v združenem delu in skrbno
gospodariti z dohodkom združenega dela. Vsak dohodek je samo del celotnega
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družbenega dohodka. Tovariš Kardelj je ob obrazložitvi tez za novo ustavo
med drugim dejal: »Če temeljna organizacija neodgovorno troši prevelik del
dohodka za osebne dohodke, ki so dokaj večji od osebnih dohodkov v drugi
organizaciji za enako delo, potem, očitno ne troši samo rezultatov svojega
dela, temveč rezultate združenega dela, zmanjšuje akumulacijo celotne družbe
in škoduje drugim organizacijam združenega dela. To pa povzroča tudi socialne
neenakosti delavcev oziroma večje ah manjše socialne razlike v družbi.« Da bi
zagotovili družbeni interes pri delitvi dohodka in osebnih dohodkov, bo treba 5.
člen dopolniti v naslednji smeri: »Če bi samoupravni sporazumi o razporejanju
dohodka resno ogrožali uresničevanje tekoče ekonomske politike o delitvi družbenega proizvoda ali če pride pri delitvi sredstev za osebne dohodke do takšnih
nesorazmerij med osebnimi dohodki delavcev enakih oziroma sorodnih poklicev, da je očitno kršeno načelo delitve po delu, izvršni svet skupščine SR
Slovenije z odlokom predpiše obračunski postopek za izračunavanje najvišje ravni sredstev za osebne dohodke, do katere temeljne organizacije združenega dela smejo iz razpoložljivega dohodka izplačevati sredstva za osebne
dohodke.« Osnovi za ta obračunski postopek sta doseženi dohodek in gibanje
življenjskih stroškov. Obračunski postopek mora postaviti sorazmerja, ki varujejo realne osebne dohodke oziroma življenjsko raven delovnih ljudi. Pri uporabi
teh osnov je treba upoštevati poprečne osebne dohodke v preteklem letu na
način, ki je določen v odloku.
Ustavni amandmaji in tudi teze za novo ustavo predvidevajo možnost, da
v izjemnih primerih intervenira država. Določajo1, če razporejanje dohodkov
oziroma delitev sredstev za osebne dohodke in skupno potrošnjo delavcev
ruši razmerja in ne ustreza načelu o delitvi po delu ali ovira družbeno reprodukcijo, da se lahko z zakonom določijo ukrepi, s katerimi se zagotavljata
enakopravnost delavcev v skladu z načelom delitve po delu ali normalna družbena reprodukcija.
Osnutek tudi upošteva besedilo ustavnih amandmajev: »Vsakemu delavcu
pripada iz dohodka temeljne organizacije združenega dela v skladu z načelom
delitve po delu in povečanjem produktivnosti njegovega in skupnega družbenega
dela in z načelom solidarnosti delavcev 'V združenem delu osebni dohodek,
sorazmerno z rezultati njegovega dela in z njegovim osebnim prispevkom, ki
ga je dal s svojim tekočim in minulim delom in s tem prispeval k povečanju
dohodka organizacije in skupnega družbenega dohodka.« Iz tega je jasno razvidno, da bo treba v samoupravne sporazume čimprej vgraditi tudi načelo minulega dela. Minulo delo moramo obravnavati kot sestavni del našega gospodarskega sistema, kot del ustavnega sistema in kot del naše družbenoekonomske
ureditve, s katero je organsko povezan tudi sistem delitve dohodka. Vsega tega
pa delavcem ne bi smeli vsiljevati od zgoraj, temveč mora postati odraz njihovih
ekonomskih interesov. Razumljivo je, da nas prav pri vključitvi minulega dela
v samoupravne sporazume in splošne akte in morebiti v družbene dogovore
čaka še veliko dela in naporov.
Nadaljnja novost je zlasti v tem, da se samoupravni sporazumi sklepajo
z eno ali več dejavnosti ah za območje ene ali več občin. To se pravi, da bomo
sedaj imeli samoupravne sporazume za posamezna področja in območja. Možnost sklepanja regionalnih samoupravnih sporazumov je bila predvidena že s
spremembami obeh družbenih dogovorov jeseni 1972, vendar ni bila realizirana.
Samoupravni sporazumi, ki jih sklenejo temeljne organizacije združenega dela
s področja ene ah več dejavnosti, določajo in usklajujejo predvsem tiste osnove
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in merila za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke,
na katere odločilno vplivajo gospodarski položaj in druge razmere in so toliko
značilne za posamezne dejavnosti, da jih je treba določiti in usklađeno urejati
v njihovem okviru.
S temi sporazumi se določijo kalkulativni osebni dohodki za posamezne
poklice oziroma skupine poklicev, ki so značilni in skupni za posamezne dejavnosti. Torej na podlagi zakona prihajamo tudi do novih osnov za določanje
kalkulativnih osebnih dohodkov. Formalna izobrazba, ki je sedaj edino merilo,
postaja le eno izmed meril za določanje osebnega dohodka.
Samoupravni sporazumi za eno ali več temeljnih organizacij združenega dela
na območju ene občiine pa določajo zlasti osnove in merila o višini osebnega
dohodka in za druge pravice, ki naj zagotavljajo varnost in stabilnost standarda
delavcev v odvisnosti od splošnih razmer na območju, na katerem delavci delajo
in živijo in ki odločilno vplivajo na njihovo socialno varnost in socialno* varnost
njihovih družin. Ti sporazumi bodo določali tudi osnove in merila za oblikovanje,
uporabo in delitev sredstev za skupne potrebe ter osnove za zagotavljanje
sredstev za uresničevanje dogovorjene življenjske ravni na določenem območju.
Posebna pooblastila imajo sindikati. Sindikati dajejo pobude in predloge
za sklepanje samoupravnih sporazumov, sodelujejo pri njihovem sklepanju,
spreminjanju in dopolnjevanju kot tudi pri njihovem izvajanju. Svoje člane,
delavce v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih
spodbujajo, da neposredno sodelujejo v postopku samoupravnega sporazumevanja in da nadzirajo izvajanje sporazumov. Udeleženci samoupravnega sporazumevanja morajo obravnavati pobude in predloge sindikatov in jim sporočiti
svoja stališča in odločitve. Vloga sindikatov je v osnutku tako konkretizirana,
da se postopek sporazumevanja ne more opravljati brez aktivnega sodelovanja
sindikatov.
Znatne novosti so tudi v postopku sklepanja in sprejemanja samoupravnih
sporazumov. 2e prej sem omenil, da so nosilci samoupravnega sporazumevanja
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. Za organiziran potek postopka se udeleženci samoupravnega sporazumevanja konstituirajo v zbore udeležencev samoupravnega sporazuma, v katere volijo delavci svoje delegate. Ti
zbori izvolijo svoje organe, potrebne za opravljanje posameznih poslov v zvezi
s sklepanjem in izvajanjem samoupravnih sporazumov. Imenujejo oziroma
izvolijo skupne komisije, občasne ali stalne arbitraže, komisije za presojo
skladnosti itd. Vsi organi neposredno odgovarjajo zboru udeležencev in delajo
na podlagi njihovih sklepov.
Mislim, da se s tem uresničuje pomembno ustavno načelo, da delavci v
temeljnih organizacijah združenega dela odločajo o gospodarjenju, o delitvi
dohodka in osebnih dohodkov, neposredno ah prek organov, ki jih izvolijo na
zborih.
Samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sklenejo vse organizacije združenega dela, ki se udeležijo postopka. Mislim, da se bo treba odločiti za varianto,
da je sporazum sklenjen, ko ga sprejme večina delavcev v enakem besedilu.
Osnutek predvideva tudi posebni usklajevalni postopek za odpravo morebitnih nesoglasij glede besedila sporazuma. Odpade torej dosedanji sistem, po
katerem je postal podpisani samoupravni sporazum veljaven, ko ga je verificirala posebna komisija in ko je bil vpisan v register samoupravnih sporazumov.
V osnutku je ostala samo evidenca. Osnutek sicer ohranja presojo, vendar je
ta vključena v postopek sklepanja samoupravnega sporazuma tako, da udeležen-
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ci, neposredno ali pa po svoji skupni komisiji med postopkom, presojajo predlog sporazuma, preden se zanj dokončno odločijo in ga podpišejo. Torej lahko
rečemo, da se država umika s področja samoupravnega sporazumevanja in
družbenega dogovarjanja. Njena prisotnost se je doslej kazala v obliki verifikacijske komisije, ki so* jo sestavljali predstavniki izvršnega sveta, zbornice in
sindikata z ustreznega področja.
Naj ponovim! Poprejšnja presoja sodi v pristojnost samih udeležncev samoupravnega sporazumevanja in je sestavni in obvezni del postopka, ki ga udeleženci sami organizirajo in vodijo, bodisi neposredno, bodisi po svojih organih.
Omenim naj tudi novost, da imajo organizacije združenega dela, ki sodijo,
da so s samoupravnim sporazumom drugih organizacij prizadeti njihovi interesi,
pravico začeti postopek za ponovno presojo sporazuma, na način, ki ga določa
zakon. Po osnutku zakona naj bi odpadla funkaija dosedanjih splošnih družbenih dogovorov. Obstajal naj bi le en družbeni dogovor, v katerem bi podpisniki določili zlasti osnove, merila in postopke za uresničevanje postavk in
smernice, ki so bile sprejete na podlagi politike splošne in kolektivne porabe.
S tem dogovorm bi podpisniki določili, kako bodo v okviru svojih pristojnosti
uresničevali smernice družbenega plana, ki zadevajo odnose in razvojne cilje
na področju razporejanja dohodka ter gibanja in delitve sredstev za osebne
dohodke. Družbeni dogovor seveda obvezuje le podpisnike dogovora in ne
tistih, ki ga ne sprejmejo in tudi ne podpišejo. Dolžnost podpisnikov družbenega dogovora je, da vplivajo na organizacije v svojih asociacijah, ga gospodarijo v skladu z družbenim dogovorom.
Mislim, da bo treba v osnutek vzgradita tudi možnost za družbeno dogovarjanje na določenem območju. Njegovi podpisniki bi bile 'družbenopolitične
skupnosti, sindikalne organizacije in interesne samoupravne skupnosti. Ti podpisniki družbenega dogovora bi realizirali občinsko ekonomsko politiko- in politiko delitve dohodka. Torej, dosedanje razprave so pokazale potrebo, da se ustanovi tudi inštitut družbenega dogovora za določeno območje.
Posebno poglavje je posvečeno ukrepom za izvajanje samoupravnih sporazumov. V osnutku je predlog, da bi za tiste temeljne organizacije združenega
dela, ki ne sklenejo samoupravnega sporazuma ali od njega odstopijo, ne da
bi prestopile k drugemu, veljala določila, ki bi bila sprejeta s,tem ali posebnim
zakonom.
Med pomembne sistemske ukrepe sodi ukrep zoper tiste temeljne organizacije združenega dela, ki bi ob zaključnem računu ali ob razporejanju dohodka
sprejele sklep, s katerim bi prekoračile obseg sredstev za zadovoljevanje osebnih
in skupnih potreb delavcev, ki ga predvidevajo merila samoupravnega sporazuma. Osnutek predvideva, da bi za težke kršitve samoupravnega sporazuma
udeleženci sporazuma sami določili ukrepe in odgovornost. Poleg tega pa daje
določene pristojnosti tudi službi družbenega knjigovodstva. Nadzorovala bo,
kako podpisniki izvajajo tiste določbe samoupravnih sporazumov, ki urejajo
razporejanje dohodka. Služba bo preprečila realizacijo nezakonitega sklepa.
Hkrati pa osnutek predvideva možnost upravičenega preseganja sredstev v primerih, ko bi prišlo med letom zaradi objektivnih razlogov do velikih sprememb
v poslovanju. Vendar bi v takem primeru temeljna organizacija združenega dela
morala od presežnih sredstev plačati po močno progresivni lestvici v sklad
skupnih rezerv poseben prispevek oairoma sanacijski davek. Tu sta torej dve
varianti.
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Po prvi mora biti delitev sredstev na osebne dohodke v skladu s samoupravnim sporazumom; morebiten presežek prenese SDK s posebno odločbo
v poslovni sklad delovne organizacije.
Druga varianta pa ohranja sedanjo rešitev. Presežek je dovoljen, vendar
se zanj plača sankcijski davek. Mislim, da drugo varianto podpirajo predvsem
določene objektivne razmere, ki nastajajo med letom v poslovanju delovne
organizacije.
Mislim, da je zelo pomembno, za katero varianto se bomo odločili.
Posamezni podpisniki družbenega dogovora imajo tudi pravico, da sami
na lastno pobudo ali na obrazloženo zahtevo pristojnega sindikata ali občinske
skupščine predlagajo udeležencem posameznih sporazumov, da uvedejo posten
pek za spremembo in dopolnitev samoupravnih sporazumov, če je med osnovami in merili, ki so bistvenega pomena za uresničevanje načela delitve po delu
in enakopravnosti delavcev pri uresničevanju tega načela tolikšna neusklajenost,
da je ovirano uresničevanje teh načel.
Nadalje je težnja predlagatelja, da se ves sistem delitve dohodka in osebnih
dohodkov uredi v tem zakonu.
Omenil sem le nekaj novosti osnutka novega zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju, o merilih za razporejanje dohodka in
za delitev sredstev za osebne dohodke. Menimo, da bo javna obravnava in obravnava v organih skupščine dala še celo vrsto pripomb in predlogov.
Mislim, da se bo glavno delo začelo po uveljavljanju zakona, ko bo treba
njegova načela konkretizirati v praksi s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. Končni cilj pa je, da moramo1 z uresničevanjem zakona zagotoviti
enakopravnost delavcev v združenem delu; to je, da se približamo načelu za
približno enako delo približno enako plačilo, in hkrati zagotoviti tudi nagrajevanje po rezultatih dela. Hvala lepa.
Predsednik Miran Gosi ar: Odbor za družbenoekonomske odnose, odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija so dali pismena
poročila. Dobili smo tudi mnenja, stališča in predloge delegatov občin, stališča
pravnega sveta izvršnega sveta, sklep gospodarskega zbora in poročilo odbora
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovariši ce in tovariši poslanci! Že večkrat sem ugotavljal,
da vse preveč razpravljamo o delitvi osebnih dohodkov, veliko premalo pa o tem,
kaj je treba storiti, da bi jih zaslužili v takšni višini kot jih zaslužijo na primer naši zdomci. Zdomci zaslužijo več zaradi boljše organizacije dela in večje
produktivnosti dela.
Tovariš Stane Dolanc je na nedavni 4. konferenci Socialistične zveze Jugoslavije ugotovil, da stopnjo produktivnosti pri nas iz leta v leto pada, namesto
da bi naraščala. Ugotovil je, da se je v zadnjih nekaj letih stopnja produktivnosti zmanjšala od 6 na 1,9. Ce bo šlo tako naprej, kmalu ne bomo imeli kaj
deliti. Ce naj bi imeli samoupravni sporazumi trajno veljavo, potem moramo
med drugim zagotoviti tudi trajno naraščanje produktivnosti dela. Pri upadanju
stopnje produktivnosti osebni dohodki seveda ne morejo naraščati. Produktivnost pa se meri posebej na vsakem delovnem mestu; zato je prav, da so nosilci
samoupravnega sporazumevanja delavci v temeljnih organizacijah združenega
dela, ki sklenejo samoupravni sporazum s temeljnimi organizacijami združenega
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dela s področja iste ali sorodne panoge v svoji ali 'drugi republiki oziroma pokrajini, seveda ob upoštevanju razlik v produktivnosti dela. Upoštevano naj
bo pravilo: za bolj produktivno delo boljše osebne dohodke, boljše stanovanjske razmere, morda celo boljše zdravstveno varstvo. Več možnosti za rekreacijo
potrebuje tisti, ki več dela in ne tisti, ki se dela izogiba. Pri doslednem nagrajevanju po uspehu dela torej ne more biti formalna izobrazba edino merilo za
določanje osebnih dohodkov. Znano je dejstvo, da je v Sloveniji glede na
število zaposlenih delavcev najmanj delavcev z'visoko izobrazbo, pa je kljub
temu ob bolj zastarelih strojih produktivnost relativno največja, čeprav še ni
zadovoljiva. Toda začela bo stagnirati, če že ne stagnira, če ne bo dobil več
tisti, ki bolje dela. Nisem za prevelike razpone v osebnem dohodku, toda še bolj
sem proti uravnilovki, ker enak želodec še ne pomeni enake volje do' dela in
enake uspešnosti pri delu.
Upam, da tega ni potrebno dokazovati, ker je dokazov dovolj na vsakem
delovišču in v vsaki pisarni. Zdaj ko bodo vodilni sindikalni delavci ostali še
naprej na svojih mestih v delovnih organzacijiah, je prav, da kot poznavalci
problemov dajejo svojim kolektivom spodbudo in predloge za sklepanje samoupravnih sporazumov. Neposredno naj sodelujejo ne le pri njihovem sklepanju,
temveč naj spremljajo- tudi njihovo izvajanje. Največji problem je namreč še
vedno izvajanje samoupravnih sporazumov. Če sredstva za osebne dohodke niso
ustvarjena z delom, jih nobena avtoriteta ne more zagotoviti v njihovi realni
vrednosti. Lahko uporabi z ničemer pokrito emisijoi, ki nam je že prinesla sloves najbolj inflacijske države v Evropi. Z inflacijo dobiva tisti, ki se zadolžuje,
ki ustvarja izgubo. Takih razmer pa ni mogoče dolgo tolerirati. Z nekaterimi
ukrepi nismo prizadeli tistih, ki slabo delajo, temveč smo< prizadeli predvsem
tiste, ki so v delovnih organizacijah najmanj krivi za sedanje stanje. Prizadeli
smo tudi prosvetne delavce in delavce v nekaterih drugih družbenih službah.
Vemo, da stagnira ves razvoj, če stagnira šolstvo. Vendar dopuščamo1 razmere,
ki povzročajo fluktuacijo učiteljev v druge poklice, kjer so boljše plače, kjer
osebni dohodki niso zamrznjeni. Sedaj bomo sicer odmrznili vse osebne dohodke.
Toda če hočemo dati samoupravnim dogovorom resnično vrednost, ne smemo
več dovoljevati, da se bodo osebni dohodki po mili volji občasno zamrzovali.
To je vedno v škodo tistega, ki spoštuje vse predpise in dogovore, ne pa obratno.
Za osnutek bom glasoval.
Predsednik Miran Goslar : Besedo ima Dušan Horjak.
Dušan Horjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predloženi osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem
dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebni
dohodek je pomembno za vse delavce v naši skupnosti, ker ureja nov način
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o razporejanju
dohodka.
Na podlagi novega zakona naj bi že do konca letošnjega leta izdelali po
popolnoma novem postopku nov družbeni sporazum. Z njim bi prenehala
veljati določila zakona o sporazumevanju iz leta 1971. Z zakonom iz leta 1971
smo v Sloveniji sprejeli prvi predpis, s katerim smo deloma uskladili osnovna
načela o merilih za razporejanje dohodka in delitev osebnih dohodkov. S tem
predpisom smo predvsem uskladili osebne dohodke po posameznih gospodarskih
panogah v okviru ekonomskih pogojev in poslovanja. Deloma je bila zagotovlje-
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na medsebojna odvisnost in odpravljeno samovoljno izplačevanje osebnih dohodkov v tistih delovnih organizacijah, katere so poslovale zunaj ekonomskih
zakonitosti. S temi predpisi smo odpravili tudi vse razlike v številnih dopolnilnih izplačilih, ki sicer nimajo značaja osebnih dohodkov, vendar pa lahko v
veliki meri vplivajo na socialne razlike med posameznimi kategorijami delavcev
in povzročajo nezadovoljstvo delavcev.
Ne smemo trditi, da je prvi zakon odpravil vsa nesorazmerja med posameznimi grupacijami ali pa znotraj grupacij, vendar pa je dosegel uspehe pri
usklajevanju pogojev za razporejanje dohodka. Moram poudariti, da je bil prvi
zakon precej tog, zlasti postopek dogovarjanja je bil dolg, trajal je celo več
mesecev. Predvsem pa je dovoljeval prevelik vpliv upravnega aparata, predvsem
sekretariata za delo, na posamezne družbene dogovore, ki so jih sprejeli samoupravni organi delovnih kolektivov in pristojni organi sindikata.
Z novim zakonom bodo delavci lahko veliko bolj samoupravno' odločali o
osnovnih pogojih sporazumevanja in prav tako v svojih občinskih interesnih
skupnostih ali v strokovnih organizacijah. V predloženem osnutku zakona je
povsem nov način urejanja družbenoekonomskih odnosov v gospodarstvu in v
negospodarstvu. Zato mislim, da moramo temu sistemskemu zakonu posvetiti vso
potrebno pozornost. Vsi prizadeti morajo razviti široko razpravo, da bi sprejeli
res čimbolj ustrezen in usklađen zakon.
Ob tej priložnosti bi poleg na že sprejete spreminjevalne predloge odborov
sestavljalce osnutka opozoril še na nekatere konkretne probleme:
V 3. členu osnutka zakona besedilo prve alinee ni ustrezno. Povedano je,
da se »zagotavlja« planirana oziroma dogovorjena stopnja akumulacije. Takšno
določilo bi bilo ustrezno, če se med izvajanjem gospodarskega plana ne spremenijo tudi pogoji gospodarjenja. Spomnimo se samo, da je letošnja zakasnitev
pri sprejemu ukrepov povzročila večjo obremenitev gospodarstva oziroma bistveno spremembo delitvenih razmerij. Zvezni zakon o ugotavljanju celotnega
dohodka in dohodka organizacij združenega dela je v členu 8 predvidel, da
se zakonske obveznosti v celoti nadomeščajo iz dohodka. To pomeni, da je
pogrebno vse zakonske obveznosti obračunati na koncu leta 1972 v zalogah in
obremeniti planirani dohodek leta 1973, kateri se bo zaradi tega zmanjšal.
Ne smemo prezreti povečanih dajatev s samoupravnimi sporazumi, na
primer stanovanjski prispevek, in končno tudi ne uradne spremembe ekonomskih pogojev poslovanja inflacijskih tendenc, carinskih ukrepov, kreditno-monetarne politike. Za takšne pogoje poslovanja ta člen v predloženem besedilu
ni primeren in ga je treba ustrezno spremeniti.
Problematično se mi zdi tudi določilo 6. člena, v katerem je predvideno,
da udeleženci s samoupravnim sporazumom določajo metodologijo za ugotavljanje tistega dela dohodka, ki je rezultat dela v ugodnejših naravnih pogojih.
Problem je v tem, da so zelo različni vplivi, ki pogojujejo ustvarjanje monopolnega oziroma ekstra dohodka.
Posamezne panoge so različno zainteresirane za izvoz. Naj navedem samo
primer gospodarske organizacije, v kateri delam. Za izvoz so letos dokaj ugodni
pogoji, ker je na svetovnem trgu precejšnja konjunktura za bombažne tkanine.
To se vidi tudi pri cenah, ki so v letošnjem prvem trimesečju približno za 1/3 ah
pa za 1/4 višje od cen v istem obdobju lani. Deloma je k tem cenam prispevalo
izboljšanje izbire blaga. Kljub temu pa bo podjetje v letu 1973 imelo samo
pri rednem izvozu v vrednosti ca. 2,5 milijona dolarjev izgubo v znesku
1 450 000 000 starih din. To je čista negativna razlika med notranjimi in iz-
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voznimi cenami. Ta izguba pa se bo z raznimi razprodajami še povečala.
Zaradi takšnih izgub podjetje ne povečuje izvoza prek pripadajoče kvote, ki
jo potrebuje za izvoz investicijske opreme.
Manjša gospodarska organizacija v Kranju z 250 zaposlenimi delavci pa
je ustvarila 4,5 milijarde starih din skupnega dohodka. Ostanek dohodka z že
prej odbitimi poprečnimi osebnimi dohodki v višini 220 000 starih din pa je
znašal 1,7 milijarde din. Ta izredno visok dohodek je organizacija ustvarila
samo s prodajo na domačem trgu. Težko je odločiti, ali je prodaja na domačem
tržišču že zadosten argument za uvrstitev dohodka ali dela dohodkov v ekstra
dohodek.
Menim, da je treba v zvezi z nakazanim problemom v zakonu precizirati
definicijo ekstra dohodka ali pa ga črtati iz zakona.
Predlagam, da se osnutek zakona dopolni z ustreznim členom, ki bo omogočil podjetjem, ki ustvarjajo deficit zaradi objektivnih razlogov, na primer
tržnih razmer, carinske omejitve, prevoznih storitev, zavarovanja, višjih cen
osnovnih surovin, da negativno razliko prištejejo k ostalemu dohodku. Tako
izračunan dohodek naj se upošteva pri določanju meril za razporejanje sredstev
za osebne dohodke. Ta predlog utemeljujem predvesm s tem, da bi stimulirah
prizadevanja za povečanje izvoza, predvsem na konvertibilno področje. Zaradi
liberaliziranega sistema uvoza osnovnih surovin in opreme ne bo v organizacijah
združenega dela ekonomskega interesa za izvoz.
V 28. členu osnutka zakona je predvideno, da lahko udeleženec samoupravnega sporazuma odpove sporazum. Iz nadaljnjega besedila zakona pa ni nikjer
razvidno, kakšne posledice bo imela takšna delovna organizacija. Mislim, da
bi bilo potrebno, kot je že napovedal tovariš sekretar Gantar, to vprašanje
rešiti s tem zakonom ali posebnim predpisom.
Mislim tudi, da ne bi smeh sankcionirati kršitev samoupravnih sporazumov
organizacij združenega dela na način, ki je predviden v 33. členu osnutka. Teh
deformacij je največ v manjših delovnih organizacijah, ki zaradi ugodnih
tržnih pogojev praviloma ustvarjajo večji dohodek. Kazni jih ne prizadenejo,
ker ima kolektiv kot celota boljše materialne pogoje. Zato sem mnenja, da se
mora ta člen spremeniti.
Omenil sem samo nekaj pripomb k osnutku zakona. Verjetno bo razprava
nakazala še več problemov, katere bomo morali rešiti do predloga zakona.
Prosim predlagatelja zakona, da tudi moje predloge sprejme v predlog zakona.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Dernovšek.
Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši! Predloženi osnutek zakona
o razporejanju dohodka za delitev sredstev za osebne dohodke je pomemben
sistemski zakon, kar smo že večkrat ugotovili v naših dosedanjih skupščinskih
razpravah. Zato ni treba več ponavljati, da so nakazane rešitve neposredno
povezane z vsebino družbenoekonomskih odnosov. Pri tem pa je, upoštevajoč
že sprejete in bodoče ustavne spremembe, predvsem pomembno, da prihaja
reševanje temeljnih problemov delitve čedalje bolj v pristojnost samoupravljalcev.
Glede na to je naša naloga predvsem ta, da s politično akcijo spodbujamo
vse oblike dogovarjanja in urejanja problemov na samupravnih osnovah v
temeljnih organizacijah združenega dela.
8
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V zvezi s tem zakonom naj omenim nekaj problemov, ki jih bomo morali
reševati s precejšnjo pozornostjo. Nekatere je tovariš Horjak že omenil.
1. Že na tretji konferenci Zveze komunistov Slovenije je bilo veliko kritik
prav na račun prevelikih razponov med osebnimi dohodki za približno enako
delo, predvsem v njihovi začetni osnovi. Torej smo1 imeli in še vedno imamo
primere, ko je enako delo različno vrednoteno. V dosedanji razpravi je bila
zato podprta rešitev v zakonu, da je treba pri medsebojnih razmerjih oziroma
pri pariteti upoštevati značilnosti poklicev oziroma skupin poklicev na določenih
delovnih mestih, ne pa izključno formalno izobrazbo ali kvalifikacijo. S tem
se bomo zelo približali načelu: za približno enako delo vsaj približno enako
plačilo. Tako bomo imeli enako kalkulativne osebne dohodke ne glede na to,
kje kdo dela. Zato na startni črti tekmovalne steze nihče ne more imeti ugodnejšega položaja. Nihče naj ne ima prednosti zaradi tega, ker je zaposlen v
organizaciji združenega dela, katere ekonomski položaj ni odvisen od konkretne
produktivnosti dela.
Končni rezultati enakih začetnih osnov so seveda različni. Odvisni so od
mnogih faktorjev. Naša pozornost mora biti usmerjena v ta problem tudi
zato, ker je prav različno vrednotenje enakega dela vir kasnejših neupravičenih
in družbenoekonomsko nesprejemljivih socialnih ražlik.
2. Zakon vsebuje poleg samoupravnih sporazumov po dejavnostih tudi teritorialne samoupravne sporazume. Oboji se med seboj dopolnjujejo z namenom,
da bi bilo zagotovljeno enotno obravnavanje določene problematike, na primer
temeljnih pravic, da bi bila socialna varnost delavcev odvisna od okolja, kjer
živijo, enotnejše naj bo oblikovanje osnov za uporabo in delitev sredstev za
skupne potrebe in za'uresničevanje politike življenjskega standarda na določenem območju. To je tovariš Gantar jasno poudaril.
S tako opredeljeno-vsebino teritorialnih samoupravnih sporazumov bi bistveno prispevali k uresničitvi usklađene in stabilne življenjske ravni in socialne varnosti. Tudi tu mora biti nedvomno poudarjena temeljna predpostavka,
da moramo delavcem zagotoviti približno enake osnovne življenjske pogoje, ne
glede na to, kjer delajo in živijo. Ti sporazumi morajo1 realizirati načelo solidarnosti, po katerem mora tista organizacija, ki več ima, več prispevati za
skupne potrebe, zlasti za reševanje problemov življenjske ravni. S teritorialnimi samoupravnimi sporazumi moramo zagotoviti takšno politiko razporejanja dohodka in tudi takšno delitev sredstev za osebne dohodke, da bo delavcem zagotovljena socialna varnost po načelih vzajemnosti in solidarnosti, kot
to določa 27. ustavno dopolnilo k republiški ustavi. Razumljivo je, da bo treba
v družbenih načrtih občin določiti jasno ekonomsko in socialno politiko, da
bodo lahko teritorialni sporazumi tudi z njimi usklađeni.
S tem se bo krepila neposredna zveza med delavcem v temeljni organizaciji
združenega dela in občanom v krajevni skupnosti. Čeprav je to isti človek,
je doslej mnogokrat nastopal z dvema obrazoma, predvsem zato, ker je za
njegovim hrbtom nekdo drug reševal njegove probleme.
Teritorialni samoupravni sporazumi bodo odprli pot tudi temu, da se bodo
sedanji obvezni prispevki, ki jih predpisuje država v različnih oblikah za
razne interesne skupnosti, določali s samoupravnimi sporazumi. To je tudi pomemben začetek uresničevanja ustavnih dopolnil, ki zadevajo odnose med
gospodarstvom in družbeno nadgradnjo. Proračunskega varstva države ne
bo več!
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3. Naslednja rešitev, ki zasluži našo pozornost, je obveznost samoupravljalcev, da sklepajo samoupravne sporazume tako, da bo delitev usklađena z
ekonomsko politiko, določeno z republiškimi razvojnimi načrti in drugimi akti.
Izhodišče te zamisli je v konkretnem snovanju ekonomske politike. Čedalje
bolj namreč uveljavljamo prakso, da mora biti ekonomska politika najširši
političnoekonomski dogovor samoupravi j al cev, ne pa spet od zgoraj navzdol
poslana rešitev. Iz tega izvira tudi posledica, da morajo biti v samoupravne
sporazume vgrajeni osnovni elementi ekonomske politike o delitvi družbenega
proizvoda. S tem bodo samoupravni sporazumi zelo pomemben člen vsega razvojnega programa oziroma drugih odločitev ekonomske politike.
K temu je treba še dodati, da samoupravni sporazumi o razporejanju dohodka ne morejo viseti v zraku, marveč stati na trdnih tleh dogovorjenih družbenih in ekonomskih odnosov. V samoupravne sporazume moramo vgraditi tudi
elemente, ki ne bodo realizirali samo izhodišča naprej dogovorjene politike, marveč bodo reagirah tudi na ukrepe ekonomske politike, sprejete med letom, in na
ekonomska gibanja, če ne bodo v skladu z dogovorjeno politiko. Zato bodo
morale posamezne temeljne organizacije ali panoge v takšnih posebnih razmerah
svoj položaj posebej proučiti. Upoštevati bodo morale gibanje življenjskih
stroškov, položaj posameznih skupin delavcev itd.
Predvsem pri delitvi, osebnih dohodkov in pri delitvi dohodka bo treba
takoj reagirati na spremembe, da ne bi padla življenjska raven delavcev. Gre
za dve vrsti prizadevanj. Po eni bo treba utrjevati ekonomsko politiko, po drugi
pa reagirati na tekoča gospodarska gibanja, ki bodo potekala zunaj dogovorjene ekonomske politike. Gre za to, da preprečimo negativne ekonomske, politične in socialne posledice za delavce in njihove družine.
4. V dosedanji razpravi so bila zavzeta različna stališča k 33. oziroma
33. a členu, enega je omenil tovariš Horjak. 33. a člen namreč predvideva odvajanje sredstev v rezervni sklad, če se prekorači masa izplačanih osebnih
dohodkov, dogovorjena s samoupravnim sporazumom. Mislim, da kaže podpreti
rešitev, ki jo predvideva 33. a člen. Upravičeno je odvzeti tisti del dohodka, ki
je rezultat neobjektivnih oziroma, kot je rečeno, nepredvidenih okoliščin. Tega
dohodka ni mogoče deliti. K tej varianti so sicer pripombe. Moje mnenje je,
da mora vsaka organizacija gospodariti kot dober gospodar; v ta namen ima
različne sklade. K takšnemu gospodarjenju jih zavezuje že 5. člen. Zato moramo poiskati druge rešitve. Ena je že predlagana, vendar so zoper njo ugovori, da odtujujejo sredstva. Menim, da je mogoče skladno z ustavnimi spremembami tudi to vprašanje rešiti tako, da bo upravljanje s temi sredstvi v drugih rokah.
5. Še en problem je. Kaj storiti s tistimi organizacijami, ki ne bi bile v
nobenem samoupravnem sporazumu oziroma bi iz njega izstopile zaradi različnih vzrokov? Zanje ne bi veljal noben samoupravni sporazum niti ne družbeni dogovor take vrste, kot jih predvideva zakon. Mislim, da bi bila ustrezna
rešitev, da bi sprejeli poseben zakon za to organizacijo. Določil bi kvantifikacije
oziroma z drugimi besedami povedano, določil bi nivo osebnih dohodkov. Mogoča pa je tudi rešitev, da ta problem rešimo v posebnem poglavju tega zakona.
Bolj se nagibam k reševanju vseh vprašanj v enem zakonu. Lahko bi dali pooblastilo izvršnemu svetu, da ukrepa v posameznih primerih. Pomembno je
seveda, kakšni osebni dohodki bodo dovoljeni za te organizacije. Ne smejo
predstavljati nagrade za tistega, ki samoupravno dogovarjanje podcenjuje. Kot
8*
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primer navajam rešitev, da osebni dohodki ne morajo biti višji od poprečnih
osebnih dohodkov ustrezne panoge v preteklem letu.
6. Iz osnutka je razvidno, da na to pomembno družbeno področje čedalje
bolj posega samoupravi j alec, združen v različnih oblikah. Država pa se s tega
področja umika. Intervenira le takrat, če je ogroženo izvajanje ekonomske
politike, zlasti globalna delitev družbenega proizvoda. Na 31. seji centralnega
komiteja decembra lanskega leta je bilo jasno poudarjeno, da republika kot
država varuje uresničevanje ekonomske politike. Intervenira v primeru, če
politike ne realizirajo nosilci samoupravnega sporazumevanja. Centralni komite
je ocenil, da je uporaba sredstev prisile nujna v primeru, če samoupravno
sporazumevanje, ni uspešno zaradi prevladovanja parcialnih interesov, ni v
skladu z dogovorjeno politiko.
Zato je dolžnost države, da spremlja gibanje dohodka in osebnih dohodkov
in za te potrebe organizira ustrezne službe.
7. Na koncu bi omenil še tole. Naj poudarim, da si bodo morah za realizacijo tega zakona prizadevati vsi strokovni kadri. Treba bo spodbujati delovne
kolektive, da bodo osvojili idejo o samoupravnem urejanju teh vprašanj in da
bo čimprej realizirana. Treba bo prepričevati delavce, da je njihova neodtujljiva
pravica, ne pa od kogarkoli vsiljena oziroma poudarjena, odločati o razporejanju dohodka. Danes je še mnogo pojavov, tako med strokovnimi kadri, kot
med samimi delavci, nerazumevanja, nepoznavanja in tudi napačnega razumevanja te naloge.
Priprava za izvajanje samoupravnih sporazumov ni lahka naloga. Potrebno
bo mnogo novih idej in iznajdljivosti, kajti zakon sam ne bo prinesel vseh
rešitev.
Ne bi smeli prepustiti teh nalog ozkemu krogu ljudi, čeprav sicer postopek
predvideva sodelovanje vseh prizadetih. Bistveno je to, da bo sodelovanje delavcev tvorno. Samoupravne izkušnje si bomo pridobili z delom ne pa s prepisovanjem in čakanjem drug na drugega, kaj bo kdo storil.
Predlagam zboru, da predloženi osnutek zakona sprejme, predlagatelja pa
prosim v imenu odbora, naj po današnji razpravi čimprej pripravi predlog
zakona, ker bo za njegovo uresničitev potreben daljši čas. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Janko Česnik.
Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da tudi sam povem nekaj besed k osnutku tega zakona, ki je izredno pomemben z gledišča uveljavljanja ustavnih amandmajev, socialne varnosti delavcev in stabilnosti gospodarstva.
Mislim, da je osnovni koncept zakona izredno dober, ker omogoča samoupravno določanje osebnega dohodka, ki izvira iz dela. To se uresničuje tako,
da o vseh pravicah odloča delavec sam, to je, da odloča o osebnem dohodku, ki
mu pripada po vloženem delu in da za enako delo dobi približno enako plačilo.
Zaradi tega seveda v celoti podpiram sprejem tega zakona. Želim le, da
zakon ne bi bil kompliciran. Treba bi ga bilo poenostaviti, kolikor se ga le da,
glede na njegovo pomembno vsebino, da bi ga delavci razumeli in da ne bi po
nepotrebnem komplicirali postopek. Seveda pa določena pravila mora postaviti, da se zagotovi enakopravnost, demokratičnost postopka in pa da se zagotovi odločanje večine delavcev.
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Sistem samoupravnega sporazumevanja predvideva zakon v potrebni obliki
na ta način, da postavlja načelo, da se delavci neposredno sami v svojih delovnih organizacijah sporazumejo o delitvi, organizirani po dejavnostih in po
področjih. To pomeni, da je treba upoštevati oba bistvena kriterija, ki v grobem
nakazujeta delitev dohodka v okviru določene organizacije, za vsakega posameznika pa še posebej nagrajevanje po delu.
Zaradi tega je treba seveda sprejeti načelo, da so delavci sprejete akte
dolžni spoštovati. In mislim, da so vsi državni in drugi organi uresničevanje
teh aktov dolžni nadzorovati. S tem v zvezi se tudi zavzemam za osnovno besedilo 33. člena in ne za varianto. Ko je samoupravni sporazum sprejet, je naloga
SDK samo ta, da ga izvaja. Ne bi bilo v skladu z našim sistemom, če bi dopuščali kršenje veljavno sklenjenih sporazumov, za povračilo pa zahtevali neke
dodatne družbene obveznosti. Dodatni davek pravzaprav razvrednoti sporazum
oz. sodelovanje in vpliv delavcev na delitev. Ne glede na to, če bi uzakonili nače^
lo, da delavci lahko odstopijo od sprejetega sporazuma in da bi za odstop — če je
ta preverjen ali ne-—'dobili soglasje, bi se moral odstop opraviti po enakem postopku kot sklenitev sporazuma. Drugače bi lahko prišle do izraza anomalije
in različne delitve dohodka, kar vse bi bilo verjetno močan vir socialne diferenciacije. Ta rešitev bi bila v skladu z varianto k 5. a členu, po kateri bi
bilo potrebno preveriti ekonomski položaj vsake delovne organizacije, v kateri
delitev ne bi bila v skladu s samoupravnim sporazumom. Naj ponovim, postopek za spremembo samoupravnega sporazuma naj se opravi po enakih načelih,
kakor veljajo za njegov sprejem. Vsak drug način odstopanja od sporazumov
bi bil škodljiv oziroma bi bil vzrok različnih malverzacij.
Ta rešitev je v skladu z ustavnimi amandmaji, zlasti z amandmajem 27.
Amandma določa: Ce se delavci ne ravnajo po samoupravnih sporazumih, je mogoče s posebnim zakonom predvideti posamezne ukrepe, če taka delitev škoduje
politiki, ki je nakazana v družbenih aktih, družbenem planu itd. Teh možnih
ukrepov ne bi uzakonili v tem zakonu, marveč v posebnem zakonu.
Drugi primer pa je seveda, če samoupravnega sporazuma določena organizacija ne sprejme. Za tak primer je treba predvideti kriterije in merila, po
mojem mnenju, v tem zakonu. Če tega ne bomo storili, potem sistem ne bo
popoln in. bo omogočal različne malverzacije. Zato naj zbor predlaga predlagatelju, da to vprašanje reši s predlogom zakona. Vprašanje ni lahko in bo verjetno
potrebno dati izvršnemu svetu določena pooblastila.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Svetelj.
Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Podpiram vsa temeljna izhodišča osnutka zakona. O 33. členu sem mnenja, da je
ustrezen in ga je treba sprejeti. Ce bi sprejeli 33. a člen oziroma varianto, bi
pustih odprta vrata tistim, ki imajo dovolj sredstev tudi za plačilo sankcijskega
davka. Predlagam le, da bi v 33. člen bolj podrobno opredelili presežek izplačil,
ki jih bo blokirala služba družbenega knjigovodstva. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Do kdaj bo izvršni svet pripravil predlog
zakona? Ali do 15. julija?
Razprava je končana. Mnenja o določenih členih so še vedno različna.
Treba jih bo uskladiti v razpravi o predlogu zakona.
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
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1. Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne
dohodke, se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 1. julija 1973. Pri pripravi
zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in v drugih
gradivih, in predloge iz razprave na seji zbora. Kdor je za ta sklep, naj dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Sklep o sprejemu zakona je sprejet soglasno.
4. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembi zakona
o dodatku zaposlenim udeležencem NOV.
Predlagatelj izvršni svet predlaga skrajšani postopek v smislu 294. člena
poslovnika, ker zakon ni zahteven. Spremembe zakona povečujejo njegovo
jasnost, da bi se izognili morebitnim nejasnostim pri določanju upravičencev
do dodatka, zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne.
Je kdo proti skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej smo za to, da obravnavamo zakon v zadnji fazi kot predlog.
Predlog zakona so obravnavali komisija za vprašanja borcev, odbor za
finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija.
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Glasujmo o predlogu zakona.
Kdor je za zakon o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem
narodnoosvobodilne vojne, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet.
5. točka dnevnega reda je poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani.
Poročilo so predložile klinične bolnice. Poročilo sta obravnavala odbor za
socialno politiko in zdravstvo in odbor za finance in proračun. Poročilo je bilo
poslano izvršnemu svetu v smislu 167. člena poslovnika skupščine SR Slovenije.
Besedo ima Janez Zemljarič, direktor kliničnih bolnic.
Janez Zemljarič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da na kratko povzamem naše poročilo in opozorim na nekatere probleme,
ki smo jih v poročilu nekoliko bolj skopo obdelali. Najprej nekaj besed o
poročilu.
Gradnja kliničnega centra poteka po sprejetem programu in brez bistvenih
finančnih prekoračitev. Do priprave tega poročila je bil usposobljen ves stacionaren klinični del objekta, v katerem je približno 900 bolniških postelj. Od teh
jih 800 že služi bolnikom. Usposobljen je bil tudi ves pedagoški del centra,
vrsta funkcionalnih prostorov, energetsko komunalne naprave, to je transformatorska postaja, telefonska centrala, centralna kuhinja, garderobe in sanitarije
za delavce ter vhodna veža.
V objekt že od decembra 1970 dalje postopoma vseljujemo bolnike in
dejavnosti kliničnih bolnic. S tem smo znatno izboljšali razmere in zmanjšali
probleme v zavodu. Opravili smo mnogo več dela, kot bi ga zmogli v starih
objektih. Hitreje smo morali reševati nekatere doslej zapostavljene probleme,
kot je vzgoja kadrov itd., hkrati pa smo ustvarjali že tudi dohodek, s katerim
deloma pokrivamo imunitete, deloma pa ga trosimo za druge potrebe. Postopno
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vseljevanje ima seveda tudi določene negativne posledice. Organizacije dela ni
mogoče v celoti realizirati, nege bolnikov še ni mogoče vzdrževati na potrebni ravni. So še druge težave, vendar vse te ne odtehtajo koristi, ki jih je že
dalo postopno vseljevanje.
V poročilu je tudi plan nadaljnje gradnje. Računamo, da bomo lahko
uresničili zakonsko določilo, da bi bil center do konca tega leta končan. Predvidevamo, da bodo do konca julija usposobljene najzahtevnejše diagnostičnoterapevtske naprave za intenzivno nego, opeklinski center, klinično fiziološke
enote, rentgenski inštitut in še nekateri drugi.
Ta del gradnje je izredno zahteven zaradi ugrajevanja specialnih instalacij
za elektronsko opremo, s katero bomo nadzorovali fiziološke funkcije. Zahtevna
je tudi vgraditev specialnih instalacij za najrazličnejše medicinske pline, klima
naprav, signalnih in varnostnih naprav itd.
Pri teh delih sedaj nekoliko kasnimo, vendar ne toliko, da bi bil rok prekoračen. V drugi polovici leta bi dokončali drugi del diagnostično-terapevtskih
prostorov. Tb so predvsem operacijski prostori, urgentni blok, oddelek otroške
kirurgije, porodni blok, center za računalniško obdelavo podatkov, centralna
sterilizacija, pralnica itd.
V preteklem letu smo dosegli prve rezultate tudi pri vzgoji kadra za potrebe
centra. Specializirali smo 125 zdravnikov, štipendirali 271 medicinskih sester,
v lastnih šolah in dopolnilno šolali 253 delavcev centra. Gradimo vrtec, pripravljamo se za gradnjo samskega doma in za gradnjo nekaj najemnih stanovanj.
Problem kadrov ostaja še naprej pereč, saj nam še vedno manjka približno
200 sester za potrebe novih diagnostično-terapevtskih kapacitet.
Poleg sester nam manjkajo tudi kvalificirani in polkvalificirani delavci,
ki jih ta obrat nujno potrebuje. Problem je pereč zaradi zaostajanja osebnih
dohodkov, saj zaradi tega nam tovrstni kadri sproti odhajajo.
Iz finančnega dela poročila je razvidno, da smo do konca preteklega leta
porabili 319 milijonov 779 tisoč dinarjev, do konca 30. aprila pa je bilo porabljenih 333 milijonov 602 tisoč. Za letošnja dela razpolagamo še s 95 milijoni
880 tisoč dinarji. Večjih prekoračitev doslej ni bilo; kar jih je nastalo, smo jih
pokrili z dodatno ustvarjenimi dohodki in prispevkom kliničnih bolnic, ki
morajo same pokrivati del prekoračitev.
V zvezi s financiranjem bi rad povedal še tole. V poročilih odborov in v
našem poročilu je precej govora o izpolnjevanju obveznosti občin. Do 30.
maja se je situacija nekoliko spremenila. Na koncu lanskega leta so bile
občine dolžne še 3 741 000 dinarjev, danes pa še 2 617 000 din. Kljub temu, da se
je situacija zboljšala, bomo imeli junija ponovne razgovore z vsemi občinami,
da bi vplačale svoje prispevke. O tej akciji bomo seznanili republiške organe.
Rad bi poudaril, da si prizadevamo dokončati investicijo brez prekoračitev.
Dela tečejo dosledno po razpisih in po licitaciji. Vse nove zahtevke glede
spremembe cen obravnava arbitražna komisija. Sistematično spremljamo izvajanje investicije tudi glede racionalnosti in skladnosti s finančnim načrtom.
Zato često sprejemamo bolj racionalne izvedbe. Odločili smo se tudi, da bomo
nakup nekaterih za funkcionalnost objekta manj pomembnih naprav v tej
fazi odložili in si jih preskrbeli kasneje iz sredstev.
K poročilu smo predložili tudi predlog za dopolnitev investicijskega programa. Bistvo tega predloga je, da vključujemo v center nove enote, ki jih
prej nismo obravnavah. To so nevrološka in očesna klinika in razširitev kirur-
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gične klinike. S temi spremembami bomo, po naši oceni, zboljšali funkcionalnost
kliničnega centra za najtežje bolnike in za zelo zahtevne diagnostične in terapevtske storitve. Hkrati bomo s tem zagotovili boljšo izrabo opreme v centru
in vsaj za nekaj let sanirali zelo kritičen položaj očesne in nevrološke klinike.
Patologija teh bolezni narašča, kliniki pa delata v zelo starih prostorih. Predvidoma tudi adaptacijo sedanjih prostorov otološke klinike.
Poleg podatkov o graditvi kliničnega centra naj vas opozorim tudi na
naša prizadevanja za njegovo funkcionalno usposobitev centra, V skladu s priporočilom vašega zbora smo vključili v center klinično bolnišnico za otroške
bolezni in klinično bolnišnico za psihiatrijo. Z onkološkim inštitutom se o integraciji še dogovarjamo.
Dogovorih smo se o integraciji z medicinsko fakulteto. S tem v zvezi že
imamo predlog samoupravnega sporazuma, ki so ga odobrili najvišji strokovni
in samoupravni organi medicinske fakultete in kliničnih bolnic. Sodimo, da
bo ta integracija, ki mogoča tesnejše medsebojno sodelovanje in povezovanje,
zagotovila višjo kvaliteto in racionalnejšo organizacijo strokovno^medicinskega,
pedagoškega in raziskovalnega dela naših institucij.
Močno krepimo naše vezi in stike s splošnimi bolnišnicami v Sloveniji.
Zanje izvajamo različne seminarje in predavanja, strokovno inštrukcijske posle
in usklajujemo programe investicij ter tekoče delo.
Pri funkcionalni integraciji bolniške službe je bil storjen napredek, je pa
pred nami še precej dela, saj se je treba spopadati s številnimi navadami in
problemi.
V zadnjem času resno premišljamo o uresničitvi ustavnih amandmajev. Na
eni strani želimo kar najbolj dosledno uresničiti ustavna dopolnila za delavce
našega zavoda, na drugi strani pa zagotoviti takšno organizacijo, da bo zagotovljena enovitost medicinske doktrine in potrebna racionalnost. Zlasti je to
pomembno zdaj ob dograjevanju kliničnega centra. Imeli bomo vrsto težav v
zvezi s skupnimi strokovnimi službami, ki jih bo treba samoupravno in racionalno povezati s temeljnimi organizacijami združenega dela. Predvidevamo, da
bomo do konca leta ustanovili temeljne organizacije združenega dela in razvili
oblike povezovanja in samoupravnega združevanja, ki nam jih omogočajo ustavna dopolnila in najnovejši zakoni. Hvala vam za pozornost; pripravljen sem
odgovarjati na zastavljena vprašanja.
Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Zora Tomič.
Zora Tomič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci!
Izvršni svet je obravnaval poročilo kliničnih bolnic o gradnji in financiranju
kliničnega centra v Ljubljani in nima pripomb.
Pozitivno je ocenil gospodarjenje investitorja, da je gradnja kljub nepredvidenim gibanjjem na domačem in tujem trgu potekla po potrjenem
investicijskem programu, časovno usklađeno v okviru potrjenega finančnega načrta, in da si investitor še naprej prizadeva za racionalno in ceneno izvedbo
zlasti še za zelo skrbno nabavo druge opreme. Posebej je vredno omembe, da
kljub nedokončani investiciji že deluje hospitalni del kliničnega centra, da je
bil pred kratkim usposobljen pedagoški del in drugi servisni objekti.
Zdaj je v polnem teku gradnja strokovno zahtevnega funkcionalnega ob^kta, ki naj bi bila zaključena do konca leta.
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Izvršni svet je pozitivno ocenil skrb klinične bolnice za strokovni kader,
ki je bila ob snovanju objekta zanemarjena. Z različnimi oblikami dopolnilnega
izobraževanja in s pridobivanjem novega kadra, zlasti medicinskih sester,
želijo nadoknaditi zamujeno. Da bi preprečili fluktuacijo srednjega kadra, z
velikimi napori rešujejo stanovanjske probleme medicinskih sester in gradijo
vrtec za otroke zaposlenih.
Klinični center predstavlja torej v zdravstvu največjo in najzahtevnejšo
investicijo. Omogočila bo izboljšanje nege bolnikov, razvoj znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, funkcionalno integracijo zdravstvene službe,
usklađen razvoj bolnišnične mreže in obči napredek zdravstvenega varstva. V
tem smislu je tudi skupščina SR Slovenije 29. 6. 1971 sprejela stališča in sklepe
o gradnji in sanaciji bolnic v SR Sloveniji v obdobju od leta 1971 do 1976. Z
njimi je določila prioriteto za gradnjo bolnišničnega centra v Ljubljani z onkološkim inštitutom in bolnišnic v Mariboru, Kopru, Novi Gorici in Murski
Soboti. Razen tega ni bilo treba funkcionalno usposobiti še druge bolnišnice,
in ambulantno-specialistične zdravstvene zavode, da bi izpolnjevali verifikacijske pogoje. Vaš odbor za socialno politiko in zdravstvo me je zaprosil, da poročam tudi o uresničevanju teh stališč skupščine, ker se tesno vežejo tudi na
realizacijo zakonov o izgradnji kliničnega centra.
Izvršni svet je bil zadolžen za začetek postopka za sklenitev družbenega
dogovora o gradnji bolnišnic, ki je bil podpisan 24. aprila 1972 po dolgotrajnem
postopku.
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo mora skrbeti, da
se pri gradnji upoštevajo normativi, ki jih mora vsebovati vsak investicijski
program. Sekretariat je 21. julija 1971 izdal pravilnik o strokovnih in tehničnih
pogojih za delo bolnišnic oziroma njihovih temeljnih organizacij združenega dela.
Ta pravilnik določa tudi roke in postopek za verifikacijo bolnišnic. Zaradi
izredne strokovne zahtevnosti pogojev pa tudi zaradi ekonomskih možnosti
je postopek verifikacije v zadnji fazi. Čeprav podrobnih poročil še nimamo, je
naš sekretariat deloma že ugotovil, kako bolnišnice uresničujejo skupščinska
stališča. Vse bolnišnice so stališča začele uresničevati. Večina je dala republiškemu sekretariatu za zdravstvo- in socialno varstvo v oceno idejne razvojne in
investicijske programe, strokovne službe sekretariata so jih s pomočjo drugih
strokovnjakov sproti preverjale, dajale bolnišnicam strokovno pomoč in usklajevale njihove programe s programom bolnišnične- službe v Sloveniji.
Na podlagi stališč skupščine in družbenega dogovora o izgradnji bolnišnic,
navodila zakona o nadaljnji etapni gradnji kliničnega centra v Ljubljani, zakona
o prispevku SR Slovenije in programa gradnje kliničnega centra v Ljubljani
je komisija republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo obravnavala in ocenila investicijske programe za gradnjo-, dograditev, rekonstrukcijo
oziroma adaptacijo naslednjih bolnišnic: splošne bolnišnice Maribor, splošne bolnišnice Murska Sobota, splošne bolnišnice Nova Gorica, bolnišnične službe na
Koprskem, splošne bolnišnice Ptuj, splošne bolnišnice Celje, splošne bolnišnice
Slovenj Gradec, splošne bolnišnice Novo mesto* splošne bolnišnice Trbovlje,
onkološkega inštituta v Ljubljani in inštituta za načrtovanje družine v Ljubljani.
To delo je strokovno zelo zahtevno-. Ker je malo strokovnjakov, ki lahko pri
tem delu sodelujejo, teče delo počasi. Vendar še komisija trudi, da zaradi nje ne
bi bila odložena realizacija p-rogramov. Kot sem že dejala, podatke za kompleksno poročilo šele zbiramo. Takoj ko ga bomo sprejeli podpisniki družbenega
dogovora za gradnjo bolnišnic, ga bomo poslali skupščini.
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Danes pa vas želim informirati le o gradnji tistih objektov, ki so v stališčih
skupščine določeni kot prioritetni. Poleg kliničnega centra je to še onkološki
inštitut. Inštitut je predložil republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno
varstvo načrt sanacijskih del oddelka A, to je objekt šempetrske kasarne, in
idejno zasnovo za teleradioterapevtski objekt. Načrt sanacijskih del oddelka A,
nekdanje šempetrske kasarne, je bil poslan republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo 6. 3. 1973. Obsežen elaborat vsebuje podrobne specifikacije gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del. Ta dela so po značaju investicijsko vzdrževalna dela in so nujno potrebna. Večina strokovnjakov pa meni,
naj se opravijo le najpotrebnejša dela.
Idejno zasnovo teleradioterapevtskega oddelka, ki mu daje zakon prioriteto,
je komisija obravnavala večkrat. Teleradioterapevtski oddelek je najpomembnejši funkcionalni del onkološkega inštituta in obsega štiri delovne enote: oddelek
za supervoltno terapijo z akceleratorji in kobaltno aparaturo, oddelek za RTG
terapijo, oddelek za radiofiziko in oddelek za radiobiologijo. Ta objekt bo imel
tudi prostore za sprejemanje in obdelavo bolnikov, za pouk in študij. Gradnja
naj bi potekala v dveh etapah. Objekt naj bi bil južno od sedanje adaptirane
interne klinike in bi bil s posebnim podzemnim hodnikom povezan z drugimi
objekti kliničnega centra. V prvi predfazi naj bi se zgradili ustrezni prostori
za linearni akcelekator, ki je že naročen in ga bomo najbrž dobili decembra
1974. leta.
Kot sem dejala, je onkološki inštitut predložil samo idejni načrt za gradnjo
tega objekta, torej objekta za supervoltno terapijo, ne pa še tehnične dokumentacije. Idejno zasnovo je republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo
z nekaterimi korekturami sprejel in ga s pozitivnim mnenjem poslal izvršnemu
svetu. Izvršni svet bo o njem v kratkem razpravljal.
Splošna bolnišnica v Novi Gorici je predložila v potrditev idejne investicijske načrte in tehnično dokumentacijo, ki jo je komisija našega sekretariata
že večkrat obravnavala. Lahko ugotovimo, da to investicijo odlikujejo predvsem
dobra organizacija in funkcionalnost vseh medicinskih dejavnosti z maksimalno
možnostjo izkoriščanja drugih aparatur in drago opremljenih funkcionalnih
prostorov.
V projektu je posebna pozornost posvečena prostorom za diagnostično, terapevtsko in operativno dejavnost, ambulantno specialistično dejavnost za skupno
sprejemno ter urgentno službo. Po programu se bo ta objekt povezal z matičnim
starim objektom in s posameznimi medicinskimi in nemedicinskimi servisnimi
enotami. Gradnja je predvidena v dveh ekonomsko in tehnično zaključenih fazah. Tudi financiranje tega objekta bo izvršni svet znova obravnaval še to leto.
Za. splošno bolnišnico Murska Sobota lahko rečemo, da se objekt gradi
točno po odobrenem investicijskem načrtu za lokacijo v Rakučanu. Lani so
dokončali izredno pomembno adaptacijo. V poslopju nekdanjega infekcijskega
oddelka, ki je v neposredni bližini že spremenjenega sodobnega pediatričnega
oddelka, so dogradili še ginekološko-porodniški oddelek. V letu 1972 in v tem
letu se nadaljuje gradnja internističnega oddelka, v katerem so predvidene hospitalne enote za infekcijski oddelek, enote za rentgensko diagnostiko ter potrebni funkcionalni prostori za specialistično in internistično dejavnost in za diagnostiko. Tudi financiranje tega objekta bo izvršni svet ponovno obravnaval v tem
letu.
Splošna bolnišnica v Kopru je doslej izdelala že več elaboratov za gradnjo
objekta. Najnovejši elaborat o investicijski zasnovi z vsemi strokovnimi uteme-
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ljitvami je poslala republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo
10. januarja 1973. Idejno zasnovo te bolnišnice je izdelala projektanska skupina
kliničnega centra v Ljubljani, ki bo pripravila do konca leta dokončni idejni
projekt za novo bolnišnico v Izoli. Na podlagi dokumentacije bo sklad za
gradnjo bolnišnice pripravil finančno konstrukcijo. Po večletnih razpravah
strokovnih in družbenopolitičnih organov se je končno izoblikoval najnovejši
predlog za etapno izgradnjo bolnišnice v Izoli. Menimo, da bo republika morala
pospešiti začetek graditve te bolnišnice.
Splošna bolnišnica Maribor je na podlagi odobrene idejne zasnove srednjeročnega razvojnega in sanacijskega programa za obdobje od leta 1971 do 1975
predložila pred dvema letoma podrobnejši idejni načrt in investicijski program
za dograditev hospitalne stolpnice, ki naj bi bila vseljiva do konca leta 1974.
V spodnjih etažah bo imela prostore za intezivno nego, urgenten sprejem, sprejemno službo ter ustrezne operacijske sobe. V drugi fazi bi bil dograjen operacijski blok, v katerem bi bila vsa ambulantna in poliklinično kirurška služba.
V letu 1972 so bila opravljena pomembna dela; centralna kotlarna, podzemni
hodniki med zdravstvenimi objekti, prizidek za potrebe radk>-izotopnega laboratorija in za hemodializo.
Za zagotovitev sredstev za graditev bolnišnice je mariborska regija na
začetku leta znova začela veliko akcijo zbiranja sredstev na podlagi samoupravnega sporazuma. Sporazum je podpisalo prek 90'% vseh delovnih organizacij
mariborske regije. Z njimi so se obvezale1, da bodo od 1. januarja 1973 naprej
za dobo 5 let prispevale za gradnjo 0,75'% bruto osebnega dohodka.
Za naštete bolnišnice je v skladu z družbenim dogovorom o> gradnji bolnišnic
v SR Sloveniji v obdobju od leta 1971 do 1976 predvidena participacija SR Slovenije v višini do 20'% investicijske vsote. Seveda pa se uporablja ta delež šele,
ko zagotovijo sredstva po samoupravnem sporazumu tudi vsi drugi udeleženci.
Prav zdaj organi izvršnega sveta obravnavajo predlog za razdelitev sredstev,
ki so odobrena v ta namen v letošnjem proračunu.
Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Prosim, da sprejmete moje nepopolno poročilo dobrohotno. Do jeseni bo naš sekretariat pripravil podrobno poročilo o izvajanju stališč in sklepov tega zbora. Kljulb temu pa opravičeno
upamo, da bo zbor pozitivno ocenil prizadevanje republiškega sekretariata, ki
je skoraj v celoti realiziral ne tako lahke zadolžitve iz sklepov in stališč skupščine.
Predsednik Miran Goslar: Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, mislim,
da lahko to točko zaključimo z ugotovitvijo, da se zbor strinja z dosedanjim
potekom gradnje kliničnega centra v Ljubljani in pozitivno ocenjuje poročilo,
ki so ga dale klinične bolnišnice. Poleg tega sprejemamo na znanje tudi poročilo,
ki ga je dala tovarišica Tomičeva.
S tem je ta točka zaključena.
6. točka dnevnega reda je osnutek zakona o gozdovih.
Predlagatelj je izvršni svet. Besedo ima Karmelo Budihna, namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo.
Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Razprava
o prvem osnutku zakona o gozdovih, ki je bil izdelan potem, ko je skupščina
julija preteklega leta potrdila in izpopolnila načela, vsebovana v predlogu za
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izdajo zakona, je zajela širok krog zainteresiranih organizacij, znanstvenih
institucij in upravnih organov.
Razprava je bila nadaljevanje široke javne razprave, ki je bila podlaga
skupščinskega dokumenta »Sklepi in priporočila za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi«, obenem pa je preverjala ali osnutek vsebuje rešitve, ki so v
tem dokumentu. Široka razprava je dala številne koristne pobude, ki so upoštevane v osnutku zakona. Nekatere pobude pomenijo izredno pomembno sistemsko
dopolnitev ureditve gospodarjenja z gozdovi in v teh se predloženi osnutek
predvsem razlikuje od predloga za izdajo zakona.
Najpomembnejše spremembe so poleg številnih manjših še naslednje:
1. Povsem novo je določilo v predlogu osnutka zakona, ki ureja namembnost
tistega dela dohodka organizacije združenega dela, ki gospodari z gozdovi, ni pa
rezultat dela kolektiva, marveč rezultat posebnih pogojev gospodarjenja z gozdovi. Tu gre za dohodek, ki ni samo plod konfiguracije terena, na katerem so
gozdovi, marveč tudi kakovosti in vrste gozdne mase. Doslej se je tudi ta del
dohodka, ki je različen ne le na posameznih gozdnogospodarskih območjih, marveč v posameznih organizacijskih enotah, všteval v dohodek kot rezultat tekočega dela. Z njim so razpolagale organizacije združenega dela po enakih načelih.
Osnutek zakona predvideva, da dohodek, ki je posledica različnih pogojev
gospodarjenja, organizacija združenega dela obvezno posebej izkaže. Uporablja
se za skladnejši razvoj gospodarjenja z gozdovi v okviru gozdnogospodarskega
območja, da bi se postopno izenačili pogoji gospodarjenja znotraj območja.
Manjši del tega dohodka predlog namenja za združevanje v republiki z namenom
izenačevanja pogojev gospodarjenja na vsem območju republike. ■
2. Osnutek popolnoma na novo ureja družbeni vpliv na gospodarjenje z
gozdovi. Gozdovi so dobrina splošnega pomena in za njihovo ohranitev je zainteresirana vsa družba. Zato je treba vpliv družbe zagotoviti z zakonom.
Osnutek zakona predvideva ustanovitev republiške interesne skupnosti
za gozdarstvo. To skupnost bodo sestavljali delavci organizacij združenega dela s
področja gospodarstva,, lesne industrije in druge zainteresirane samoupravne
skupnosti ter občani. Iz nalog in pristojnosti, ki jih osnutek zakona daje skupnosti, je razvidno, da se v skupnostih ne bodo usklajevali globalni interesi
proizvajalcev gozdnih proizvodov in potrošnikov lesa, temveč da se bodo v njej
neposredni gospodarski interesi usklajevali s splošnimi družbenimi potrebami,
ki so v tem, da se gozd kot dobrina splošnega pomena trajno ohranja in bogati.
Iz sestava interesne skupnosti in iz pristojnosti, ki so v osnutku, je razvidno,
kateri so ti interesi in kako se bodo uresničevali in usklajevali. Osnova za tako
usklajevanje so družbeni dogovori in samoupravno sporazumevanje.
3. Materialna osnova za delo interesne skupnosti bodo združena sredstva
gozdnega gospodarstva in predelovalcev lesa. V prehodnih določbah predvideva
osnutek tudi sredstva republike. Minimalna sredstva, ki jih bodo obvezno združevale organizacije združenega dela s področja gozdarstva, se bodo črpala iz
dohodka, ki ni rezultat delavcev gozdnega gospodarstva v družbenem sektorju
gozdarstva, in iz minimalnega odstotka od biološke amortizacije, ki jo plačujejo
zasebni lastniki gozdov. Minimalni znesek bodo združevali tudi veliki potrošniki lesa; določen bo z odstotkom od nabavne vrednosti lesa.
Republika naj bi prispevala približno enak delež, kot bi ga prispevali gozdarstvo in potrošniki lesa. Težnja po združevanju sredstev ni nova. V preteklosti je bilo veliko prizadevanj za prostovoljno združevanje sredstev, kipa so pro-
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padla zaradi nediscipline ali nepripravljenosti mnogih organizacij združenega
dela. Poskusi so propadli kljub občemu spoznanju, da so vlaganja v gozdove
zaradi gospodarskih in splošnih interesov nujno potrebna. Ker so naložbe te
vrste izredno dolgoročne in delovnim kolektivom, ki se zadnje odločajo, v glavnem ne dajejo nobenih koristi, je njihov interes za prostovoljno vlaganje sredstev minimalen.
Zemljišč, ki neaktivirano čakajo, da jih z naložbami usposobimo za proizvodnjo', je vedno več, ker je proces opuščanja marginalnih kmetijskih površin
konstanten. Zato bi bilo potrebno, da republika s svojim prispevkom take naložbe spodbuditi. Več zanimanja so doslej pokazala gozdna gospodarstva, medtem
ko je lesna industrija v glavnem odpovedala. Potreba po obveznem združevanju,
ki jo je gospodarstvo često poudarjalo in zahtevalo, je utemeljena v XXVIII.
amandmaju k slovenski ustavi.
Srednjeročni program razvoja naše republike predvideva udeležbo republiških sredstev v te namene. Republika na podlagi tega in na podlagi že omenjenega skupščinskega dokumenta na leto prispeva od en in pol do pet milijonov
dinarjev.
Pri obravnavanju vprašanja, ali naj se udeležba republike za pospeševanje
gozdnobiološke reprodukcije trajno reši v okviru zakona o gozdovih, pa so se
pojavile dileme, ali bi to bilo v skladu z našim sistemom, v katerem se republiški proračun in republiška sredstva vedno bolj izogibajo posegom v gospodarstvo. Prevladalo je mišljenje, da je potrebna drugačna sistemska rešitev tega
vprašanja. Zato je skladno s srednjeročnim programom razvoja Slovenije, v
prehodnih določbah to vprašanje rešeno le do leta 1975; torej za čas veljavnosti
srednjeročnega plana. Predvsem se v razpravi v skupščini pričakuje sugestija
za rešitev financiranja.
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije bo imela v svojem sestavu
posebno sekcijo za Kras, ki bo imela nalogo, da varuje, vzdržuje, obnavlja in
goji gozdove na Krasu. Osnutek zakona predvideva, da se bodo z družbenim
dogovorom med občinskimi skupščinami na kraškem območju, skupščino SR
Slovenije in zavodom za pogozdovanje Krasa zagotovila sredstva za izvajanje
teh nalog, posebno pa seveda za zavarovanje gozdov pred požari, ki so zaradi
razvoja motorizacije in turizma čedalje bolj grozeči.
Družbeni vpliv na gospodarjenje z gozdovi in usklajevanje interesov vseh
zainteresiranih samoupravnih organizacij in občanov na določenem gozdnogospodarskem območju osnutek zakona zagotavlja tako, da se zborom delegatov
kot najvišjim organom upravljanja, kadar razpravlja o zadevah splošnega družbenega interesa enakopravno sodelujejo tudi delegati drugih zainteresiranih
samoupravnih skupnosti in občanov. Po predlogu osnutka torej o takih zadevah
razpravljajo trije domovi; dom delavcev, dom kmetov in dom delegatov drugih
zainteresiranih samoupravnih organizacij. Vsi trije domovi enakopravno odločajo. Predlagatelj meni, da bo na ta način zagotovljen učinkovit družbeni vpliv,
hkrati pa ohranjene značilnosti gozdnega gospodarstva. Za uresničevanje družbenega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na nivoju gozdnogospodarskega območja
je v predlogu osnutka tudi varianta. Varianta predvideva, da bi bila posebna
samoupravna skupnost sestavljena iz delavcev in kmetov — lastnikov gozdov
ter delavcev s področja predelave lesa, kmetijstva, lovstva, turizma in iz drugih
organizacij in predstavnikov krajevnih skupnosti in občinskih skupščin. Vsebina
dela teh samoupravnih interesnih skupnosti bi bila enaka vsebini dela zboru
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delegatov pri organizaciji združenega dela, ki gospodari z gozdovi, kadar ta
razpravlja in določa o zadevah splošnega družbenega pomena,
Nadaljnja razprava o tem vprašanju naj bi pokazala, katera rešitev je s
stališča učinkovitosti in zagotavljanja splošnega družbenega interesa primernejša.
Ustavna določila, omogočajo obe rešitvi.
4. V osnutku zakona je vprašanje zavarovanja samoupravnih pravic kmetov
lastnikov gozdov rešeno drugače, kot je bilo v predlogu za izdajo zakona. Osnutek ne predvideva več sedanjih interesnih skupnosti kmetov lastnikov gozdov,
pač pa obvezno združevanje v obratih za kooperacijo, v katerih bi imeli določene pravice.
Obvezno organiziranje obratov za kooperacijo oziroma enot z določenimi
pravicami je predvideno zaradi skupnega gospodarjenja. Obrati za kooperacijo
imajo lastnosti temeljne organizacije združenega dela. Pri teh rešitvah osnutek
zakona povzema določila zakona o združevanju kmetov. So pa določene posebnosti, ki izvirajo iz gospodarjenja z gozdovi.
Predlagatelj meni, da so v osnutku podane rešitve, ki zagotavljajo vse
samoupravne pravice združenih kmetov ob sočasni ohranitvi organiziranosti
lesnega trga in ohranitvi tehnične in kadrovske integracije v proizvodnji v gozdovih obeh sektorjev lastništva. Takšna rešitev, po mnenju predlagatelja, odstranjuje tudi dosedanje pomisleke Zadružne zveze Slovenije.
To so štiri vprašanja, po katerih se osnutek zakona bistveno razlikuje od
predloga za izdajo zakona. Razprava v skupščinskih odborih in komisijah ter
v zborih pa bo prav gotovo še dala nove pobude in razčistila dileme, zlasti na
področju družbenega vpliva na gospodarjenje z gozdovi. Hvala lepa.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Hvala lepa! Kdo želi prosim raz^
pravljati? Besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Ob razpravi o osnutku zakona
o gozdovih menim, da je potrebno ponovno opozoriti na neustrezne cene za
hlodovino na domačem trgu. Cena hlodovine za izvoz je dvakrat višja od cene
na domačem trgu. Interes našega gospodarstva je, da se ta problem vendarle
čimprej reši. V občini Ljutomer se je posek lesa v desetih letih zmanjšal
od 10 000 na 500 m8 bruto lesne mase. To je posledica nezaupanja kmetov v
ukrepe v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi. Kmetje iščejo dohodke v drugih
dejavnostih, varčujejo pa z lesom.
Sečna dovoljenja so izgubila svoj namen. Njihov namen naj bi bil predvsem
ta, da gozdar kot strokovnjak svetuje kmetom, katera drevesa naj posekajo.
Mislim, da bi bilo potrebno iskati rešitve v smeri pocenitve poslovanja.
Zmanjševanje sečnje lesa povzroča v moji volilni enoti bistveno zmanjšanje
dohodka iz naslova biološke amortizacije, ki znaša sedaj letno le 45 000 din.
S temi sredstvi ni mogoče kriti niti osebnih dohodkov delavcev, ki jih ima
organizacija združenega dela za delo v zasebnih gozdovih. Posledica tega je,
da ne more vzdrževati drevesnice in skrbeti za normalno obnovo gozdov. Menim,
da bi morali z bodočimi združenimi sredstvi zagotoviti normalno obnovo gozdov
tudi na območjih, kjer je manj gozdov, obdelovanje zemlje pa se opušča.
Strinjam se z ustanovitvijo novih samoupravnih interesnih skupnosti.
Vendar je treba poskrbeti, da ne bodo povečane družbene režije nad sedanjo
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ravnijo. Zato je treba preprečiti podvojitev dela. Na nove skupnosti naj se
prenesejo službe, ki jih sedaj opravljajo drugi organi. Predlagam, da predlagatelj upošteva tudi te pripombe. Hvala "lepa.
Predsednik Miran Gosi ar: Viktor Seitl, prosim.
Viktor Seitl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Naš kmet ne rabi samo partnerja, ki bo po ugodni ceni. odkupil njegove gozdne
asortimente, ampak rabi tudi stroje za spravilo lesa, predvsem pa rabi ceste,
po katerih bo kamion odpeljal les. S tem bi gozdni posestnik prihranil mnogo
časa in mnogo stroškov, hkrati pa si bi. ustvaril osnovne pogoje za napredek
kmetije in za boljše življenje.
Skoraj po vseh slovenskih hribih, slemenih, bregovih in globačah so posejane kmetije, kjer si kmet ne more sam zgraditi ceste in je vzdrževati. S tega
gledišča se kažejo velike prednosti enotnega gospodarjenja z gozdovi. Kmetje
in gozdarji bodo z združenimi močmi in sredstvi mnogo prej uresničili potrebne
naložbe.
Ti in še drugi razlogi govorijo za to, da. se z družbenimi in zasebnimi
gozdovi enotno gospodari v okviru gozdnogospodarskega > območja in da je
na tem področju enotna gospodarska politika.. Naš odbor, odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, podpira tako temeljno usmeritev zakonskega
osnutka. Po mnenju odbora pa je seveda zelo pomembno to, da osnutek zakona
ureja samoupravne odnose pri gospodarjenju z gozdovi v zasebni lastnini s
tem, da kmetje na posameznih gozdnogospodarskih območjih organizirajo
obrate za kooperacijo kot temeljne organizacije združenega dela. Pri tem pa
je bila izražena bojazen, da se taki obrati kot temeljne organizacije združenega
dela ne bi organizirali le za celotno območje. Zato odbor predlaga, da se
v predlogu zakona poudari, da se obrat za kooperacijo kot temeljna organizacija
združenega dela organizira na območju občine pri gozdnih obratih kot osnovnih
gozdnogospodarskih enotah v okviru gozdnogospodarskega območja.
V odboru je prevladalo mišljenje, da v predvideni strukturi samoupravne
interesne skupnosti niso ustrezno zastopani interesi občanov. Zato menim,
da bi bilo koristno znova proučiti celotno strukturo' samoupravnih odnosov na
tem področju, zlasti pa povezavo med. območnimi in republiško samoupravno
interesno skupnostjo za gozdarstvo.
Ce to zasnovo primerjamo z izkušnjami na nekaterih drugih področjih,
kjer takšne samoupravne skupnosti že imiamio, bo moral predlog zakona o
gozdovih to določilo vsebovati. Dosledno mora uresničiti načela delegatskega
sistema. To se pravi, da republiško samoupravno skupnost za gozdarstvo sestavljajo delegacije območnih samoupravnih skupnosti. Zaradi tega seveda podpiramo varianti k 28., 29. in 30. členu, s tem da je ustanovitev samoupravnih
interesnih skupnosti za gozdarstvo na gozdnogospodarskih območjih obvezna.
Gozd ima tudi širši družbeni pomen, ni samo interes gozdarjev in kmetov.
Družbeni interes je, da se gozdovi ohranijo im uresničujejo svoje neposredne
in posredne funkcije. Zal se ta širši družbeni interes ne izraža v materialni
podpori širše družbene skupnosti. Zato je odbor posvetil posebno pozornost
združevanju sredstev za opravljanje nalog na področju razširjene gozdne reprodukcije. To vprašanje ni sistemsko rešeno, čeprav bi moralo biti, ker je
zakon sistemski. Vanj ne bi smeli vnašati začasnih nesistemskih rešitev. Menimo,
da je pri združevanju sredstev nesprejemljivo, da bi ta sredstva prispevali le
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gozdarji, lesna predelava, rudarji in kmetje. Sredstva bi morale prispevati tudi
druge dejavnosti, npr. industrija, turistično gospodarstvo, elektrogospodarstvo
in drugi. Znano je, da posredne dobrine gozdov uživajo tudi drugi. Skratka,
vsi, ki imajo posredne koristi od gozdov, bi morali prispevati sredstva za razširjeno gozdno reprodukcijo v gozdarstvu Slovenije.
Naš odbor odločno predlaga, da je treba vprašanju razširjene reprodukcije
v gozdarstvu posvetiti več pozornosti in ga čimprej sistemsko rešiti. Nevzdržna
je določba tega zakona, po kateri bi obremenili le kubik realiziranega lesa.
Znano je, da gozdarstvo in lesna predelava nista tako akumulativni panogi,
da bi takšne stroške v celoti lahko sami prenesli.
Upravičene zahteve kmetov, da bi več dobili za svoj les, se morajo reševati
v okviru gozdarstva in lesno-predelovalne industrije in z ustrezno politiko
cen ter davčno politiko pri lesnih in gozdnih proizvodih, ne pa z menjavo
partnerjev pri gospodarjenju z gozdovf, z iskanjem lukenj v zakonih ali celo
z izigravanjem zakonov. Tudi na tem področju še niso' rešena vprašanja glede
cene lesa. Dodatne obremenitve lesa, ki jih osnutek predlaga, bodo probleme
na tem področju nedvomno še bolj zaostrile.
Razen tega bi po mojem mišljenju morali biti gozdarji tudi živo zainteresirani za razvoj kmetijstva, ker bo ob povečanem dohodku iz kmetijstva veliko
lažje smotrno in strokovno gospodariti z gozdovi, na katere so ob stiskah veliki
pritiski. Čeprav morda ta misel ne spada k temu zakonu, mislim, da je izvor
mnogih problemov.
Razvedril je zelo veliko, toda vsebina vsakega je duhovno in telesno poživljanje. Gozd daje velike možnosti za razvedrilo ljudi. Parola »v gozdu je
zdravje, v gozdu je življenje« je sicer stara, vendar bolj aktualna kot kdajkoli
prej. Mislim, da zaradi tega lahko v imenu našega odbora brez pridržka podprem stališča, ki jih v svojem poročilu predlaga komisija za varstvo okolja naše
skupščine. Prosim, da jih predlagatelj upošteva pri pripravi zakonskega predloga.
V zvezi s poročilom odbora poudarjam zlasti naslednje:
1. Delavci in kmetje imajo ustavno pravi oo', da samostojno ugotavljajo
in delijo dohodek v okviru temeljne organizacije združenega dela. Zato naj
predlog zakona to načelo dosledno realizira.
2. Delegatski sistem samoupravne interesne skupnosti je treba izpeljati
dosledno iz baze. Zakon naj določi načelo, da se delegacija formira v krajevni
skupnosti in v občini, v interesnih skupnostih in v delovnih organizacijah.
Ni ustrezna rešitev, po kateri bi delegate volila skupščina SR Slovenije. Mislim,
da samo tako lahko uresničimo delegatski sistem tudi v tej samoupravni interesni skupnosti.
3. Vsebino' 26. člena je po mojem mnenju potrebno prenesti v prehodne
določbe, ker je to materija, ki mora biti urejena v zakonu o cestah.
4. Prispevke iz prve in druge alinee prvega odstavka 23. člena je treba
znižati vsaj za polovico, ker predstavljajo preveliko obremenitev kubičnega
metra realiziranega lesa. Slabijo že tako slabo akumulativnost lesne predelave
in gozdarstva. Sredstva za biološko regeneracijo gozdov naj prispevajo vsi
tisti, ki imajo posredne koristi od gozdarstva.
5. Podpiramo variante k 28., 29. in 30. členu, ker bo le na ta način moč
dosledno uresničiti delegatski sistem v samoupravni interesni skupnosti, razen
tega pa bo na ta način mogoče združiti vse interese v bazi, v krajevni skupnosti,
v občini itd.
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6. V drugem odstavku 31. člena je treba omogočiti, da bodo lahko kmetje
oproščeni plačila prispevkov za biološka vlaganja za tisti les, ki ga potrebujejo
za nove gradnje, popravila in vzdrževanja svojih gospodarskih in stanovanjskih
poslopij. Mislim pa, da bi morali o tej pravici kmetov končno odločiti združeni
kmetje —- lastniki gozdov v obratih za kooperacijo, ki so predvideni v drugem
odstavku 32. člena. Ko je odbor obravnaval to materijo*, je bilo vprašanje, kakšne
materialne posledice bo imela ta pravica. Vendar tu ne gre za materialne
posledice, marveč za to, da združeni kmetje v obratu za kooperacijo samoupravno realizirajo pravice, ki jih naj zakon samo načelno daje. Ob politiki pospeševanja kmetijstva in kmečkega turizma bi bilo nevzdržno, da bi lastniki gozdov
plačevali dodatne dajatve za lastni les, ki ga rabijo za gradnjo in vzdrževanje
stanovanjskih ter gospodarskih poslopij. In ne nazadnje gre pri tem tudi
za narodnoobrambni interes in za lep izgled naše pokrajine. Verjetno je prav, da
na tej osnovi omogočimo solidarno reševanje teh vprašanj in preprečimo propadanje poslopij. Prosim, da predlagatelj pri pripravi predloga zakona te
priprombe in sugestije upošteva. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Štefan Sambt.
Štefan Sambt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Rad bi povedal, kaj naši kmetje menijo o osnutku tega zakona in h katerim
določbam dajejo pripombe.
Živim v kraju, kjer ni veliko gozdov. Les se doma porabi, nekaj malega
pa je za prodajo, v glavnem za drva. Strinjam se z govornikom pred mano.
Kmetija, ki ne porabi dva ali tri kubike lesa, ni kmetija. Kmet rabi poleg drv
tudi deske. Vsako drugo ali tretje leto mora obnoviti pode, ograje ali popraviti
streho. Vprašanje je, ali naj dobi kmet lasten les brez plačila biološke amortizacije ah pa se bomo sprijaznili s tem, da bodo kmetje na črno- vozili les
iz svojega gozda. Gozdno gospodarstvo v Murski Soboti predlaga prvo rešitev.
Kje pa dobiti sredstva za biološko amortizacijo!? Predlagam, da opustimo odkazovanje drv, katero je za kmete smešno. Nihče ne poseka več drv, kot jih
rabi zase, pa če mu bi jih desetkrat več odkazali. Ljudje drv več ne uporabljajo
za kurjavo! Zato je to administrativno delo popolnoma zastonj in odveč.
Torej z opustitvijo' odkazovanja bi prihranili sredstva za pokritje izpada
sredstev pri biološki amortizaciji. Strinjam se tudi, naj gozdni obrat sam
odloča o oprostitvi plačila biološke amortizacije.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franci Gerbec.
Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V okviru regionalnega kluba poslancev za Gorenjsko so bile organizirane
razprave o osnutku zakona o gozdovih. Na kratko bi povzel po dogovoru na
sekretariatu kluba poslancev nekatere pripombe, ki naj bi jih predlagatelj
zakona upošteval pri pripravi predloga zakona.
Najprej dve, tri splošne pripombe:
1. Predloženi osnutek ima nekatera, popolnoma nova poglavja, zlasti glede
družbenega vpliva na gospodarjenje z gozdovi, ureditve samoupravnih odnosov
in podobno, za katere bo potrebno precej časa, da se bodo uveljavila v praksi.
Zato mislimo, da je treba podaljšati šestmesečni rok za uveljavitev zakona
na najmanj dvanajst mesecev. Tb je ena stvar. Druga pa zadeva stališča neka9
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terih odborov, naj bi zakon sprejeli v juniju mesecu. Mi pa mislimo, da bi bilo
koristno, podaljšati razpravo o tem zakonu, ker doslej ni bila dovolj široka;
zlasti niso razpravljali delavci in kmetje v gozdni proizvodnji.
2. V osnutku zakona so poudarjene splošne koristne funkcije gozdov ter
družbeni interes. Zato naj bi ustanovili samoupravne interesne skupnosti, ki naj
bi odločale o zelo pomembnih zadevah gospodarjenja z gozdovi. Financiranje
splošno koristnih funkcij gozdov pa ni rešeno dolgoročno' in sistemsko. Udeležba
republiških sredstev je omejena na 5 milijonov dinarjev na leto in je določena
le do 1975. leta. Zato bi morali hkrati s tem zakonom zgraditi bolj dolgoročne
sisteme družbenih usmerjevalnih sredstev za razširjeno reprodukcijo gozdov
v najširšem smislu.
3. Posebno vprašanje, ki bi zahtevalo podrobnejšo proučitev, je promet z
lesom oziroma njegova obremenitev. Ce ne bo ustrezno rešeno, lahko bistveno
zavre uspešno uveljavitev novega zakona o gozdovih.
Konkretne pripombe: Predlagamo, da se zadnja alinea 7. člena spremeni
v samostojni odstavek, usklajevanje interesov gozdarstva s kmetijstvom in turizmom ni značilen element za določanje gozdnogospodarskega območja, marveč
le gozd s kmetijstvom in turizmom povezan prek istega subjekta •— kmeta,
oziroma iste gospodarske enote —• kmetije.
V 8. členu je treba precizirati 1. odstavek tako, da se cena lesa na panju
ugotavlja za vse gozdnogospodarsko območje. Cena lesa na panju je namreč lahko za posamezno enoto (TOZD, obrat) negativna in gibljiva iz leta v leto, osnova
gospodarjenja z gozdovi pa je enotno gozdnogospodarsko območje, ne pa
obrat. V 2. odstavku tega člena je treba natančneje določiti, da se tako izračunani del dohodka, torej renta, uporablja za razvoji gospodarjenja z gozdovi ter
organizacije združenega dela. Sredstva naj se potrošijo tudi za izboljšanje
tehnične opremljenosti gozdarske dejavnosti, to je za komunikacije, za stroje,
za nove kapacitete za izkoriščanje lesa itd.
V razpravah o 1. b točki 10. člena ni bilo doseženo enotno stališče, ali naj
bi kmet — lastnik gozda v vsakem primeru dobil neko minimalno ceno lesa
na panju. S tem v zvezi gozdna gospodarstva pravijo, da so na določenih območjih stroški poseka lesa večji kot cena hlodovine. Zaradi tega prihaja do
negativne cene lesa na panju. Doslej je bilo obilo ekonomskih in političnih
razprav zaradi tega, ker so gozdna gospodarstva v bistvu že izvajala obračun,
ki ga predvideva zakon, to je deduktivna metoda določanja cene lesa na panju.
Bili so primeri, da bi moral kmet celo plačati les iz svojega gozda, ki ga je
posekalo gozdno gospodarstvo. To se pravi, da sta tu dve ekstremni stališči.
Po enem naj ne bi kmet dobil minimalne cene lesa na panju, če pride do
negativne razlike med ceno lesa in stroški poseka, po drugem pa naj bi kmet v
vsakem primeru dobil določen dohodek od lesa na panju.
Tukaj bo verjetno treba doseči kompromis vsaj v teiri smislu, da kmet ne bi
plačal ničesar. Pri tem bo treba analizirati ustreznost cene lesa na panju. Gozdna
gospodarstva posebej poudarjajo, da bi točka 1 b) 10. člena povzročila, da
kmetje ne bi sekali lesa tam, kjer to zanje ni rentabilno. Tb bi morala storiti
gozdna gospodarstva v breme svojega dohodka.
V 12. členu v drugem odstavku gre za vprašanje lesa, ki je namenjen za
domačo uporabo, pa prihaja na trg. 12. člen določa: »Gozdne lesne sortimente iz
gozdov, na katerih je lastninska pravica, sme dajati v promet le gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari s temi gozdovi, ali njen obrat za kooperacijo.«
Določba iz prejšnjega odstavka ne velja za les, ki ga lastnik gozda pridobi v
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skladu z določbo točke a 10. člena. Ta člen pa govori o lesu za neposredno uporabo v kmečkem gospodarstvu.
O tem vprašanju ni bilo doseženo enotno stališče v razpravah na Gorenjskem. Gozdna gospodarstva so bila mnenja, da bi morali določilo 2. odstavka
tega člena črtati. To se pravi, da les za domačo uporabo ne bi smel biti predmet
blagovnega prometa. Gozdna gospodarstva trdijo-, da približno 20 do 25 !% tega
prihaja na trg, če bi sprejeli besedilo drugega odstavka 12. člena, bi v kratkem
nastali resni problemi pri oskrbi mase lesnopredelovalne industrije.
Na drugi strani gre seveda za pravna, ekonomska in politična vprašanja,
ali lahko izločimo iz prometa lastnino, ki jo kmetu jamči zakon. Sprejeto je bilo
enotno stališče, da bi morali ta problem posebej proučiti. To ni samo problem
tega zakona, marveč problem vse naše ekonom|ske politike do gozda in do
lesne proizvodnje. Ugotovljeno je bilo, da so zlasti zamrznjene cene in visoke
obremenitve lesa z vrstami dajatev povzročile velike težave prav v prometu
z lesom, ki je sicer namenjen za domačo uporabo. Grozdna gospodarstva trdijo,
da bi s tem uzakonili prost promet z lesom. V sedanjem sistemu je iluzija govoriti o učinkoviti kontroli nad morebitnim prometom s tem lesom. ,
Morda bi bilo primerno ustanoviti posebno komisijo iz vrst strokovnjakov,
poslancev in predstavnikov sekretariatov, ki bi posebej proučili vprašanje obremenitve lesa glede na določilo drugega odstavka 12. člena. Zanesljivo lahko
sklepamo, da samo inšpekcije tega vprašanja ne bodo rešile. Bili smo mnenja,
da lahko to vprašanje v idealnih pogojih najbolje rešijo normalni tržni odnosi.
Normalnih tržnih odnosov pa nimamo na tem< področju.
K 14. členu samo opozorilo, ki ne spada v zakonsko materijo. Bilo je soglasno mnenje, da pri samoupravnih interesnih skupnostih ne bi smelo biti preveč
administracije in birokracije.
Sprejet je bil predlog, naj bi v 18. in 19. členu določili, da mora biti polovica vseh delegatov skupnosti s področja gozdarstva, to se pravi iz vrst delavcev
in kmetov s področja gozdarstva, čeprav zakon že določa, da se odločitve v
skupnosti ne sprejemajo s preglasovanjem, marveč da vsaka skupina delegatov
sprejema odločitve ločeno.
Pri 22. členu bi morali precizirati in konkretizirati razširjeno gozdno reprodukcijo, ki jo bo uresničevala samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo za
območje republike. Zakon naj tudi določi, kako bo skupnost skrbela za razširjeno
reprodukcijo. Verjetno bo zanjo skrbela tako, da jo bo usmerjala kot iniciator.
K 25. členu je pripomba, naj se ne bi samoupravni sporazumi o financiranju
razširjene reprodukcije sklepali vsako leto. Značaj naložb v gozdarstvu je
dolgoročen!
Večina je bila o variantah od 28. do 30. člena mnenja, naj se črtajo.
K tretjemu odstavku 31. člena, ki govori o višini prispevka za biološka
vlaganja v gozdove v družbeni lastnini, je bilo sprejeto stališče, da bi morali
v zakonu bolj jasno določiti, da se biološka amortizacija določa za vse gozdnogospodarsko območje. Prispevek mora znašati vsaj toliko, da je zagotovljena
izvedba obveznih gozdnogojitvenih del na vsem gozdnogospodarskem območju,
ne pa samo na območju posamezne temeljne organizacije združenega dela
oziroma obrata za kooperacijo.
Če bi biološko amortizacijo določali tako, da bi zagotavljali izvedbo obvezno
gozdnogojitvenih del na območju posamezne temeljne organizacije družbenega
dela ali obrata za kooperacijo, bi ponekod znašal prispevek tudi do 50'% prodajne cene, na drugem območju pa samo 5'%) ali pa še manj. To se pravi, da bi
9*
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morali v zakonu točno določiti načelo solidarnosti oziroma načelo gospodarjenja
na vsem gozdnogospodarskem območju.
4. točka tega člena sicer določa namembnost prispevka za biološka vlaganja
v gozdove v družbeni lastnini. Predvideva tudi možnost, da se lahko prispevek
uporabi tudi za nakup gozdov v privatni lasti in za denarno odškodnino za
arondacijo in komasacijo gozdov v družbeni lastnini. O tej določbi je bilo mnenje,
da ne spada v celoti v ta zakon. Vendar naj ob tej priložnosti opozorim na neko
drugo vprašanje, ki zadeva republiško finančno zakonodajo. Gre za to, ali bodo
na voljo sredstva za odkup gozdov v zasebni lasti ali ne. Če ne, bo ostala ta
določba samo »pobožna« želja. Vprašanje je, kako in kdo bo porabil sedanji
posebni republiški davek na gozdove nekmetov? Ali se bodo sredstva porabila
za proračunsko potrošnjo ali za nakup gozdov? O tem je bila le sugestija.
V 35. členu bi bilo potrebno bolj jasno določiti status organizacijske enote.
Enotno stališče je bilo, da bi moral biti kot organizacijska enota vsaj gozdnogospodarski obrat. Podjetniške organizacije kot organizacijske enote so lahko
zelo majhne, lahko pa zelo velike enote.
V 50. členu bi bilo potrebno določiti, da mora republiški sekretariat za gospodarstvo odločiti o predloženih gozdnogospodarskih načrtih najkasneje v 6
mesecih. Če odločbe v 6 mesecih ne izda, naj se šteje, da je gozdnogospodarski
načrt potrjen. Zdaj gozdnogospodarske organizacije čakajo tudi po dve ali več
let na potrditev načrtov, hkrati pa so dolžne predlagati v potrditev enoletne
načrte gospodarjenja. To znatno povečuje administrativne in druge stroške
ter zadržuje izvajanje predloženih načrtov v celoti.
V zvezi s ceno lesa na panju bi bilo pri 52. členu treba proučiti, ali je
gozdnogospodarska organizacija dolžna v zadnjem letu veljavnosti gozdnogospodarskega načrta izkoristiti vse predpisane etape in opraviti vsa načrtovana
dela, čeprav so neizvidljiva zaradi ekonomskih ali fizičnih razlogov.
K 63. členu predlagamo spremembo, da bi dovoljenje za žaganje hlodovine
izdal za gozdarstvo pristojni organ občine, potem ko je dobil mnenje zbora delegatov najvišjega samoupravnega organa gozdnogospodarskega območja.
76. člen, ki govori o usposabljanju degradiranih gozdov, bi bilo po našem
mnenju potrebno dopolniti tako, da je organizacija združenega dela, ki gospodari
z gozdovi, dolžna usposobiti degradirane gozdove za redno proizvodnjo v »okviru
razpoložljivih sredstev«.
Pri kazenskih določbah bi bilo potrebno povečati denarne kazni za prekrške
posameznikov, s katerimi bi pridobivah premoženjske koristi. Na tej osnovi naj
se prekrški v zakonu grupirajo. To so zlasti točke 2, 3, 4, 5 in 9 v 106. členu.
V prehodnih in končnih določbah — kot sem že v uvodu rekel — bi se bilo
potrebno dogovoriti za čvrstejšo in trajnejšo udeležbo družbenih sredstev za
izvajanje vseh nalog na področju gozdarstva, Zato naj bi bila omenjena zgornja
višina prispevka, enako kot ni za gozdnogospodarske organizacije in za lesnopredelovalne organizacije.
Da ponovim še tisto, kar sem v začetku rekel. 6-mesečni rok za izvedbo
zakona je pvo mnenju gozdnogospodarskih organizacij prekratek. Določi naj se
vsaj 12-mesečni rok. Hvala lepa!
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Štefan Toth.
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Štefan Toth: Tovariš predsednik, tovariši poslanci!
Čeprav nisem gospodarski strokovnjak niti ne lastnik gozda, dovolite, da
vas opozorim na določene pomanjkljivosti osnutka zakona. O teh je bilo govora
tudi na seji odbora za proizvodnjo in blagovni promet.
Zakon zanemarja lastnike gozdov, ki niso kmetje. To se pravi delavce,
polkmete, uslužbence in druge lastnike. Ta kategorija občanov, ki imajo veliko
gozdov in jih bo imela tudi v prihodnje, na podlagi novega zakona o kmetijskih
zemljiščih, ne bo imela močnejšega vpliva v samoupravnih organih. Obravnavani zakon bo omogočal tudi tej kategoriji lastnikov izkoriščati gozd za potrebe
svojega gospodarstva oziroma gospodinjstva, kot to določa 10. člen za kmete.
Problem pa bo toliko bolj pereč, če bo dovoljeval, da ima lahko nekmet do
2 ha gozda. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Zdravko Dolinšek.
Zdravko Dolinšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Z zakonom so predvidene samoupravne interesne skupnosti za gozdnogospodarska območja in samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije.
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije je po teh določilih
pravna oseba, kar pa ni predvideno' tudi za samoupravne interesne skupnosti
gozdnogospodarskih območij. Določila, ki govore o interesnih skupnostih, niso
jasna. Na eni strani naj bi predstavljale neko vrsto nadgradnje gozdarstva, na
drugi strani pa naj bi bile podaljšane roke gozdarskih podjetij. Zlasti samoupravna skupnost za območje naj bi izvajala ekonomske naloge, ki naj bi bile za
gozdna gospodarstva obvezne, čeprav so te naloge določene že z gozdnogospodarskimi načrti in s samim zakonom. Tendenca zakona je obvezno združevanje
biološke amortizacije na nivoju republike, ki bi se porabljala za naložbe na
manj razvitih območjih.
To bi bilo vse v redu, če ne bi ponekod že obstajala pasivna gozdnogospodarska območja. Gozdnogospodarska območja so bila ustanovljena prav z namenom, da bi se znotraj njih prelivala sredstva na pasivna območja, zato je vprašanje, od kod naj dobi dodatna sredstva republiški gozdni sklad. Prispevki iz
biološke amortizacije in amortizacije gozdov so doslej komaj zadostovali za
izvajanje nalog znotraj gozdnogospodarskega območja.
Dodatna obremenitev bo povzročila še večje siromašenje gozdnogospodarskih organizacij in znižanje odkupne cene lesa, za katere vemo, da je že vrsto
let zamrznjena in prenizka v primerjavi s polizdelki in finalnimi izdelki iz lesa.
Vprašanje je še, kdo bo kril funkcionalne stroške interesnih skupnosti. Menim, da bi moralo biti združevanje sredstev na nivoju republike urejeno s samoupravnim dogovorom, ne pa z zakonom, ki bi omejeval samoupravne pravice
gozdnogospodarskih organizacij. Imam vtis, da smo se v zakonu veliko razpisali
o interesnih skupnostih, pozabili pa smo na gozdnogospodarske organizacije, v
katerih naj bi gozdni posetniki največ delali in sodelovali. Mislim, da bi morali
čimprej rešiti vprašanje tistih gozdov, ki so zunaj skupnega gospodar jenja in
imajo privilegiran status.
Uporaba biološke amortizacije naj bi se razširila tudi na gojitvena dela,
odkazovanje in vzdrževanje cestnega omrežja. Da pa ne bi trpela biološka vla-
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ganja in gozdna gojitvena dela, naj zakon določi odstotek amortizacije za te posamezne namene.
Zakon ali drug predpis naj določi pogoje za žaganje lesa na žagah. Menim,
da sedanje žaganje lesa povzroča ogromno škodo.
Vsi podzakonski predpisi naj izidejo hkrati z zakonom. To bo olajšalo izvajanje zakona.
Podpiram stališče predstavnika iz Prekmurja, da bi oprostili plačilo biološke
amortizacije za tisti les, ki ga gozdni posestniki uporabljajo za popravilo lastnih
gospodarskih poslopij. Ta les je predrag, ker je obremenjen še s številnimi
drugimi dajatvami. Olajšave so nujno potrebne, da bi preprečili vidno propadanje gospodarskih poslopij, zlasti na obmejnih območjih. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar : Andrej Petelin, predsednik zadružne zveze.
Andrej Petelin: Tovariši in tovarišice, dovolite, da spregovorim nekaj besed o stališčih Zadružne zveze, ki so omenjena v obrazložitvi osnutka zakona. Po dolgih in vročih razpravah je končno pred nami osnutek zakona o
gozdovih. Stališče Zadružne zveze je ves čas bilo, da postanejo kmetje-lastniki
gozdov popolnoma enakopravni gospodarji gozdov v skladu z ustavnimi dopolnili,
kar omogoča predvsem dopolnilo XXXV. Predlogi Zadružne zveze, ki so jih
podprli tudi predstavniki dosedanjih samoupravnih skupnosti kmetov-lastnikov
gozdov pri. gozdnogospdarskih organizacijah, so bili:
1. zaradi družbenega pomena gozdov naj skrbijo za gozdove tudi drugi
neposredni in posredni koristniki gozdov. Ta naj se kaže tudi v njihovih prispevkih za investicije v gozdove. Gozdarstvo samo ne more nositi vseh materialnih obveznosti na primer za gradnjo in vzdrževanje cest, ki jih uporabljajo tudi
drugi za obnovo gozdov.
2. V vseh razpravah smo poudarjali, da sedanja samoupravna skupnost kmetov-lastnikov gozdov nima statusa, ki bi bil v skladu z ustavnim dopolnilom
XXX. Ustreznega ima le obrat za kooperacijo, ki je temeljna organizacija
združenega dela v sestavi gozdnogospodarskega območja oziroma gozdnogospodarskih organizacij. Z osnutkom zakona smo zadovoljni, ker je precej usklađen
z zakonom o združevanju kmetov. Dopolniti pa bo treba 38. člen, ki določa vs&bino samoupravnega sporazuma. V tem -členu osnutka je predvsem govora o
skupnih sredstvih, o skupnih službah, o oblikovanju skupnih samoupravnih teles,
o poslovanju, in o obveznostih v tej zvezi. Ničesar pa ni rečenega o sredstvih,
ki jih dobiva temeljna organizacija združenega dela. Osnovna pravica temeljnih
organizacij združenega dela je namreč samostojno razpolaganje s sredstvi.
Podpiramo predlog, da se lahko obrat za kooperacijo ustanovi za eno ali
več organizacijskih enot. S tem se bo samouprava približala kmetom. Laže bodo
sodelovali s kmetijskimi organizacijami pri usmerjanju kmetijstva, organizirali
hranilno kreditne službe in podobno in z občinami ter krajevnimi skupnostmi in
z družbenopolitičnimi organizacijami. S tem bo postalo tudi gozdarstvo celovita gospodarska dejavnost na določenem območju.
3. Zavzemali smo se tudi za določitev večjih dolžnosti, ki jih imajo lastniki
gozdov, in ne le pravic. Res je, da imajo gozdovi velik družbeni pomen, vendar
so še vedno zasebna lastnina, iz katere izvirajo tudi določene pravice lastnikov.
S tem v zvezi je spremenjeni 10. elen ustrezen. Glede plačila biološke amortizacije je naš upravni odbor takega mnenja, kot so poslanci.
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Drugačnega mnenja so predvsem blagovni proizvajalci, ki se bojijo, da
bodo nanje padla prevelika bremena.
4. Do zadnjega je bilo najbolj sporno vprašanje o prometu z lesom. Naše
stališče je bilo, naj bo promet delno sproščen. Kmetje naj sami odločijo, komu
bodo les prodali. Gozdne asortimente naj bi odkupovale vse organizacije, ki
združujejo kmete v kmetijstvu in gozdarstvu. Menili smo, da je les blago kot
drugi pridelki. Skupno gospodarjenje je le na biološkem področju. Očitali pa so
nam tudi, da to naše stališče ni v skladu z ustavo, ker se zavzemamo za monopol dveh organizacij, izločamo pa druge velike porabnike. Po obravnavi novega
osnutka zakona, zlasti njegovih določil o obratu za kooperacijo, sta se upravni
in nadzorni odbor Zadružne zveze odločila, da se me bosta več zavzemala za
delno sprostitev prometa z lesom. Obrat za kooperacijo' pri gozdnih gospodarstvih oziroma obratih bo namreč zadružno organiziran. Kmetje bodo v njih
sami odločali o gospodarjenju z zasebnimi gozdovi, torej tudi o prodaji lesa.
S tem je zagotovljena kmetom neodtujljiva samoupravna pravica, da organizirano odločijo o prodaji svojih pridelkov, v tem primeru gozdnih asortimentov.
Za ta sklep niso glasovali vsi člani upravnega in nadzornega odbora, vendar
je bil sprejet z veliko večino glasov. Doslej smo običajno sprejemali vse sklepe
soglasno. To dokazuje, da je problem prometa z lesom zelo pereč. Zato bo potrebno v tem zakonu še bolj precizirati promet z lesom v zasebni lasti, določanje cen
in druge pravice obrata za kooperacijo.
Vprašanje prevelikih razlik v cenah okroglega in rezanega lesa sicer ne
sodi v to razpravo. Vendar je za kmete velik problem. Posledica tega je, da je
velik razrez lesa na primitivnih žagah, ki jih je menda 4000. Problem je moč rešiti samo z ekonomskimi ukrepi. Nekoliko bi ga ublažili z družbenim dogovorom
o cenah lesa, katere so še vedno zamrznjene. Zaradi nizkih cen izvažamo velike
količine hlodovine in še več desk, hkrati pa uvažamo deske po 1220 din za m8:
naša cena pa je 880 din. Vprašujem, ali ne bi mogli bolje vrednotiti tekočega
in minulega dela kmetov in jim priznati primernejšo ceno za hlodovino. Danes
se marsikje ne izplača več sekati; žeto pa se izplača izigravati predpise in žagati
na primitivnih žagah ter plačevati kazni, ali pa tvegati zapor,
Zaradi neustreznega plačanega dela v primarni proizvodnji bodo kmetje
odhajali sekat les v Nemčijo. Kmetje so še vedno najcenejša delovna sila, mnogo
cenejša kot delavci iz drugih republik. Ali so kmetje manjvredni ljudje, ki
morajo skrbeti za boljši zaslužek drugih. Če bomo nadaljevali s tako politiko,
bomo še hitreje praznih hribovske vasi. Nevzdržen je tudi visok prometni davek
za rezan les. Zadružna zveza se bo še naprej zavzemala za pravilno ovrednotenje
kmečkega dela v gozdarstvu.
Končno bi rekel še nekaj besed o prometu z lesom, ki je namenjen kmetom
za njihovo lastno porabo. Ne verjamem podatku, da se 25'% tega lesa proda
zunaj gozdnih gospodarstev, morda je res v zadnjem času, v obdobju priprave
tega zakona, popustila disciplina. Vendar se ne preprodajajo velike količine
lesa. Kmet bo tudi v prihodnje prodal sosedu ali komu drugemu kakšno desko
ah tram, čeprav bo za njim stal miličnik.
Zadružna zveza bo v razpravi o predlogu zakona podrobneje proučila predvsem določila o obratih za kooperacijo in druga določila, ki zadevajo interese
kmetov. Prizadevala si bo, da bi se v celoti uresničila ustavna dopolnila. Po
sprejemu zakona bo zveza enako aktivna, kot je bila oziroma je še pri oblikovanju kmetijskih organizacij po novem zakonu o združevanju kmetov. Hvala lepa.
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Predsednik Miran G o s 1 a r : Še kdo želi besedo? Franjo Kordiš, ki se je
opravičil, je poslal pismeno razpravo in predloge, ki jih bomo vključili v zapisnik.
Predlagam tale sklep:
1. Osnutek zakona o gozidovih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do konca septembra.
Pri pripravi zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih
teles in drugih gradivih ter predloge iz razprave na seji zbora. Kdor je za ta
sklep, naj prosim glasuje! (Večina poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je sprejet soglasno.
7. točka dnevnega reda je osnutek zakona o graditvi objektov.
Predlagatelj je izvršni svet. Ivo Klemenčič, namestnik republiškega sekre^
tarja za gospodarstvo želi besedo.
Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Graditev investicijskih objektov sta doslej obravnavala zvezni temeljni zakon o
graditvi investicijskih objektov z dopolnitvami in pa republiški zakon o ureditvi
določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov. V skladu s XXV.
amandmajem k ustavi SFRJ, ki opredeljuje zakonodajno pristojnost federacije,
področje graditve investicijskih objektov ne spada več v zvezno pristojnost,
temveč ga urejajo republiški predpisi. Pravno podlago za izdajo novega republiškega zakona vsebuje XLII. amandma k ustavi SR Slovenije, ki v okviru republiške zakonodajne pristojnosti našteva tudi ureditev projektiranja in gradnjo
objektov ter nadzorstvo nad njo. Dosedanji temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov je urejal dve sicer med seboj povezani, vendar pa po vsebini
različni področji: tehnično problematiko, ki zajema projektiranje in graditev,
in finančno problematiko, ki obravnava investicijsko politiko na področju
graditve in financiranja investicijskih objektov.
Predloženi osnutek zakona o graditvi objektov obravnava predvsem tehnično problematiko projektiranja in graditve objektov. Osnutek ima namen
uveljaviti predvsem interes družbe, da se zagotovi varnost graditve objektov,
varnost premoženja in ljudi, ki v objektih bivajo oziroma delajo, ter varstvo
okolja. Pri tem zakonu ne gre za vsebinsko usklajevanje z ustavnimi amandmaji, pač pa za ustrezno prilagoditev določb dosedanjih zakonov zahtevam
prakse, razvoju znanosti na tem poidročju ter kompleksno ureditev celotnega
področja projektiranja in graditve.
Vprašanja politike investiranja in finančna vprašanja v zvezi z graditvijo
objektov, to je vprašanje o odločanju zagotovitve racionalnosti investicij in
družbenega nadzora nad finančno ekonomsko stranjo investicij, pa osnutek
zakon ne rešuje. Ta vprašanja so dobila glede na nove ustavne amandmaje
kvalitativno novo vlogo, ki zahteva bistveno drugačen pristop. Ves ta sklop
vprašanj se bo urejal s pogodbami, samoupravnimi sporazumi in družbenimi
dogovori. Ta problematika je zdaj v fazi proučevanja. Predlagatelj se zaveda,
da je ta materija neposredno povezana s predloženim osnutkom. Zato ni naključje, da osnutek obravnava nekatere probleme, ki jih je težko opredeliti
med tehnično in finančno problematiko, to je npr. investicijski program ter
način in postopek za oddajanje graditve objektov. Zato bo predlagatelj poskrbel,
da bo med pripravo predloga zakona o graditvi objektov problematika financi-
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ranja investicije razčiščena, kar bo omogočilo uskladitev področja, ki ga ureja
predloženi zakon s področja finanicranja.
V zvezi s pravno ureditvijo vprašanj investiranja je potrebno prav zato,
ker je po sprejetju gospodarske reforme celotna odgovornost za investicijska
vlaganja prešla na nosilce združenega dela v gospodarstvu oziroma drugih
dejavnostih, določena vprašanja investicijske dejavnosti urediti z zakonom.
Kljub temu, da je materija predloženega osnutka povezana z ureditvijo finančne
problematike, pa je predlagatelj mnenja, da je mogoče osnutek obravnavati že
zdaj. Tehnična problematika graditve objektov je v osnutku že dodobra obdelana ter ga operativa že nujno pričakuje. Ce pa bo problematika financiranja
pokazala, naj nekatera določila obravnavajo drugi normativni akti, bomo taka
določila v predlogu zakona o graditvi objektov črtali, kot to že tudi predvideva
varianta k 68. členu. Osnutek zakona o graditvi objektov je bil usklađen z
zakoni, ki obravnavajo sorodno materijo, kot sta to zakon o urbanističnem
planiranju in predlog zakona o osebnem delu občanov s sredstvi, ki so v
njihovi lastnini. V osnutku je bila posebna pozornost posvečena tudi problematiki varstva okolja, kar se v dosedanjih tovrstnih predpisih še ni zgodilo.
Zakon o graditvi objektov je usklađen v pretežni meri tudi s stališči
gospodarske zbornice SFRJ, jugoslovanskega gradbenega centra in Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov Jugoslavije, v okviru katerih je prišlo do konzultativnih sestankov med predstavniki zainteresiranih organov in organizacij
glede enotnih zakonskih rešitev, predvsem pa glede vprašanj, ki zadevajo enotno
tržišče na teritoriju Jugoslavije.
Pri reševanju teh določil se je predlagatelj zakona postavil na stališče,
da se pri določilih, ki se nanašajo na pogoje registracije podjetij in na medsebojna razmerja udeležencev pri graditvi objektov, določijo okvirni kriteriji
in da se podrobnejši predpisi določijo s posebnimi družbenimi dogovori. Pri
tem so izločena mišljenja, da je treba vsa določila, ki zadevajo splošna načela
obligacijskega prava, v zakonu črtati. Mnenja smo, da mora biti formulacija
navedenih določil taka, da ne bodo predstavljala ovir pri izvajanju del na
skupnem tržišču. Opredeljeni so strokovni izpiti za odgovorne projektante,
odgovorne vodje in nadzorne organe. Zaradi velike odgovornosti za varno in
kvalitetno graditev objektov je v širšem družbenem interesu, da se strokovnost
kadrov za taka dela zagotovi poleg ostalega tudi z ustreznim strokovnim izpitom.
Na podlagi samoupravnega sporazuma se zdaj opravljajo strokovni izpiti
za gradbeni kader pri gospodarski zbornici. Delovne organizacije ostalih panog
pa tega pooblastila gospodarski zbornici niso dala. Tako strokovnjaki teh panog
sploh ne opravljajo strokovnih izpitov, zaradi česar so bili kot projektanti
in odgovorni vodje del onemogočeni v drugih republikah pri opravljanju svoje
dejavnosti. Predloženi način opravljanja strokovnih izpitov, s katerim se strinja
Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije in Zveza gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije bi vsestransko rešil tudi ta problem. Z osnutkom je poenotena
terminologija tehnične dokumentacije glede na njeno namembnost in je podrobnejše obdelano izvajanje notranjega nadzora brezhibnosti izdelave tehnične dokumentacije s tem, da se postavlja zahteva dokazne dokumentacije
o izvršenem nadzoru. Način in postopek opravljanja tega nadzora pa predpiše
organizacija združenega dela s svojim splošnim aktom.
Dalje je določeno, da mora pristojni organ, preden izda gradbeno dovoljenje, preveriti, ali so izpolnjeni pogoji izdanih soglasij in če zajema projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja vse sestavne dele, ki jih predpisuje ta
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zakon. Novost osnutka je tudi 33. in 83. člen. Po 33. členu se uvaja predhodno
soglasje za graditev celega objekta, pri čemer se sme začeti graditi del objekta
le na podlagi gradbenega dovoljenja za določen del objekta. Po 83. činu lahko
investitor začne s poskusnim obratovanjem potem, ko je pridobil uporabno dovoljenje za gradbeni objekt iin ko je dobil od pooblaščene organizacije združenega dela strokovno oceno glede varstva pri delu. Nova je tudi rešitev, da pri
objektih, ki so bili zgrajeni za trg, opravi prevzem organizacija združenega dela,
ki jo določi občinska skupščina.
V veliki večini gre tu za stanovanjske objekte, pri katerih doslej nihče ni
opravljal strokovnega prevzema kvalitete del. Investitor in izvajalec del je
bila ista organizacija združenega dela, občani, ki so se vselili v takšna stanovanja, pa največkrat niso razpolagali z ustrezno1 strokovnostjo in so prevzemali
kvalitetno slaba stanovanja. Zato nova rešitev predstavlja korak naprej v
zaščiti njihovih pravic.
Določila osnutka zakona urejajo graditev vseh gradbenih objektov. Z
določili tega zakona se bodo morah uskladiti tudi vsi zakoni, ki urejajo graditev specifičnih grabenih objektov, kot so železniški, cestni, vodnogospodarski
objekti itd.
Osnutek zakona se že obravnava v organizacijah združenega dela in pristojnih institucijah. Pripombe, ki so bile dane, pa bodo po proučitvi upoštevane
pri izdelavi predloga zakona. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Prosim, Roman Pirjevec.
Roman Pirjevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
K osnutku zakona o graditvi objektov želim povedat inekaj dodatnih pripomb
in misli. Iz predloženih materialov lahko sklepam, da je ta problematika pri
vseh zainteresiranih naletela na odziv in široko razpravo, tako da lahko pričakujemo-, da bomo imeli dobro rešen z zakonom o graditvi objektov zaenkrat
sicer le del gradbene regulative. Zelja gradbenikov in vseh drugih, ki se
ukvarjajo z investicijsko gradnjo je brez dvoma, da bi bilo celotno področje
urejeno z enotnim gradbenim zakonom.
Ker pa je to v tej fazi nemogoče ali pa nismo na tem področju dovolj
konsolidirani, je nujno zaradi kompleksnosti problematike v predlogu, zaradi
enotnosti jugoslovanskega trga in nemotenega nastopa v projektantskih in
zidarskih kapacitet na vsem prostoru, urediti tudi sporazumno dogovarjanje
med republikami in avtonomnima pokrajinama, kar je bilo že dogovorjeno
v aprilu 1973 na sestanku predstavnikov zainteresiranih organov, organizacij
in institucij in kar je bilo v uvodni besedi tudi sicer omenjeno, v osnutku pa
ni povsem v redu rešeno.
Podpiram pripombe zakonodajno-pravne komisije in odbora za proizvodnjo
in blagovni promet, ki sta v svojih poročilih zajela tudi pripombe ostalih
udeležencev v razpravi.
K členu 19 pa pripominjam še tole: upoštevajoč dosedanje predpise in iz
njih izhajajoča pooblastila je na podlagi predhodnih strokovnih izpitov za
projektiranje in vodenje del nujno, da se temu primerno odobri oziroma predpiše strokovna izobrazba za odgovornega projektanta za posamezne vrste investicijsko^tehnične dokumentacije', podobno kot je predvideno v 55. členu
osnutka.
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Podpiram še mnenje, da so določbe členov 58 do' 68 nedodelane in zato
dopuščajo različne razlage.
Zato morajo biti termini javna licitacija, zbiranje ponudb po predhodnem
javnem tečaju sposobnosti, neposredna pogodba itd. jasno definirano, tako
da se onemogoči dosedanja praksa zbiranja ponudb, ki se tu in tam pojavlja
in ki dopušča nelojalno konkurenco, izigravanje in razne pritiske.
In še k drugemu odstavku 70. člena. Čeprav so določbe povzete po dosedanjem 15. členu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja ureditve
investicijskih objektov in se na obveznih napisih pojavljajo polna imena posameznikov, mislim, da je treba določiti, da so na napisih le organizacije,
udeleženci pri graditvi določenega objekta. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Poleg pripomb odbora za proizvodnjo in
blagovni promet, zakonodajno-pravne komisije, komisije za varstvo okolja in
delegatov občin, vas opozarjam na pripombe, ki so jih poslali Zveza gradbenih
inženirjev in tehnikov, gospodarska zbornica in združeno podjetje za distribucijo električne energije v Sloveniji.
Inženir Vladimir Cadež se javlja kot predstavnik Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov.
Vladimir Cadež: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani poslanci!
Najprej se želim v imenu Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov zahvaliti za
povabito, naj se pri obravnavi osnutka zakona sliši tudi mnenje naše strokovne
organizacije.
Gradbeni inženirji in tehniki se v vseh naših republikah in pokrajinah
že od nekdaj zavzemamo za to, da se tudi že pri prej izdelanih republiških
zakonih najdejo čim bolj enotne rešitve, da se zagotovi enotno tržišče. Zato
smo dah tudi pred enim letom na naši skupščini zveze gradbenih inženirjev
Jugoslavije iniciativo, da bi se določena vprašanja enotno reševala. Predlagani
osnutek je po našem mnenju izdelan v tem smislu in daje konkretne rešitve
za urejanje te materije in ohranja svoje dosedanje dobre rešitve, hkrati pa precizneje ureja nekatera vprašanja, ker je praksa pokazala, da je to potrebno.
Pri proučitvi osnutka smo predlagali nekaj konkretnih pripomb, ki jih je
skoraj v celoti sprejel vaš odbor za proizvodnjo in blagovni promet. Ob zaključku pripominjam, da se z našimi pripombami v celoti strinja tudi naša
osrednja Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije, zato prosim, da se pri izdelavi
predloga zakona upoštevajo tudi naše pripombe. Hvala za pozornost.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Nihče več!
Predlagam tale sklep:
1. Osnutek zakona o graditvi objektov se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 1. julija, pri pripravi zakona
naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles, predloge iz razprave na seji zbora in druge predloge.
Ce ste za to-, prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.)
Soglasno je sprejet sklep o sprejemu osnutka zakona o graditvi objektov.
8. točka dnevnega reda je osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju
in varstvu zelenih površin v naseljih.
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Predložil ga je izvršni svet. Osnutek so obravnavali komisija za varstvo
okolja, zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili, in zasedanje
delegatov, ki so dali mnenja in predloge. Prejeli ste tudi poročilo občine
Zagorje ob Savi.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Rado Pušenjak. Prosim.
Rado Pušenjak: Strinjam se s predlogom komisije za varstvo okolja,
da bi zakon o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin razširili na vse
zelene površine. Ce sprejmemo tak predlog, potem nikakor ne smemo mimo
dejstva, da se pojavljajo vedno nove gramozne jame, in to tudi v naseljih,
kjer okolje močno kazi. Tudi na tem področju bi potrebovali več načrtnosti.
Preprečevati bi morali izkoriščanje gramoza brez dovoljenja občin. Predlagam,
da predlagatelj osnutka zajame tudi ta problem.
Ker je treba š'e marsikatero sadno drevo v naseljih odstraniti zaradi bolezni in ostarelosti, bi naletelo določilo prvega odstavka 12. člena na prevelik
odpor, zaradi česar menim, da ni potrebno za vsak tak poseg posebno dovoljenje. Hvala.
Predsedujoča
besedo.

Lojzka Stropnik:

Dalje prosim! Ivan Kreft ima

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker nimam posebne
delegatske zadolžitve v zvezi s tem zakonom, sem se pa borili za zakon o varstvu
narave v celoti, bom dal pismeno razpravo.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Se kdo prosim? Če nihče več, predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin
v naseljih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 1. julija. Pri pripravi zakona
naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih,
ter predloge, dane v razpravi na seji zbora.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
9. točka dnevnega reda je osnutek zakona o gostinski dejavnosti.
Predložil ga je izvršni svet.
Kot predstavnika je določil Iva Klemenčiča, namestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo.
Osnutek zakona so obravnavali odbor za proizvodnjo in blagovni promet,
zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili, in pa delegati
občin, ki so dali stališča, mnenja in predloge.
Danes ste prejeli na klop pripombe gospodarske zbornice SR Slovenije.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Ivo Klemenčič.
Ivo Klemenčič: Tovariši in tovarišice poslanci!
Izdajo republiškega zakona o gostinski dejavnosti je povzročil prenos pristojnosti s federacije na republiko. Prenehal je namreč veljati temeljni zakon
o gostinski dejavnosti Predloženi osnutek zato ureja nekaj zadev, ki so bile
rešene z zveznimi predpisi, delno pa uvaja tudi nove rešitve.
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V prvi vrsti zajema gostinsko dejavnost kot celoto, ne glede na različne
organizacijske in samoupravne oblike ter ne glede na vrste gostinskih storitev.
. Pri tem pa izvzema določene gostinske dejavnosti, ki so tako specifične
in tako vgrajene v neko drugo dejavnost, da jih ne ibi kazalo iz tega okolja
izločiti. Ker je gostinstvo dokaj specifična dejavnost, katere bistvena lastnost
je njena kapdlarnost in specifična narava dela ter neposredna povezanost z
domačimi in tujimi potrošniki, je potrebno z zakonom določiti osnovne pogoje
za opravljanje te dejavnosti v vseh pojavnih oblikah, ki so dokaj pestre in
podvržene spreminjanju in s tem prilagajanju potrebam tržišča.
V Sloveniji imamo približno 3700 gostinskih enot s 70 tisoč ležišči in 270
tisoč sedeži. Te enote so večinoma samostojne organizacije združenega dela
in v precejšnjem številu tudi v zasebni lasti. Deloma so pa gostinske enote
tudi v sestavu organizacij združenega dela s področja raznih vrst prometa,
trgovine in zdravstva. Pri tem niso štete gostinske enote, ki služijo lastnim
potrebam različnih delovnih skupnosti in ki služijo potrebam socialnih, zdravstvenih, prosvetnih, vojaških in podobnih delovnih organizacij. Torej gre za
dejavnost, ki je na tak ali drugačen način v sestavu večjih organizacij s področja gospodarstva in negospodarstva in ki je tudi teritorialno z večjo ali
manjšo gostoto razporejena povsod. Zato je potrebno v zakonu dati osnovne
okvire za enotno obravnavanje gostinske dejavnosti, obenem pa pooblastila
za zdaj tehničnih predpisov, ki morajo slediti potrebam in zahtevam tržišča in
možnostim gostinstva. Pri nekaterih tehničnih predpisih bi bila zlasti pomembna medrepubliška uskladitev, na primer pri kategorizaciji objektov za
prenočevanje.
Pri tem osnutku zakona o gostinski dejavnosti velja opozoriti na tele posebnosti: Zasebno gostinstvo se ureja ob zakonu o osebnem delu z zasebnimi
delovnimi sredstvi v gospodarski dejavnosti tako, da bodo tehnični predpisi
skupni za družbeni in zasebni sektor, pri čemer bodo upoštevane specifičnosti
posameznih vrst dejavnosti. Gostinski obrati delovnih organizacij in društev,
ki služijo potrebam lastnih članov, so izvzeti iz določil zakona o gostinski
dejavnosti, če niso odprti za javnost. Poleg gostinske dejavnosti je v zakonu
omogočeno tudi opravljanje raznih dodatnih dejavnosti, ki lahko predstavljajo
kompleksno turistično ponudbo. Omogočeno je tudi oddajanje v najem manjših
stalnih ali začasnih in premičnih gostinskih obratov fizičnim osebam, če bi
se s tem dosegla večja ekonomičnost poslovanja in če bi se lahko samo na ta
način obdržala takšna gostinska zmogljivost. Z omejitvijo zaposlenih samo na
družinske člane je zagotovljeno, da ni mogoče dati v najem večjih gostinskih
objektov. V dosedanji ra2pravi v odborih in izven skupščine je bilo danih več
predlogov, ki jih bomo po proučitvi vključili v predlog zakona. Hvala lepa.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Hvala. Rado Pušenjak ima besedo.
Prosim.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! K osnutku zakona o gostinski dejavnosti imam tudi jaz nekaj pripomb, in sicer:
2. člen bi bilo treba dopolniti tako, da bi se glasil: »Gostinsko dejavnost
opravljajo gostinske organizacije združenega dela in druge organizacije združenega dela.« Znana formulacija tega člena namreč negira pojem gostinske delovne organizacije, kar pa gre za specialni zakon o gostinski dejavnosti, naj
ima v njem svoje mesto predvsem, gostinska organizacija združenega dela.
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5. Člen 5, drugi odstavek. Osnutek zakona predvideva, da se ne šteje za
gostinsko dejavnost strežba s toplimi in hladnimi pijačami ter enostavnimi
jedili, ki jo za potrebe svojih članov organizirajo v svojih prostorih delovne
organizacije, druge organizacije in državni organi. Zakon ne predvideva sankcij,
če se takšno pooblastilo prekorači, kot se to v praksi velikokrat dogaja.
V 10. členu je treba natančneje formulirati, kako je z odgovornostjo, kadar
se s pogodbo prepusti določeni osebi opravljanje gostinske dejavnosti. Iz besedila
tega člena ni razvidno, kakšna je organizacija takega obrata in kdo odgovarja
za gospodarske prestopke. Ce odgovarja za gospodarske prestopke delovna
organizacija, ki je obrat s pogodbo prepustila določeni osebi, potem je ta člen
brez pomena, ker nobena delovna organizacija ne bo pristala na tak aranžma.
Člen 11. Za kategorizacijo osebnih gostišč, prenočišč, počitniških hišic in
kmečkih gospodarstev naj bi bili za celotno Slovenijo enotni kriteriji. To je
potrebno predvsem zaradi tega, ker so že v dosedanji praksi občine zelo različno tolmačile pogoje za tako imenovani kmečki turizem. Na splošno bi bilo
treba v zakonu podrobno opredeliti pojem kmečki turizem,. Potrebno bi bilo
določiti mejo, do kje gre kmečki turizem in kje se začne gostinska dejavnost.
Tudi sam izraz »kmečki turiizem« najbrž ni primeren.
K drugemu odstavku 12. člena. Pogoje za priložnostno opravljanje gostinske
dejavnosti naj predpiše republika enotno za celotno Slovenijo. Osnovna praksa
je pokazala, da so bili ti kriteriji po posameznih občinah preveč različni.
18. člen. Kot kazensko sankcijo bi bilo treba uvesti odvzem premoženjske
koristi, če opravlja nekdo gostinsko dejavnost brez dovoljenja. Zakon ne predvideva oziroma ne ureja poslovanja počitniških domov, planinskih koč, letoviških domov, campingov in podobno-. Prav bi bilo, da bi zakon zajel glavne
probleme s tega področja.
Nerešeno pa je ostalo tudi vprašanje vinotočev in pogojev za njihovo
delovanje. Redni gostinci so v enakopravnem položaju glede plačevanja davka
in drugih obveznosti do družbe. Hvala!
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Hvala! Se kdo< želi besedo? Besedo
ima Ela Ulrih.
Ela Ulrih: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Želela bi vprašati
predlagatelja osnutka za mnenje glede 3. odstavka 3. člena. Mislim namreč,
da je prepuščanje skrbi za izobrazbo kadrov za opravljanje gostinske dejavnosti tem organizacijam samim nekoliko problematično. V gostinski dejavnosti
se zbira veliko ljudi, zato je mogoče širiti tudi določene vzgojne vplive, pozitivne ali negativne. Ne gre torej samo za tehnične pogoje, ne gre samo za zdravstvene pogoje, gre hkrati še za tisti sklop vprašanj, ki jih v najširšem pomenu
besede imenujemo vzgoja, in tu je vprašanje izobrazbe samih nosilcev neke
dejavnosti najbrž pomembno,. To sprašujem predvsem zaradi tega, ker je to
dejavnost, ki jo sproščamo, ki je lahko po zakonu o zasebnem delu tudi privatna obrt. Po mojem mnenju naj bi zakon določil vsaj spodnjo mejo izobrazbe,
saj so še vedno pogosti primeri, da so ljudje, ki delajo v gostilnah, komaj pismeni, neizobraženi in neinformirani glede naše družbenopolitične ureditve,
ki bi najbrž vsaj osnovno znanje o tem morali imeti. To pa pomeni, da bi
morali imeti vsaj osnovno šolo, pa še minimalno strokovno znanje.
Ce primerjamo to dejavnost s trgovino-, se nam vsiljuje vprašanje, ali je
trgovina bolj pomembna kot gostinstvo. V trgovino pride človek z denarjem,

58. seja

143

kupi in gre. .Ali je pri tem še vljudno pozdravljen ali ne,- je drugotno vprašanje. V gostinskih prostorih pa je človek dalj časa, včasih celo predolgo.
Razvijajo se medsebojni odnosi, v katerih je moč marsikaj doseči. No, pa vendar
imamo v trgovini nesporne zahteve glede potrebne izobrazbe, ter izdelano
tudi nomenklaturo poklicev.
Nimam predloga, kako naj bi vse to rešili. Zavedam se tudi delikatnosti
vprašanja, vendar pa menim, da ne moremo tega v celoti prepustiti samo gostinski organizaciji.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Se kdo želi besedo? Ce nihče,
zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o gostinskih dejavnostih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 1. julija. Pri pripravi zakona
naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih,
ter predloge, dane v razpravi na seji zbora.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
10. točka dnevnega reda je osnutek zakona o orožju.
Predlagatelj je izvršni svet. Kot svojega predstavnika je določil Pavla
Carja, pomočnika republiškega sekretarja za notranje zadeve.
Osnutek zakona sta obravnavala odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili.
Začenjam razpravo. Kdo . želi besedo? (Nihče.) Če nihče, končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o orožju se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 1. julija. Pri pripravi zakona
naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je sprejet soglasno.
11. točka dnevnega reda je predlog zakona o javnih shodih in
javnih prireditvah.
Predlagatelj je izvršni svet. Predstavnik je Pavel Car, pomočnik republiškega sekretarja za notranje zadeve.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-ipravna komisija, ki sta dala zboru pismeni
poročili.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, končujem razpravo in prehajam na glasovanje o amandmajih.
O amandmajih zakonodajno-pravne komisije mora povedati mnenje predstavnik odbora. Se strinja. Ker so torej amandmaji odbora za družbenopolitični sistem in zakonodajno-pravne komisije usklađeni, predlagam, da sprejmemo
amandmaje odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko k 11., 18.,
21. in 31. členu ter amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 10. in 17. členu.
Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje!, (Vsi poslanci glasujejo za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandmaji odbora za družbenopolitični sistem in amandmaji zakonodajnopravne komisije so sprejeti soglasno.
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Glasujmo o predlogu zakona o javnih shodih in javnih prireditvah. Prosim,
kdor je za zakon, naj glasuje! (Vsi poslanci glasyjejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon o javnih shodih in javnih prireditvah sprejet
soglasno.
Predsednik Miran Goslar: 12. točka dnevnega reda je osnutek zakona o preizkušanju, žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega
orožja in streliva.
Predlagatelj je izvršni svet. Imamo poročila odbora za družbenopolitični
sistem in notranjo politiko, odbora za proizvodnjo in blagovni promet in zakonodajno-pravne komisije.
Želi kdo besedo? Besedo ima Zoran Lešnik.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik! Želel bi samo podpreti predloge
Lovske zveze Slovenije, ki so navedeni v obrazložitvi k osnutku zakona na
4. strani.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Ce ne, predlagam
naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 1. julija 1973. Kdor je za ta
sklep, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep o sprejemu osnutka zakona je sprejet soglasno.
13. točka dnevnega reda je problematika realizacije 23. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Za to točko dnevnega reda je komisija za vprašanja borcev NOV v smislu
sklepa, ki smo ga sprejeli na prejšnji seji republiškega zbora, predložila osnutek
predlogov za spremembo nekaterih določb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Kot gradiva ste dodatno k temu prejeli še izpisek iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, družbeni dogovor o načinu zmanjševanja
pokojnine upokojencem, ki znova stopijo v delovno razmerje, začnejo opravljati samostojno dejavnost ali delo na podlagi pogodbe o delu, in pismo borcev
in spomeničarjev predsedniku skupščine.
V imenu komisije za vprašanja borcev NOV bo dal obrazložitev k predlogom komisije Vlado Crne.
Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na
57. seji tega zbora dne 15. maja je bil v skladu z 29. členom poslovnika republiškega zbora skupščine SR Slovenije z večino glasov sprejet sklep, da se na
prihodnji seji obravnava problematika realizacije 23. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in s tem v zvezi tudi posledice, ki so nastale
v praksi po uveljavitvi družbenega dogovora o načinu zmanjševanja pokojnine
upokojencem, ki znova stopijo v delovno razmerje, začnejo opravljati samostojno
dejavnost ali delo na podlagi pogodbe o delu.
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Do ponovne razprave je prišlo na zahtevo komisije za vprašanja borcev
NOV, zaradi protestov prizadetih in zaradi mnenja strokovnjakov, da 23. člen
zakona in sklenjeni družbeni dogovor o zmanjševanju pokojnin nista povsem
v skladu s hotenji naše ustavne ureditve.
Navajam nekatere konkretne pripombe, vzroke, ki so nas privedli do
tega, pa tudi posledice, ki so nastale po uveljavitvi družbenega dogovora v
praksi.
1. Od treh možnih variant za ureditev posebnega obdavčenja dohodkov
zaposlenih upokojencev, ki so bile predložene zboru ob razpravi predloga
zakona, je bila sprejeta tista, ki ni dobila večinske podpore v javni razpravi
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
2. Ali je družbeno koristno, če se delavec, ki ni bil upokojen na lastno
željo in ki je sorazmerno mlad, telesno in duševno še sposoben ustvarjati, ponovno zaposli in s tem še vedno po svojih sposobnostih materialno koristi sebi,
družini in družbi na splošno.
3. Zakaj so v davčnih obveznostih med aktivnimi delavci in upokojenimi
delavci razlike?
4. Občutne socialne razlike in pretiranega bogatenja v naši družbi niso
povzročili upokojenci, ki dobivajo dohodek tudi iz dodatne zaposlitve, temveč
pojavi kriminala, korupcije, grabeža ali pa celo dohodki, ki jih posamezniki
prejemajo iz nepošteno opravljenega dela.
5. Zakaj se nam z nenormalnimi dodatnimi davčnimi bremeni krati pravica
do zaposlitve, ki nas psihično angažira ter nas celo odteguje od postopanja in
brezizglednosti.
6. In navsezadnje, zakaj se ne spoštuje dovolj načelo, da je starostna pokojnina, uveljavljena in pridobljena za delo v polni pokojninski dobi, potem
ko je bila priznana po zakonitih določilih, pridobila značaj premoženjske pravice. Če se zaposlenemu upokojencu, zaradi zaposlitve, pokojnina ustavlja ali
izplačuje v zmanjšanem znesku, se mu ne odtujuje samo ustavna pravica,
pridobljena na podlagi dela, temveč se mu negira tudi materialni in družbeni
položaj, po katerem je vsakemu občanu ob enakih pogojih dostopno vsako delo.
Ustavno sodišče je prejelo 9 zahtevkov za sprožitev postopka za presojo ustavnosti 23. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Kot vzroke za takšno stanje naj navedem:
— Najvišji znesek dohodka za aktivne delavce se določa z družbenim dogovorom in samoupravnim sporazumom in znaša 6000 oziroma 7500 din mesečno. Delavcu, ki je aktivno zaposlen, se na osnovi tega po zakonu o davkih
občanov vsako leto odmerja davek le na skupni dohodek, ki ga je dosegel
v enem letu.
Upokojenega delavca, ki prejema poleg pokojnine še dohodek, če je zaposlen,
pa poleg davčne obveznosti aktivnega zavarovanca obremenjujemo še s posebnim davkom, tako da se mu zmanjšuje pokojnina. Torej se mu ne izplačuje
njegov zasluženi dohodek iz pokojnine in morebitne dodatne zaposlitve, če že
prekorači skupni dohodek 3870 din; če pa znaša skupni dohodek upokojenega
delavca, ki se znova zaposli, 5805 dinarjev, se mu zmanjša njegova pokojnina
kar za 50'%.
Ce delavčeva pokojnina doseže maksimalno najvišji možni znesek pokojnine
v Sloveniji, ki znaša 4386 din, dohodek iz dodatne zaposlitve pa 1500 din,
se mu zaradi prekoračenja v družbenem dogovoru določenega trikratnega po~
10
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prečnega dohodka (5886 din), zmanjša pokojnina za 50 %. Na ta način bo
delavcu-upokojencu odtegnjeno 2193 din, tako da bo znašal skupni dohodek iz
pokojnine in dodatnega dohodka 3693 din (2193 + 1500), kar je za 693 din manj
kot pa znaša njegova pokojnina, če ne bi bil dodatno zaposlen.
V primeru, da znaša delavčeva pokojnina, ki je zaposlen, 2000 din, osebni
dohodek na raznih donosnejših poslih, kot so akviziterji, potniki itd., pa je
znatno večji, na primer 4000 din, bo po odbitku 50'% pokojnine dohodek upokojenca 5000 din, kar je še vedno 3000 din več, kot pa znaša njegova pokojnina.
To se pravi, da je sistem zmanjševanja pokojnin v praksi nemogoč.
Posledice takih predpisov so zaskrbljujoče. Zaradi omejevanja dohodkov
upokojencem, ki so dodatno zaposleni, so že in bodo še Zapuščali delovna mesta
delavci-upokojenci, ki jih zelo primanjkuje. Med temi so univerzitetni profesorji,
zdravniki-specialisti, inženirji, pa tudi višji oficirji, zaposleni v štabih splošnega
ljudskega odpora v krajevnih skupnostih, delovnih organizacijah, občinah in
republiki.
Med upokojenci, ki so dodatno zaposleni, so v večjem številu zaposleni tudi
borci NOV. Od približno 10 000 zaposlenih upokojencev je okrog 5000 borcev
NOV, ki so bili upokojeni sorazmerno mladi, zaradi dvojnega štetja let. Ti ljudje
so dodatno zaposleni kot delavci na raznih političnih in strokovnih delih v
samoupravnih skupnostih, narodni obrambi, zahtevnih delovnih mestih vseljudskega odpora in so najbrž brez takojšnjega nadomestila težko pogrešijivi.
Tako je na primer samo v petih občinah v Ljubljani zaposlenih 124 upokojenih
višjih oficirjev in borcev NOV. 50 % jih je delovna mesta že zapustilo, ostalih
50% pa je prav tako napovedalo odhod.
Vodstvo SLO za Dolenjsko iz Novega mesta obvešča predsednika sveta
za NO, da bo v primeru, če se določbe 23. člena zakona o pokojninskem in inva^
lidskem zavarovanju ne spremenijo, 7 partizanskih bataljonov in 4 poveljstva
odredov ostalo brez vodij priprav. Prav taki problemi pa bodo nastali tudi v
delovnih organizacijah in pri pouku obrambne vzgoje v šolah.
Čeprav se je družbeni dogovor o zmanjševanju pokojnin še zaposlenim upokojencem praktično šele začel izvajati, že iščemo tako imenovane »luknje« v
predpisu.
Zaposleni upokojenci, pa tudi delovne organizacije, so zainteresirani, da se
v nekaterih primerih po pogodbi opravljena dela le fiktivno podaljšajo na
daljšo dobo in se temu prilagodijo tudi izplačila pogodbenih zneskov, s čimer
se izognejo zmanjšanju pokojnine, čeprav je bilo delo opravljeno v zelo kratkem
času.
V primeru, ko upokojenec prejema za pogodbeno delo visoke dohodke, se
bo skušalo prikazati, da je delo opravljeno na primer v enem mesecu, ker bo
na ta način pokojnina le enkrat zmanjšana za 50%.
Neevidentirani, zato se izmikajo družbenemu dogovoru, so pa dodatni dohodki upokojencev, ki so zaposleni v drugih republikah, pri zasebnih delodejalcih, ki jih plačujejo v gotovini, ali pa celo v inozemstvu.
Povsem nemogoč ter tudi družbeno in politično škodljiv pa je pojav, da se
veljavne pogodbe tudi za redno zaposlitev med delovno organizacijo in upokojenim delavcem — vendar zaposlenim — spreminjajo v avtorske pogodbe. Ne
bo redek primer, da bo čez nekaj časa na podlagi avtorske pogodbe plačan upokojen vratar, strugar, zdravnik, komercialist ali pa celo direktor delovne organizacije.
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Zaradi navedenih dejstev mislim, da je zbor pravilno ravnal, ko se je
odločil za obravnavo 23. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter s tem v zvezi tudi družbenega dogovora.
Poleg tega pa je treba v sklopu problemov, ki so nastali z uveljavitvijo
23. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, obravnavati tudi
20., 22. in 106. člen tega zakona.
Tako na primer 20. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
omogoča zavarovancu, da uveljavi pokojnino ob izpolnitvi predpisanih pogojev
35 oziroma 40 let za moške in 30 oziroma 35 let za ženske, čeprav jim je prenehalo delovno razmerje tudi do 10 let kasneje. To je vzrok, da ti zavarovanci ne
uveljavljajo možnosti, da se jim pokojnina za vsako leto prekoračitve do 5 let
povečuje za 1%, temveč se poslužujejo 20. člena, po katerem se mu pokojnina
vsako leto valorizira (lahko od 1. 1. 1967) na splošen odstotek valorizacije vseh
pokojnin. Obstaja možnost, da so njihove pokojnine od 10 pa do 30 % višje od
njihovega osebnega dohodka ob dnevu upokojitve, ob tem pa je pokojnina s pokojninskim dodatkom nosilcev »Partizanske spomenice 1941« omejena na
najvišji penzijski limit v zvezi, ki znaša za leto 1973 8 110 din, za ostale zavarovance pa je pokojnina omejena na penzijski limit republike, ki znaša 4 386 din.
V podkrepitev navajam konkreten primer: Dva zavarovanca, ki imata beneficirano delovno dobo s 40 leti službe in iste dohodke 6 000, se upokojita. Eden
je nosilec partizanske spomenice, drugi pa ima status borca pred 9. 9. oziroma
13. 10. 1943. Ker sta oba prekoračila za pet let potrebne pogoje za pridobitev
pravice do pokojnine, zahtevata, da se jima pokojnina določi z dnem, ko sta
izpolnila pogoje. Z valorizacijskim koeficientom se pokojnina upokojencu, ki
je nosilec spomenice, valorizira za splošno povečanje pokojnin za 5 let nazaj,
tako da znaša njegova pokojnina danes 8 110 din; drugemu upokojencu pa se
poveča pokojnina za vsako leto le za 1%, torej za 5'% in znaša torej 90 procentov
najvišjega penzijskega limita v Sloveniji v letu 1973 to je 5 160 din. Pokojnina
tega upokojenca je torej 4 644 din ah za 3 470 din manjša.
Da ne omenjam pri tem tudi ugodnosti upokojenca — nosilca spomenice pri
plačilu davka na skupni dohodek; davek se plača samo na najvišjo pokojnino,
določeno z republiškim zakonom, to je od 4 380 din, razlika do 8 110 din pa je
neobdavčena.
Razlika, ki je veljavna samo v Sloveniji, je po mojem mnenju zelo pretirana.
Smiselno je bil predlog za spremembo 106. oziroma 22. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejet že ob sami razpravi zakona.
Strinjali smo se, da starostno pokojnino lahko uveljavi delavec v organih za
notranje zadeve oziroma v drugih izenačenih službah pred izpolnitvijo splošnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, če ni bil upokojen na
lastno željo in je znova stopil v delovno razmerje, ne glede na to, v katerem
letu je bil upokojen. S tem bi bil status upokojenca priznan vsem delavcem v
organih za notranje zadeve.
Ob redakciji zakona pa je bilo v 106. člen vneseno stališče, da se status
upokojenca prizna samo tistim delavcem iz notranjih zadev, ki so bili upokojeni
po 61. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, torej samo tistim
delavcem iz notranjih zadev, ki so bih upokojeni po letu 1965.
Od skupno 1300 upokojenih delavcev iz notranjih zadev jih je zaradi tega
približno 50% izgubilo status upokojenca, če so se ponovno zaposlili, in jim zato
skupnost od 1. maja pokojnino ah del pokojnine ne izplačuje.
10«
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Predlagam, da zbor o osnutku predlogov za spremembo 20., 22., 23. in 106.
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jih predlaga
komisija, razpravlja in jih sprejme tudi zaradi tega, ker:
1. odpravljamo razlike s tem, da je vsakemu občanu ob enakih pogojih
dostopno vsako delo,
, 2. z omejitvijo skupnih dohodkov delavca, ki je upokojen in še zaposlen, na
nivo najvišjega dohodka, določenega z družbenim dogovorom, odpravljamo
pretirane socialne razlike,
3. zagotavljamo, da je pokojnina, pridobljena v polni delovni dobi, potem
ko je priznana po zakonitih določilih, dobila značaj premoženjske pravice in da
je ni mogoče zmanjševati,
4. izenačujemo pogoje za izračunavanje pokojninske osnove za vse občane s
tem, da tudi vsem omogočamo enako možnost povečanja pokojnine, če je ostal
v delovnem razmerju več kot 35 let oziroma 40 let (za borce NOV 30 oziroma
35 let),
5. z zaposlitvijo; zaradi višje sile upokojenih delavcev, ki so sorazmerno mladi pa tudi strokovnjaki, zmanjšujemo primankljaj kvalificiranih in visoko
kvalificiranih delavcev (v Sloveniji ca. 13 000),
6. in ne nazadnje, ker s tem uresničujemo stališča do teh vprašanj sprejeta
v sklepnih dokumentih konference Zveze komunistov in konference Zveze
združenj borcev NOV. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Drago Benčina.
Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Naša naloga je, da na današnji seji odgovorimo predvsem na dvoje vprašanj:
1. Ali so dovolj utemeljeni razlogi za spremembo 23. člena pokojninskega
zakona?
'
2. Ce bomo ugotovili, da taki razlogi obstajajo, kako naj te spremembe izpeljemo?
Razlogi, ki po mojem mnenju narekujejo spremembo zakona, med drugim
tudi tisti, ki jih navaja naša komisija za vprašanja borcev, ob katerih naj takoj
povem, da se v načelu z njimi strinjam, niso novi. Bili so prisotni že v javni
razpravi pa tudi ob zadnjih skupščinskih razpravah pred sprejetjem zakona, le
da takrat nismo imeli zanje dovolj posluha, ker smo bili prepričani ali bolje
rečeno, ker so bili nekateri prepričani, da ne bodo imeli posledic, ki so povzročile številne proteste ter predloge za presojo zakonitosti. Že takrat je mnogo
poslancev dokazovalo1, da določbe, ki jih vsebuje 23. člen, niso v skladu z ustavo,
ki povsem jasno in nedvoumno določa, da so z delom pridobljene pravice
neodtujljive, da so občani enaki v pravicah in dolžnostih ne glede na določene
razlike v družbenem položaju, da je vsakomur zagotovljena pravica do dela,
prosta izbira poklica in zaposlitve, da je slehernemu občanu ob enakih pogojih
dostopno vsako delovno mesto in tako dalje. Taki pomiselki pa niso bili upoštevani z avtoritativno obrazložitvijo, da je potrebno s tem členom predvsem
zmanjšati socialne razlike med upokojenci in da to omogoča zvezni zakon o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Obenem pa
smo v zakon zapisali, da temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja izvirajo iz delovnega prispevka, ki ga je zavarovanec prispeval s
svojim skupnim, to je sedanjim in minulim delom. S tem je bilo popolnoma
jasno potrjeno in osvojeno načelo, da je pokojnina pravica, ki izvira iz dela in da
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je torej njena neodtujljivost zagotovljena z ustavo. Ne oziraje se na to je 23.
člen enostavno prezrl te tako pomembne temeljne določbe zveznega zakona. V
tem trenutku ni najvažnejše vprašanje, ali je 23. člen v skladu ali v nasprotju
z ustavo -— čeprav sem. sam prepričan, da ni v skladu z ustavo — pomembno je
predvsem, da na tej osnovi ugotovimo, v kakšnem konkretnem položaju se je
znašlo precejšnje število upokojencev, ki še želijo delati zaradi najrazličnejših
razlogov, ki so največkrat pogojeni s konkretnimi družinskimi razmerji.
Ce zaradi dokaj kompliciranih in nerazumljivih predpisov večkrat ni mogoče priti do popolne enotnosti o tem, kaj je zakonito in kaj ni, do tega ne morejo
priti niti najvidnejši pravni teoretiki, in vzemimo, da gre za tak primer glede
23. člena, je vsakomur jasno, da je 23. člen pokojninskega zakona upokojence, ki
nadaljujejo delo, postavil v popolnoma neenakopraven položaj v odnosu na
aktivne delavce, saj jim, je onemogočil, da bi si na podlagi svojega minulega in
sedanjega dela ustvarili tak družbeni in materialni položaj, kot ga imajo aktivni
delavci, čeprav le-ti ustvarjajo svoj osebni dohodek samo iz naslova tekočega
dela. Enostavneje povedano, upokojenci so samo zato, ker so si pridobili pravico
do pokojnine, izgubili vse tiste pravice, ki izhajajo iz njihovega dopolnilnega
dela, ki ga kljub temu, da so upokojenci, še opravljajo-. Njihovo skupno- delo
torej ni toliko družbeno vrednoteno, kot je delo- aktivnega zavarovanca, kar je
vsekakor popolna diskriminacija. To potrjujejo že podatki, ki jih je navedel tovariš Črne, ki jasno kažejo, da bi moral praviloma tisti upokojenec, ki si je
pridobil pravico do nekoliko nadpoprečne pokojnine, v prihodnje delati brez
pravice do plačila za svoje delo ali pa z minimalnimi dohodki. V izjemnih primerih pa bi moral tak upokojenec, če bi hotel še delati, celo nekaj plačati iz
svoje pokojnine. Sicer pa si to lahko zračuna vsak sam in s tem bo najbolje
ugotovil, kakšen nesmisel je prinesel 23. člen oziroma na njegovi osnovi izpeljan
družbeni dogovor. V takem položaju se je torej znašel upokojenec samo zaradi
tega, ker še naprej- želi delati, in to v času, ko si z novo ustavo prizadevamo
v celoti izenačiti položaj človeka in občana in ga postaviti v odvisnost od njegovega prispevka družbi — izraženega s tekočim in minulim delom. Popolnoma
odveč je dokazovati, da republiški zakon sloni na določbah zveznega in da je zaradi tega vse zakonito in nič protiustavno. Dejstvo je, da smo s 23. členom postavil upokojenca v neenakopraven položaj, ker nismo upoštevali vseh okoliščin,
v katerih se je zdaj znašel. Zato je treba to določbo čimprej spremeniti, ne oziraje se na to, ah je to formalno-pravno usklađeno z ustavo ah ne. Odveč je
tudi opravičilo-, češ da so podobno oziroma celo strožje ukrepali v drugih
republikah, ker vemo-, da je položaj pri njih glede zaposlovanja popolnoma drugačen, ker nimajo niti vsi aktivni delavci kaj šele upokojenci možnosti, da bi se
zaposlili.
Pri vsem tem pa se mi postavlja vprašanje, ah je bilo sploh potrebno, da
smo se zaradi izvajanja 23. člena znašli v tako nezavidljivem položaju. Kako je
mogoče, da izvršni svet oziroma vsi drugi podpisniki družbenega dogovora kljub
neštetim opozorilom na probleme, ki bodo nastali pri realizaciji 23. člena,
vendarle niso izkoristili vseh možnosti, ki jih je ta člen kljub svojim neodpustljivim slabostim vendarle ponudil s tem, da jih je pooblastil, da z družbenim
dogovorom določijo način zmanjševanja pokojnin, prepričan sem, da do tako
množičnih in ogorčenih protestov sploh ne bi prišlo, če bi sestavljalci družbenega
dogovora upoštevali skupščinsko razpravo pred sprejetjem zakona. Ta se je namreč povsem nedvoumno opredelila za sistem, po katerem naj bi se maksimalno
zmanjšala pokojnina šele pri štirikratnem poprečnem osebnem dohodku, upo-
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števajoč pokojnino in dodatni dohodek. Zakaj so se torej izvršni svet in drugi
podpisniki odločili do skrajnosti omejiti pokojnino že pri trikratnem poprečnem
osebnem dohodku? Ocenjujem, da je prav ta nerazumljiva in neodgovorna
odločitev bistvo vsega spora. Če bi se namreč odločili za drugo varianto, bi s tem
v bistvu odpravili najpomembnejše razlike, ki so med aktivnimi delavci in upokojenci, ki nadaljujejo delo. Prepričan sem, da v tem primeru ne bi prišlo do
številnih pobud za presojo ustavnosti tega člena.
Na žalost se je to zgodilo prav v času, ko skušamo tudi z ustavo poudariti pomen družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. V konkretnem primeru
se je izkazalo, da tudi z družbenim dogovorom ni mogoče nadomestiti vseh
slabosti, ki jih imajo zakoni, če sestavljalci oziroma podpisniki družbenih dogovorov temeljito ne analizirajo njihovih določil, zlasti pa posledic, ki iz njih
izhajajo. Očitno je namreč, da sestavljalci družbenega dogovora o zmanjševanju
pokojnin niso upoštevali stališč, ki so bila izražena v javni razpravi, še manj
pa tistih, ki so bila sprejeta kot kompromis ob zaključku skupščinske razprave.
Pri tem ne moremo mimo dogovorov, ki sem jih dobil na poslansko vprašanje,
zakaj je izvršni svet pristal na tako določbo družbenega dogovora. Pojasnjeno mi
je bilo, da so izvršni svet in njegove komisije izčrpno obravnavali predlog družbenega dogovora, zlasti pa cenzus in njegove posledice, da sta bili pri tem obravnavani tudi obe varianti za maksimalno znižanje pokojnine (trikratno in
štirikratno poprečje osebnega dohodka). V obrazložitvi je bilo tudi rečeno, da
se je izvršni svet odločil za podpis družbenega dogovora:
— ker so drugi podpisniki že podpisali družbeni dogovor;
— ker te določbe ne bodo prizadele velikega števila upokojencev;
— ker so pri tem izvzeti nosilci spomenice 1941 in španski borci;
— ker s tem ni onemogočeno delo visokih strokovnjakov in znanstvenikov;
— in ker bo tak instrument lahko pripomogel k ustreznejši kadrovski politiki.
Izmed vseh razlogov, ki jih navaja sekretariat za delo glede podpisa družbenega dogovora, se mi zdi najbolj karakterističen prvi »ker so vsi drugi podpisali ta dogovor, je to storil tudi izvršni svet«. Tega razloga seveda ne želim
komentirati.
Nepremišljeno je dokazovanje sekretariata za delo, češ da zaradi tega ukrepa
ni prizadetih veliko upokojencev, da so od tega izvzeti nosilci spomenice 1941,
španski borci in pa da s tem ni onemogočeno delo visokih strokovnjakov in
znanstvenikov, ker le-ti lahko uporabijo avtorske pogodbe. Kar zadeva število
upokojencev, trdim, da nihče nima natančnih podatkov, njihovo število pa se
bo brez dvoma še povečalo-, ker 23. člen ne velja samo za upokojence, ki že
uživajo pokojnino, ampak tudi za vse tiste, ki si bodo to pravico šele pridobili.
Število upokojencev, ki bodo nadaljevali delo, bo v prihodnje predvsem odvisno
od potreb in možnosti za zaposlovanje. V sedanjem obdobju je to odvisno tudi
od starostne strukture upokojencev, ki je še dokaj ugodna, upoštevajoč, da je
bilo veliko število ljudi upokojenih po sili zakona. Zato tudi ni čudno, da so
prav ti ljudje, ki so še razmeroma mladi in pripravljeni delati, najbolj ogorčeni
in prvi zahtevajo spremembo zakona ter presojo zakonitosti. Dejstvo je, da
imamo nekatera področja v celoti zasedena s takimi kadri. Ker take kadre
potrebujemo, smo lahko zadovoljni, da ta problem uspešno rešujemo prav z
njimi. Razumljivo je, da je zaradi tega predlog za obravnavo 23. člena predlagala
prav komisija za vprašanja borcev oziroma njen predsednik. Upoštevajoč tako
stanje tudi ni mogoče sprejeti trditve, da bo taka rešitev prispevala k ustreznejši
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kadrovski politiki. Nasprotno, imamo številne kadrovske težave zaradi tega
ukrepa. Kar pa zadeva kadrovsko politiko na splošno, smo v skupščini sprejeli
dokaj jasen dokument o vodenju te politike, in če to ne zadostuje, imamo vse
možnosti, da ta dokument izpopolnimo z zakonom o delovnih razmerjih oziroma
z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi.
Vsi ti razlogi pa tudi dogovori sekretariata za delo na poslansko vprašanje
jasno dokazujejo, da je bil 23. člen ves čas na dokaj trhlih nogah in da ga je
praksa zdaj v celoti zavrnila.
Zato se postavlja le drugo vprašanje, to je, kakšne naj bodo konkretne
spremembe glede tega člena in ali so razen tega potrebne še druge spremembe.
Kot sem že dejal, podpiram pobudo naše komisije za vprašanja borcev NOV
za spremembo 20., 22., 23. in 106. člena pokojninskega zakona. Medtem ko k
predloženemu tekstu 20., 22. in 106. člena nimam pomiselkov, pa sem mnenja,
da bi bilo potrebno 23. člen črtati, čeprav pomeni tudi predlog komisije pomembno izboljšanje v primerjavi s sedanjo določbo. Pomanjkljivost tega predloga
pa je v tem, da s tako rešitvijo še vedno ne izenačujemo upokojencev, ki nadaljujejo delo, z aktivnimi delavci. Aktivni delavci namreč niso omejeni glede
dopolnilnega dela, medtem ko bi upokojenci še vedno bili. Zakaj spret ponavljati staro napako in določati za upokojence strožje pogoje glede dopolnilnega
dela? Poleg tega predlog komisije ni dosleden, ker na eni strani zagovarja pokojnino kot neodtujljivo pravico, na drugi strani pa omogoča zmanjševanje
osebnega dohodka, pridobljenega z dopolnilnim delom. Obe pravici, tako pokojnina kot osebni dohodek, čeprav ta izhaja iz dopolnilnega dela, sta rezultat dela
in ju ni mogoče različno obravnavati. Poleg tega bi taka rešitev še bolj otežila
ugotavljanje dodatnega dohodka in s tem povečala administracijo pri delovnih
organizacijah, kjer se upokojenci zaposlujejo. Treba je namreč upoštevati, da je
veliko upokojencev, ki prejema osebne dohodke v različnih delovnih organizacijah. Katera izmed njih naj vodi evidenco o tem in jim zmanjšuje dopolnilni
dohodek?
Predlagam, da ta problem rešimo na najbolj enostaven način, to je, da
skupni dohodek upokojencev tako kot aktivnih zavarovancev načeloma ne
omejujemo z zakonom, pač pa posebej obdavčimo tisti del dohodka upokojencev
ki prekoračuje najvišji dogovorjeni osebni dohodek v republiki. Toda če to
storimo za upokojence, ne vidim nobenega razloga, da prav tako ne bi obdavčili
tudi aktivnih delavcev. Imamo pa tudi drugo možnost, da namreč dopolnilno
delo tako za upokojence kot za aktivne delavce uredimo s posebnim zakonom,
podobno kot je to v pripravi v SR Hrvatski. Seveda pa bo morala biti pri tem
naša davčna politika progresivnejša, njena služba pa sposobna, da bo evidentirala vse dohodke občanov. Mislim, da je v tem pogledu na najboljši poti in bi ji bilo
treba dati absolutno prednost pred evidenco oziroma administracijo službe pokojninskega zavarovanja ali tiste administracije, kjer se upokojenci zaposlujejo.
Na ta način bi se izognili tudi večtirnosti pri zbiranju podatkov o dohodkih
upokojencev.
Z obdavčitvijo osebnih dohodkov, ki presegajo najvišjo dogovorjeno mejo,
bi popravil tuda napako, ki je bila storjena pred leti, ko smo s posebnim zakonom obdavčili le dopolnilni dohodek upokojencev, in sicer samo takrat, če
je znašala nad 2 milijona dinarjev. Taka določba je bila pomanjkljiva iz dveh
razlogov: 1. ker je veljala samo za upokojence in 2. ker ni upoštevala skupnega
dohodka upokojenca, to je njegove pokojnine in dodatnega dohodka. S tako
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določbo je bil dosežen prav obratni učinek, kot smo želeli, ker je zakon v resnici
povečal socialne razlike med upokojenci.
S črtanjem 23. člena bi odpadla tudi ugibanja pa tudi iskanje lukenj glede
avtorskih pogodb, ki pomenijo v tem primeru dvorezen meč. Začeli so se jih
posluževati ne samo najvišji strokovnjaki, ampak tudi razni drugi strokovnjaki,
da bi se na ta način izognili ukrepu za zmanjševanje pokojnine. Ce pa bo sprejet
predlog komisije glede 23. člena, bi določbe o avtorskih pogodbah oziroma o izjemah kljub tem pomanjkljivostim morale vendarle veljati tudi za naprej, ker
nismo tako bogati, da bi se lahko odpovedali resničnim iznajdbam, izumom in
patentom.
Kot sem že omenil se z vsemi drugimi predlogi komisije in njenimi utemeljitvami strinjam in jih podpiram. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri 23. členu zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi se ustavil le bežno, ker sta na vse,
kar je problematičnega, s prepričevalnimi argumenti opozorila poslanca Vlado
Crne in Drago Benčina.
Borci in aktivisti osvobodilne fronte mariborskega območja pa so me v zvezi
s tem zakonom opozorili še na drug čisto borčevski problem s prošnjo, da ga
obrazložim v tem zboru, da ne bo potrebno- o spremembah dvakrat razpravljati.
To bom v najkrajši možni obliki tudi storil, i željo, da se pri spremembah
23. in drugih členov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju upošteva tudi
naslednji predlog za spremembo 39. člena. Borci in aktivisti osvobodilne fronte
mariborskega območja se ne strinjajo z določilom 39. člena zakona o pravicah
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s katerim se omejuje zvišanje pokojnin borcem do 85l0/o pokojninske osnove. Vprašujemo namreč, zakaj ne bi bili
deležni tega povišanja prek 85'%, seveda pa največ do 100% pokojninske osnove.
Ne zdi se jim logično, da, se borec, ki ima manj pokojninske dobe, izenačuje z
onim, ki ima polno ali skoraj polno pokojnino. Zato predlagajo, da se limit odpravi in določi borcem znesek pokojnine, obračunan po dopolnjeni pokojninski
dobi in povečan za 60%. Tako povečana pokojnina, kot že povedano, ne sme znašati več kot 100% pokojninske osnove.
Menijo tudi, da mora biti usklajevanje pokojnin borcev NOV izhodiščna
pravica, zato predlagajo, naj se pokojnina valorizira tako, da se pokojninska
osnova pomnoži z valorizacijskim količnikom ter nato pokojnina na novo določi
z odstotkom, ki ustreza pokojninski dobi borca.
Vse drugo sledi iz vloge, ki jo- prepuščam v nadaljnjo obravnavo predlagatelju, podpiram pa amandmaje tovariša Črneta in sem solidaren z diskusijo
tovariša Benčine.
Predsednik Miran Goslar: Dalje, besedo ima Pavle Gantar.
Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Opozoril bi samo na dve stvari.
Prvič. Glede avtorske pogodbe naj povem, da je po trenutnih informacijah,
s katerimi razpolagamo, sekretariat za delo dobi! le eno vprašanje o tem, ali
gre v določenem primeru za avtorsko pogodbo ali za civilno-pravno razmerje.
Ko smo proučevali to vlogo, smo dobili sporočilo, da je delavec sklenil ustrez-
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no pogodbo, da mu tam, kje je zaposlen, nakazujejo avtorski honorar prek
avtorske agencije. Zato smo menili, da gre v smislu zakona o avtorskem pravu
za avtorsko pogodbo. Drugih vprašanj sekretariat za delo, kot mi je znano, glede
tega ni prejel.
Drugič. V imenu izvršnega sveta izjavljam, da izvršni svet sprejema predlog
za postopek o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Izvršni svet bo danes postavljene predloge za spremembe zakona proučil, zavzel
svoja stališča in jih obenem s svojimi predlogi do< konca junija letošnjega leta
predložil skupščini v obravnavo. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Dalje. Še kdo želi besedo? Nihče več. Predlagam, da bi sprejeli naslednji sklep.
1. Republiški zbor sprejema pobudo komisije za vprašanja borcev NOV, da
se v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju spremeni 23. člen, ki
se nanaša na pravico do pokojnine znova zaposlenih upokojencev, in nekateri
drugi členi zakona.
2. Izvršni svet naj v skladu s predlogi komisije za vprašanja borcev NOV
in v skladu z razpravo na seji zbora do konca junija 1973 predloži skupščini SR
Slovenije ustrezni predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Kdor se strinja, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
14. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembi zakona o
uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od prispevka iz osebnega dohodka
iz delovnega razmerja, davkov od prometa proizvodov in storitev ter sodnih
taks, ki so bili v letu 1972 izločeni na posebne račune.
Predlagatelj izvršni svet predlaga v smislu 294. člena poslovnika skrajšani
postopek. Ali se s skrajšanim postopkom strinjate? (Da.)
Torej boimo obravnavali predlog zakona. Imamo poročili odbora za finance
in proračun in zakonodajno-pravne komisije.
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Glasujmo torej. Kdor je za predlog zakona, naj
prosim glasuje. (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet soglasno.
15. točka dnevnega reda je osnutek zakona o nadomestilu dela
obresti za določene kredite podjetja Inex Adria Aviopromet.
Predlagatelj je izvršni svet. Tudi tu predlaga IS skrajšani postopek v smislu
prvega odstavka 294. člena. Ali se s takim postopkom strinjate? (Da.) Dobro.
To se pravi, da obravnavamo zakon v drugi fazi kot osnutek zakona.
Poročila so dali odbor za proizvodnjo in blagovni promet, odbor za finance
in proračun ter zakonodajno-pravna komisija. Na sejo so bili vabljeni predstavniki Inex Adria Aviopromet in predstavnik Ljubljanske banke. Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za določene kredite podjetja
Inex Adria Aviopromet se sprejme.
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2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 15. 6. 1973.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet soglasno.
16. točka dnevnega reda je predlog zakona o koriščenju kreditov iz
sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, sklenjenega 2. novembra 1972.
Gre za soglasje v smislu 4. točke XXXIV. amandmaja k zvezni ustavi. Poročili sta dala odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija,
mnenje pa komisija za vprašanja mednarodnih odnosov.
Danes ste prejeli na klop predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. Želi
kdo besedo? (Nihče.)
Glasujmo o predlogu odloka o soglasju. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je odlok sprejet soglasno.
17. točka dnevnega reda je predlog zakona o ratifikaciji sporazuma
med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije, in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri
graditvi in rekonstrukciji podjetij in drugih objektov v SFR Jugoslaviji.
Tudi tu gre za soglasje v smislu 4. točke XXXIV. amandmaja k zvezni
ustavi. Imamo poročila in mnenja istih teles kot pri prejšnji točki.
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Glasujmo. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje!
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet soglasno.
18. točka dnevnega reda je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici.
Predlagatelj je izvršni svet. V materialu imate poročili odbora za finance
in proračun in zakonodajno-pravne komisije. Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Glasujmo. Kdor je za odlok, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok je sprejet soglasno.
19. točka dnevnega reda je predlog odloka o najetju posojila iz
stalne proračunske rezerve federacije.
Tudi tu je predlagatelj izvršni svet. Imamo poročili odbora za finance in
proračun in zakonodajno-pravne komisije. Zeli kdo besedo? Ivan Kreft ima
besedo.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej si dovoljujem pripomniti, da je obrazložitev predloga odloka o najetju posojila iz stalne proračunske rezerve federacije pomanjkljiva.
Navaja sicer, da se je financiranje invalidsko-pokojninskega zavarovanja
vojaških oseb v letu 1973 združilo in preneslo v proračun federacije, ne pove
pa v številkah, kar je najvažnejše, koliko sredstev in za katere kategorije borcev
so prej zagotavljala sredstva republike in zakaj so zdaj potrebna tolikšna dopolnilna sredstva. Nikakor ni dovolj samo ugotavljanje, da je s prenosom te

58. seja

155

obveznosti na federacijo nastala občutna razlika med obveznostjo v letu 1972
in povečanjem prispevkov za financiranje proračuna federacije v letu 1973,
ko je ta obveznost zajeta v celoti v zveznem, proračunu. Tudi nadaljnja obrazložitev, citiram: »ker je sprememba povzročila težave v bilancah splošne porabe
v nekaterih republikah oziroma pokrajinah, je zveza v zakonu o izvrševanju
proračuna federacije za leto 1973 omogočila Socialistični republiki Sloveniji,
SR Makedoniji in Socialistični avtonomni pokrajini: Kosovo najetje brezobrestnega posojila iz stalne proračunske rezerve federacije.« Ker je ta utemeljitev preveč splošna in ker ne pove, koliko posojila bodo najeli drugi partnerji,
je najmanj, kar bi bilo potrebno ugotoviti, to, ali tudi pri drugih partnerjih
gre v glavnem za prispevanje solidarnostnih sredstev, kot gre v slovenskem
primeru.
Vsota 63 milijonov novih dinarjev, za katera se Slovenija zadolžuje pri
federaciji, dokazuje dvoje. Dokazuje prvič to, da nismo resno govorili, ko smo
trdih, da manjka denarja za financiranje invalidsko-pokojninskega zavarovanja
za posebno kategorijo slovenskih borcev, zato smo priznanje pravic omenjenim
borcem odložili oziroma jih bomo priznali s posebnim zakonom. Drugič pa
dokazuje, da kljub že sprejetim ustavnim dopolnilom nadaljujemo staro prakso,
ker se zadolžujemo pri upniku, ki ne ustvarja izvirnih dohodkov oziroma, ki jih
vsaj ne sme ustvarjati, ker prejema kvoto, vendar razpolaga z večjim presežkom
dela kot tisti, ki ga ustvarja oziroma kot tisti, ki ima pravico zbirati in prostovoljno tudi odstopati sredstva. Dokler pa nimamo v Sloveniji pokritih niti najnujnejših lastnih potreb — o eni je danes postavil poslansko vprašanje Rado
Pušenjak — je tvegano vsako odstopanje sredstev. Trenutno se potegujem za
tisto kategorijo borcev, večinoma iz primorske Slovenije, ki so se zatiranju
in raznarodovanju začeli upirati, še preden je fašizem v Italiji prevzel oblast,
pozneje pa kljub velikim žrtvam ta odpor še stopnjevali. Vsi vemo, kje je blia
v stari Jugoslaviji meja na zahodu in kje je danes. Če bi naša skupna zmaga
v drugi svetovni vojni zadostovala, bi se morala meja premakniti tudi na
severu. Prav ogorčen boj naših rojakov v Slovenskem primorju za priključitev
k Jugoslaviji, ki je dosegel svoj višek v drugi svetovni vojni, je največ pripomogel k temu, da smo dobili nazaj ozemlje, ki smo ga izgubili zaradi tako
imenovanega londonskega pakta.
O zahodni meji, korigirani v korist Jugoslavije, v korist nove Jugoslavije,
torej ni odločilna samo naša zmaga v NOB, čeprav je največ prispevala, temveč
je soodločal o tem tudi boj pred letom 1941. Boj, ki je trajal polnih 27 let.
je tudi svetovno javnost prepričal, da ima samo Jugoslavija pravico do ozemlja,
na katerem žive Slovenci, ki so prelili za svojo osvoboditev toliko lastne krvi.
Noben zid, noben zapor ni bil tako zavarovan, da iz njega ne bi prodrl v letih
med obema vojnama v javnost glas, da v njem trpijo in umirajo tisti primorski
Slovenci, ki bi radi živeli svobodni v novi Jugoslaviji.
Kjer so se zidovi ječ že leta 1943 porušili ali kjer so straže v koncentracijskih taboriščih ah pa v bataglioni speciali razorožili primorski Slovenci sami
ali kjer so zavezniki pravočasno spoznali, da škodujejo skupni borbi, če preprečujejo svobodno opredeljevanje od fašizma zasluženih Slovencev za novo Jugoslavijo, tam so se osvobojeni primorski borci takoj vključili v slovenske in
jugoslovanske partizanske enote.
Mnogim pa vendarle okoliščine niso bile tako naklonjene in so morah boj
nadaljevati na stari način ah pa v zavezniških enotah.
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Sedaj pa jim sami predvsem iz gmotnih razlogov ne priznamo zasluženih
pravic. Menim, da bi 63 milijoni lahko rešili tudi to vprašanje tako-, kot smo
rešili vprašanje tistih borcev, ki so se vključili v partizansko gibanje v Grčiji.
Predsednik Miran Goslar: Glasujmo. Kdor je za predlog odloka o
najetju posojila, naj glasuje. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet soglasno.
20. točka dnevnega reda je predlog odloka o najetju posojila pri
narodni banki Jugoslavije v znesku 58 834 800 din.
Predlagatelj je izvršni svet. Poročila smo dobili od odbora za finance in
proračun in zakonodajno-pravne komisije.
Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Glasujmo o predlogu odloka. Kdor je za,
naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Odlok je sprejet soglasno.
21. točka dnevnega reda je predlog odloka o najetju posojila pri
narodni banki Jugoslavije v znesku 42 000 000 din.
Predlagatelj je isti. Imamo tudi poročila istih skupščinskih organov.
Želi kdo besedo? Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Nekateri predlogi odlokov
iz zadnjega časa so zame veliko presenečenje. Verjetno pa tudi za našo javnost,
prav gotovo* pa za naše gospodarstvo. Namesto da bi vračal posojila tisti, ki
jih je najemal, ga razglašamo za anonimnega, neugotovljenega in ga razvezujemo vseh obveznosti, ker zapravljanje denarja pri nas ni kaznivo dejanje.
Ker pa je dolgove, predvsem tuje, vendar le treba vračati, naj jih vrača tisti,
ki še ima kaj denarja.
Ce bomo tako stabilizirali gospodarstvo, se ne bomo smeh čuditi, če bomo
prišli v še hujše težave. Iz dokumentov, ki jih je poslal' naši skupščini prejšnji
zvezni izvršni svet, je jasno izhajalo, da bo Slovenija v letu 1973 imela v zvezni
neproračunski bilanci visoko vsoto dobroimetja. Sedanji zvezni izvršni svet
pa v nasprotju s tem pričakuje, da bo Slovenija dopustila, da jo neproračunska
bilanca letos obremeni še z novimi vsotami. Vprašujem, kdo bi pri takšnem
računu padel iz matematike. Na 4. konferenci ZKJ je predsednik ZIS Djemal
Bijedič ugotavljal, da se ne spoštujejo ekonomskopolitične odločitve o omejevanju obdavčitve in prispevkov iz gospodarstva v letošnjem letu. Po teh odločitvah bi namreč smeh zajemati iz gospodarstva največ 12% v©č kot lani.
Že v poslanskem vprašanju, na katerega sem danes dobil odgovor, sem navedel,
da je predsednik ZIS povedal, da je gospodarstvo letos plačalo celo 43 % več kot
lani, kar pa baje v celoti ne drži, kot smo- slišali iz izjave tovariša Florjančiča,
čeprav je bilo izrečeno na najpristojnejšem forumu. Ker je predsednik ZIS
tudi ugotavljal, da ni gospodarstva, ki bi lahko vzdržalo takšno povečanje davčne
obremenitve, vprašujem, ah dodatna obremenitev slovenskega gospodarstva
v skupnem znesku 122 milijonov ne bo še bolj poslabšala njegovega že tako
in tako težkega stanja, za katerega v jugoslovanskem merilu tudi predsednik
ZIS meni, da je nevzdržno.
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Kakor je ostalo nepojasnjeno, kako je prišlo do nove obremenitve Slovenije v zvezi z neproračunsko bilanco federacije, tako predsednik ZIS ni pojasnil, kar sta grajala tudi časopisa Delo in Ljubljanski dnevnik, namreč kdo
je in za koliko je povečal od predsednika omenjene dajatve, čeprav smo se
dogovorili, da se lahko obremenitve gospodarstva letos povečajo le za 12 %. Kdo
je in koliko je dajatve povečal, pa kažejo naslednji podatki, ki jih povzemam po
Ljubljanskem dnevniku z dne 23. maja 1973.
Citiram: »-V Bosni in Hercegovini se je dohodek povečal za več kot 38 %
(v občinah 39%); v Crni gori 13,3% (v občinah 25,9 %); v Hrvatski 3,7%
(v občinah 13,18%); v Sloveniji 16,7% (v občinah 21,7%); v Makedoniji 11%
(v občinah 18,6%); v Srbiji 7,3% (v občinah 10,5%); v Vojvodini 22,8 % (v
občinah 14,2%); v Kosovu 12,4% (v občinah 26,9%). Videti je torej, da je
zveza nedvomno rekorder med tistimi, ki so si v letošnjem, letu povečali
dohodek iz gospodarstva, njeni prispevki s carine in drugega so se povečali
od 1,7 milijarde lani na več kot 2,2 milijarde letos. To je za 31% več. Prispevki
republik in pokrajin so se povečali za 77 %, to je za prvo četrtletje. Tovariš
Florjančič je obrazložil, zakaj je tako: Ker je slučajno več priteklo kakor se je
pričakovalo. Bosna in Hercegovina je vplačala 427 milijonov din, lani 213, Crna
gora 77 milijonov, lani 25 milijonov, Hrvatska 897 milijonov, lani 462, Makedonija 194, lani 101, Slovenija 587, lani 368, Srbija 870, lani 566, Kosovo 39,
lani 37, Vojvodina 381 milijonov, lani 180 milijonov. Te številke veljajo za
prvo trimesečje letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.«
Kar je naprej napisano, tega ne bom bral, ker je moje in je bolje, da sem
citiral Ljubljanski dnevnik.
Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Glasujemo o predlogu odloka. Kdor je za, naj glasuje! (Večina poslancev glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet z večino glasov.
22. točka dnevnega reda je odlok o najetju posojila pri Narodni
banki Jugoslavije v znesku 80 000 000 dinarjev.
Želi kdo razpravljati? (Ne.) Glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! (Večina
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Predlog odloka je sprejet z večino glasov.
23. točka dnevnega reda je program usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji in zakonodajnega dela v letu 1973.
Predlagatelj je izvršni svet. Program je obravnaval odbor za finance in
proračun, danes pa ste prejeli na klop poročilo zakonodajno-pravne komisije
in stališča delegatov občin. Želi kdo razpravljati? (Ne.) To se pravi, da moramo
ugotoviti, da sprejemamo ta program z željo, da bi ga uspešno in v predvidenih
rokih tudi lahko realizirah.
Ugotavljam, da se strinjate.
24. točka dnevnega reda so volitve in imenovanja.
1. Najprej imamo predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča.
V tem in naslednjih primerih gre za predloge komisije za volitve in imenovanja.
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Prosvetno-kulturni zbor je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Želi
kdo razpravljati? Ce ne, glasujmo. Kdor je za odlok, naj glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sprejeli smo torej predlog odloka. S tem je razrešen dolžnosti člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča Franc Tavčar, generalpodpolkovnik, in imenovan za člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča
Andrej Cetinski, generalmajor.
2. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki
jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet zavoda SR Slovenije za zdravstveno
varstvo.
Socialno-zdravstveni zbor je dal pozitivno mnenje. Zeli kdo razpravljati'
(Nihče.)
Glasujmo! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok je soglasno sprejet.
V svet zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo sta imenovana Franc
Pentek in Maksimiljan Golobic.
3. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga
imenuje skupščina SR Slovenije v svet delovno-varstvenega zavoda Ponikve.
Socialno-zdravstveni zbor je dal pozitivno mnenje. Želi kdo besedo? (Nihče.)
Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
V svet delovno-varstvenega zavoda Ponikve je s tem imenovana Anica
Okršlar.
4. Predlog odloka o izvolitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? Ne. Glasujmo! Kdor je za, naj
glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Odlok je sprejet in s tem za sodnika vrhovnega sodišča izvoljen Ivan
Bele, občinski javni tožilec v Celju.
5. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Ljubljani in izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Glasujmo. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Francka
Strmole-Hlastec je s tem razrešena dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega
sodišča v Ljubljani in izvoljena za sodnika višjega gospodarskega sodišča v
Ljubljani.
6. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju in Mariboru.
Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Glasujmo. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da smo sprejeli predlog odloka in s tem je Miloš Blagotinšek razrešen
dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Celju z 31. junijem 1973. Ivan Justin
pa dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Mariboru s 30. junijem 1973.
7. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju.
Želi kdo besedo? (Ne.) Glasujmo. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) To se pravi,
da je odlok sprejet in je izvoljen Zdravko Milic za sodnika okrožnega sodišča
v Celju.
8. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Celju.
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Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Odlok je sprejet in s tem Miloš Blagotinšek izvoljen
za sodnika okrožnega sodišča v Celju.
9. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Mariboru.
Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je odlok sprejet. Sodnik okrožnega
gospodarskega sodišča je s tem postala Miroslava Jovanovič.
10. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru.
Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Tudi ta odlok je sprejet in s tem je imenovanih
100 sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru.
Hvala lepa. Računajte, da bo naslednja seja 14. julija!
(Seja je bila končana ob 14.10.)

COSeODAfiSfU ZB0R

52. seja
(18. aprila 1973)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci, dovolite, da
začnemo delo.
Začenjam 52. sejo zbora. Obveščam, da je odsotnost opravičilo pet poslancev. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 51. seje;
2. poslanska vprašanja in odgovori;
3. problematika odpravljanja vzrokov nelikvidnosti in nepokrite porabe
v SR Sloveniji;
4. osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih;
5. osnutek zakona o semenu in sadikah;
6. osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil;
7. predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe;
8. predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku
od sredstev skupne porabe;
9. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov
za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za 1973. leto;
10. predlog odloka o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik.
Se zbor strinja s predloženim dnevnim redom? Ker ni pripomb, ugotavljam,
da je dnevni red sprejet.
Na današnjo sejo sem razen predstavnikov izvršnega sveta in republiških
upravnih organov povabil še gospodarsko zbornico SR Slovenije, Zvezo sindikatov Slovenije, službo družbenega knjigovodstva ter skupščini občin LjubljanaCenter in Hrastnik.
Prehajam na 1. točkodnevnega reda, to je na odobritev zapisnika
51. seje zbora.
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Zapisnik 51. seje ste prejeli skupaj z gradivom za današnjo sejo. Ima kdo
pripombe k zapisniku? Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik sprejet.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja
in odgovore.
Poslanec Ferdo Papič je 24. marca letos postavil pismeno vprašanje izvršnemu svetu. Od izvršnega sveta sem dobil obvestilo, da je bil poslancu poslan
pismeni odgovor dne 16. marca letošnjega leta. Ima tovariš Papič kakšno
dopolnilo oziroma pripombo !k (dogovoru, kji mu ga Je dal Izvršni svet?
Ker tovariša Papiča ni na seji, ne moremo ugotoviti, ali je z odgovorom
zadovoljen.
Poslancu Janezu Miklavcu bo na vprašanje, ki ga. je postavil na 51. seji
zbora, odgovoril Jože Florjančič, republiški sekretar za, finance. Prosim!
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in, tovariši poslanci!
Poslanci tega zbora, tovariši Janez Miklavc, Franc Petauer in Žarko Zigon,
šo na prejšnji seji zbora postavili poslansko vprašanje v zvezi z zakonom o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973, in sicer:
1. V zvezi z izvajanjem določb 6. člena zakona o določitvi stopenj, odbitnih
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973 (Uradni list SRS, št. 8-50/73) prosi poslanec za mnenje,
ali se bodo kot odbitne postavke upoštevali izdatki za osebne prejemke v
celoti, pod pogojem, da so v skladu s samoupravnimi sporazumi oziroma družbenimi dogovori, ali pa bo potrebno pri obračunu davka iz dohodka temeljne
organizacije združenega dela za to predlagati posebne obračune?
2. Glede na to, da so določila 3. točke 6. člena istega zakona, ki govorijo o
višini povračila za uporabo lastnega vozila v službene namene, v nasprotju z odlokom zveznega izvršnega sveta o osebnih in drugih izdatkih, ki pomenijo nadomestitev poslovnih stroškov in se poravnajo iz celotnega dohodka temeljnih
organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 14-141/73), zahteva pojasnilo,
kako obračunavati potne stroške. Pri tem je bilo hkrati opozorjeno, da omejevanje višine povračila za prevožene kilometre že povzroča povečanje števila
službenih osebnih avtomobilov pri organizacijah združenega dela in opuščanje
prevoza z lastnimi avtomobili, kar pa je v mnogih primerih neekonomično.
3. Ali je republiški sekretariat za finance obveščen o povečanju dela,
ki je nastalo pri nakazovanju prispevkov posameznim družbenopolitičnim in
drugim skupnostim in kaj misli storiti z njim v zvezi?
Odgovor na prvo vprašanje:
Pri ugotavljanju davčne osnove se od celotnega dohodka kot odbitna postavka odštejejo izdatki, ki imajo značaj osebnih prejemkov. Razen osebnih
dohodkov, ki jih zakon izreono našteva, se ti izdatki odštejejo od celotnega
dohodka v znesku, ki je določen v 6. čLenu omenjenega zakona, ne glede na to,
kako je to vprašanje urejeno v samoupravnih sporazumih. Te odbitne postavke
bodo prikazane v posebnem obračunu, ki ga morajo davčni zavezanci predložiti
le za odmero oziroma obračunavanje davka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela.
Odgovor na drugo vprašanje. Po sprejetju odlokov o osebnih in drugih
izdatkih, ki pomenijo nadomestitev poslovnih stroškov in se poravnavajo iz
celotnega dohodka temeljne organizacije združenega dela,, je bilo zveznemu
u
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izvršnemu svetu izrečeno veliko pripomb in pomislekov glede obračunavanja
izdatkov za uporabo osebnih avtomobilov v službene namene (kilometrina).
Na podlagi pripomb, ki so bile zlasti številne v SR Sloveniji, je zvezni
izvršni svet omenjeni odlok na seji 4. 4. 1973 dopolnil. Ta dopolnitev v uradnem
listu doslej še ni bila objavljena. Po obvestilih, ki smo jih dobili, pa pomeni,
da se za materialne storitve priznajo tudi izdatki za uporabo osebnih avtomobilov v službene namene, in sicer v znesku, ki je določen z družbenim dogovorom oziroma samoupravnim sporazumom. To pomeni, da se vprašanje obračunavanja kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene v SR Sloveniji ureja po sprejetih samoupravnih sporazumih oziroma družbenem dogovoru,
kot je to bilo pred uveljavitvijo prvotnega odloka zveznega izvršnega sveta:
S sprejetjem dopolnila omenjenega odloka je odpravljeno nasprotje med
prvotnim odlokom in zakonom o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav
za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
In odgovor na tretje vprašanje:
S spremembo odredbe o plačevanju dohodkov družbenopolitičnim in interesnim skupnostim in skladom (Uradni list SFRJ, št. 70/72) je bil bistveno
povečan obseg administrativnih del v zvezi z izločanjem prispevkov in davkov,
ki se plačujejo iz osebnih dohodkov. S to spremembo so bili namreč odpravljeni
dosedanji zbirni prehodni računi. Od 1. januarja 1973 so izplačevalci osebnih
dohodkov dolžni plačevati davke in prispevke neposredno na račun posameznih
porabnikov po občinah, glede na stalno prebivališče zaposlenih.
Republiški sekretariat za finance ugotavlja, da je bilo ob odločitvi za
takšno spremembo, ob morebitnih prednostih rešitev, ki nam niso znane, očitno
zanemarjeno, ali vsaj ne dovolj pretehtano, vprašanje racionalnosti njenega
izvajanja. Republiški sekretariat za finance je na to vprašanje takoj opozoril
zvezni sekretariat za finance in predlagal, da se ponovno vpeljejo zbirni
prehodni računi. Svoje pripombe in predloge je službi družbenega knjigovodstva
Jugoslavije poslala tudi slovenska centrala službe družbenega knjigovodstva.
Na pobudo SR Slovenije bo imenovana strokovna skupina predstavnikov
zveznih in republiških organov, ki naj prouči nastalo vprašanje. Naš predlog
je, da naj bi sklepe te strokovne delovne skupine obravnaval medrepubliški
komite za področje financ.
Republiški sekretariat za finance podpira predloge, kar sem že omenil, da
se ponovno vpeljejo zbirni, to je prehodni računi. Ce analize dosedanjega
funkcioniranja teh računov pokažejo, da je bila ureditev pomanjkljiva, je
potrebno proučiti, kako se lahko ta ureditev izpopolni. Republiški sekretariat
za finance si bo prizadeval, da se ta vprašanja čimprej proučijo in da se
uveljavi racionalna rešitev v tehniki izločanja davkov in prispevkov.
Predsednik Tone Bole: Poslancu Egonu Prinčiču, ki je postavil na
51. seji zbora vprašanje izvršnemu sVetu, bo odgovoril tovariš Ljubo Levstik,
pomočnik sekretarja za gospodarstvo.
Ljubo Levstik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Na vprašanje tovariša poslanca Prinčiča v zvezi z italijanskim tankerjem, ki
je nasedel v piranskem zalivu, dajemo naslednji odgovor:
Prazen tanker »Nonnougo«, last italijanske družbe Capotagio cisteriero
Genova, ki je bil 7. marca 1973 na poti iz Trsta v Aneono, je zaradi velike
burje v tržaškem zalivu, ki je pihala s hitrostjo 100 km na uro, nasedel na
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savudrijski obali v piranskem zalivu, ki spada v območje luške kapitanije
Pula. Dne 8. marca od 4,20 do 12,50 so si vlačilci iz Trsta zaman prizadevali,
da bi izvlekli nasedlo ladjo. Ob 17. uri je, potem ko je vodja luške kapitanije
Umag iz pristaniške kapitanije v Umagu na ladji zaslišal poveljnika in o dogodku sestavil zapisnik, posadka zapustila ladjo in z italijanskim vlačilcem
odplula v Trst. Lastnik ladje je še istega dne, 8. 3. 1973, pooblastil agencijo
Interagent v Kopru, da ga v zvezi z nasedlo ladjo zastopa na jugoslovanskem
teritoriju.
Luška kapitanija Pula je 9. 3. 1973 s teleksom zahtevala, naj lastnik tankerja
takoj odstrani nasedlo ladjo, in ga opozorila, da odgovarja za vse nadaljnje
škode, ki bi nastale zaradi onesnaženja obale in potopitve ladje. Dne 13. 3.
je ista kapitanija izdala, na podlagi 12. člena zakona o dviganju potopljenih
stvari (Uradni list SFRJ, št. 11/66), odločbo, s katero določa, da mora lastnik
ladje začeti akcijo za odstranitev tankerja v 48 urah od časa odločitve, kar
pa lastnik ni storil.
Luška kapitanija Pula pa ni storila naslednjega ukrepa, ki ji ga omogoča
12. člen omenjenega zakona. Ta člen določa, da smie kapitanija v primeru, če
upravičenec ne ravna po njeni odločbi, na njegove stroške sama odstraniti
nasedlo ladjo.
Lastnik ladje se je po prejemu odločbe začel pogajati prek agencij Interagent
iz Kopra in Marinolik iz Trsta, z Brodospasom iz Splita in podobnimi podjetji
iz Italije za reševanje nasedle ladje, vendar do sporazuma še do danes ni
prišlo.
Takšen potek dogodkov je onemogočil akcijo pristojnih slovenskih organov
na obali, kajti pričakovali so, da bo za odstranitev ladje poskrbel njen lastnik
in luška kapetanija Pula.
Ker se je vedelo, da je na ladji 15 ton plinskega olja za pogon ladje, ki bi
se lahko vsak čas izlilo V morje in onesnažilo vso slovensko obalo, je vznemirjenost na obali vse bolj naraščala. Morski tokovi ob savudrijskem rtu so namreč
usmerjeni proti slovenski obali do Kopra, tako je bil v največji nevarnosti
piranski zaliv s Portorožem.
28. marca je v zadevo posegel izvršni svet SR Slovenije in naložil republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, ki je pristojen za promet in turizem,
da stori potrebne ukrepe za odstranitev nevarnosti onesnaženja na slovenski
obali. Republiški sekretariat za gospodarstvo se je še istega dne povezal z republiškim. sekretariatom za pomorstvo, promet in zveze SR Hrvaške in se z njim
dogovoril za koordinirano akcijo'. Povezal se je tudi z luško kapitanijo Koper
in podjetjem Petrol ter zahteval od njih sodelovanje v akciji.
29. marca je republiški sekretariat poslal na obalo svojega strokovnjaka
za pomorski promet z nalogo-, da organizira in vodi akcijo za preprečitev onesnaženja morja. V akcijo se je vključilo tudi podjetje 2. oktober. Ob delni
pomoči podjetja Petrol se je ugotovilo, da je na ladji 30 in ne le 15 ton plinskega olja in okoli 50 m3 goste naftne usedline, ki plava na površju štirih
preluknjanih tankov za nafto, kar je še posebej nevarno za onesnaženje morja.
Trideset ton plinskega olja je bilo takoj izčrpanih in odpeljanih na obalo, odstranjevanje usedline pa je trajalo do današnjega dne, ker je bito ročno in
zato zamudno.
Potek dela spremlja predstavnik lastnika iz Trsta, za račun katerega se
delo opravlja. Z odstranitvijo 30 ton plinskega olja in 50 mp usedline pa nevarnost še ne bo minila. Ladja je stara in izrabljena, ter se lahko ob hujšem
li*
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neurju prelomi. To bi povzročilo vdor morske vode v nepoškodovane tanke,
v katerih je še okoli 100 m3 goste naftne usedline. Če bi ta usedlina samo
delno izplavala na morsko površino, bi lahko za nekaj let onesnažila vso slovensko obalo. Zato je potrebno ladjo čimprej odstraniti, in to z vso pozornostjo. V tem smislu bo republiški sekretariat za gospodarstvo ukrepal za
naprej.
Menimo, da v tem in podobnih primerih ni poglavitno vprašanje sodelovanje
slovenskih in hrvaških pomorskih organov, temveč jasno opredeljena pristojnost in sposobnost ukrepanja teh organov. Luška kapitanija Pula bi morala
kot pomorski inšpekcijski organ v tem primeru energično ukrepati v smislu
zakonskih določil, kar pa je le delno storila. Izvršni svet skupščine SR Slovenije je prosil izvršni svet skupščine SR Hrvaške, naj zahteva od luške kapitanije Pula, da dosledno' ravna po določilih celotnega 12. člena zakona o dviganju
potopljenih stvari. Primer tankerja »Nonnougo« nas opozarja, da ima lahko onesnaženje morja z nafto, kemikalij ami ali z nuklearnimi snovmi značaj velike
katastrofe s težkimi posledicami, zato bi se za takšne primere moral ustanoviti
tudi obalni štab za preprečevanje elementarnih nesreč, ki bi lahko hitro in organizirano ukrepal. Pri tem ne izključujemo možnost, da se vanj vključijo republiški štab za borbo proti elementarnim nesrečam in pristojni republiški organi,
kadar bi to zahtevali lokalni dejavniki na slovenski obali. Zavedati se moramo,
da se v tržaško pristanišče pripelje na leto^ 32 miiliionov ton nafte z okoli 600
tankerji, v koprsko pa 800 ton z okoli 40 tankerji, kar pomeni veliko potencialno
nevarnost za onesnaženje naše obale. Vsi tankerji plujejo ob naši obali, ker je ob
njej globina morja največja. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Ste, tovariš Prinčič, z odgovorom zadovoljni?
(Da.)
Poslancu Stojanu Makovcu, ki je postavil vprašanje na zadnji seji, bo odgovoril tovariš Lojze Komel, pomočnik sekretarja za gospodarstvo. Prosim!
Lojze Komel: Tovariš Stojan Makovec je postavil vprašanje, glede
preprečevanja nomadske paše ovc, ki prihajajo iz gorskih predelov Bosne in
Hercegovine v Vipavsko dolino. Ker se pastirji ne ozirajo niti na lastništvo
pašnih področij niti na vrsto posevkov, povzročajo veliko škodo domačinom.
Tovariš poslanec sprašuje, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi se preprečila
škoda, ki lahko nastane.
Odgovarjamo:
Nomadska paša ovc je postala vprašanje na številnih področjih Jugoslavije
in ne samo v Vipavski dolini. Hrvatska je že leta 1967 izdala zakon o prepovedi
nomadske paše. V SR Sloveniji takšnega zakona še nimamo, imamo pa zakon
o gozdovih, ki prepoveduje pašo v gozdovih. Glede na škodo, ki jo povzročajo
ovce na taki paši, bo morala SR Slovenija sprejeti predpis, s katerim bo prepovedala pašo ovac na način gonjenja živali čez kmetijska zemljišča.
Pri neorganiziranem in nekontroliranem pašništvu lahko pride do širjenja
živalskih kužnih bolezni, če prihajajo živali iz okuženih območij. Veljavna zakonodaja dovoljuje gonjenje živali v naslednjih primerih: če je pristojen organ
ob odhodu črede izdal, potem ko je živali pregledal pristojni veterinarski inšpektor in ni ugotovil nobenega suma kužne bolezni, veterinarsko spričevalo,
če je bilo spričevalo vsakih 10 dni podaljšano ter če so živali ob odhodu iz
kraja paše ponovno veterinarsko pregledane.
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Veterinarska inšpekcija v naši republiki je v začetku leta 1973 ugotovila,
da pastirji iz Bosne in Hercegovine nimajo dokumentov v smislu veljavne
zakonodaje. Zaradi tega je republiška veterinarska uprava dne 1. 3. 1973 z
dopisom št. 320-19 opozorila republiški sekretariat za kmetijstvo SR Bosne
in Hercegovine na omenjeno nezakonitost, na nevarnost kužne bolezni bruceloze, ki je ugotovljena pri določenem odstotku divjih zajcev v SRS in predlagala, naj storijo, da se takšna vrsta nomadstva zatre. Hkrati smo jih opozorili,
da bomo morali učinkoviteje ukrepati, da bomo preprečili takšno pašo. Po našem
mnenju je takšno, v veterinarsko-sanitarnem pogledu nekontrolirano pašništvo,
nedopustno, zlasti še v današnji epizootiološki situaciji; pri tem mislim na
slinovko in parkljevko v sosednjih državah, ter na steklino v Bosni in Hercegovini in podobno. Zaradi tega menimo, da je treba tudi v novem zakonu o
zdravstvenem varstvu živine pred kužnimi boleznimi takšno nomadsko pašništvo prepovedati. Ta zakon bo sprejet v letošnjem letu. Hvala.
Predsednik Tone Bole: Ste, tovariš Makovec, z odgovorom zadovoljni?
(Da.) Tovariš Makovec prosi tudi za pismeni odgovor.
Med obema sejama je poslal vprašanje izvršnemu svetu tovariš Egon
Prinčič. Na njegovo vprašanje bo odgovoril tovariš Ivo Klemenčič, pomočnik
sekretarja za gospodarstvo.
Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odgovor poslancu Egonu Prinčiču na vprašanje o oskrbi Slovenije z zemeljskim
plinom se glasi:
V okviru mednarodnega komiteja za ekonomsko sodelovanje med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo so bih razgovori o nabavi naravnega phna za potrebe
Jugoslavije. V posebni mešani skupini za sodelovanje na področju proizvodnje,
predelave in transporta nafte in plina so bile ugotovljene količine, roki in
smeri dobave naravnega plina, ki bi bile sprejemljive ža obe strani, če se
doseže medvladno soglasje.
V tem okviru je predvidena dobava naravnega plina, po plinovodu Sovjetska
zveza, Češka, Avstrija, z odsekom za Slovenijo, ki predvideva dobavo 500
mihjonov kubikov zemeljskega plina v letu 1975 ter postopno povečanje do
leta 1980. O tem dogovoru mešane delovne skupine bo razpravljal mednarodni
komite, ki mora rešiti predvsem vprašanja kompenzacije. Treba je poskrbeti,
da ne bodo nastopile težave tudi, če se ta pogajanja neugodno končajo, saj se
je graditev plinovoda Sovjetska zveza—Češka—Avstrija že začela, njegova zmogljivost pa se lahko poveča z dodatnimi investicijami. Slovenija se močno zanima
za te dobave naravnega plina, zato bo izvršni svet še naprej podpiral vsa
prizadevanja za uresničevanje tega objekta.
Razgovarjali so se tudi za dobavo manjših količin naravnega plina iz Itahje,
s katerim bi se oskrbovalo obmejno področje Slovenije. Za te dobave so znani
tudi dobavni pogoji, o katerih morajo povedati svoje mnenje predvsem bodoči
uporabniki.
Izvršni svet ni razpravljal o možnostih vključitve v , skupna pogajanja
Avstrije, Švice in Zahodne Nemčije o nabavi naravnega phna iz Alžira. Izvršni
svet si je svoječasno prizadeval, da bi trasa plinovoda, po katerem bo Sovjetska
zveza pošiljala naravni plin v Italijo, šla čez Slovenijo. Kljub ugodnostim, ki so
bile ponuđene investitorjem, ta projekt ni bil sprejet.
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Izvršni svet bo po svojih pristojnostih podpiral rešitev, ki bo zagotovila,
da se bo Slovenija lahko oskrbovala z naravnim plinom pod sprejemljivimi
pogoji. To vključuje tudi možnost za terminal v Kopru, prek katerega bi se oskrbovale z naravnim plinom sosednje države in domači porabniki. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Prinčič, ste z odgovorom zadovoljni?
(Da.)
Na zadnji seji je postavil poslansko vprašanje tovariš Stane Pungerčar z
željo, da bi dobil odgovor na današnji seji. Odgovoril bo pomočnik sekretarja
za urbanizem tovariš dr. Miroslav Saje.
Dr. Miroslav Saje: Tovariš predsednik! Predlog za uvedbo obvezne
rezerve za sredstva, ki so v bankah združena ali vložena za kreditiranje stanovanj, je Narodna banka umaknila. Zato mislimo, da ni potrebno nadaljnje pojasnjevanje v zvezi s poslanskim vprašanjem poslanca Staneta Pungerčarja.
Izvršni svet bo vprašanje porabe sredstev za kreditiranje stanovanj še
naprej spremljal in po potrebi obveščal ta zbor.
Predsednik Tone Bole: Hvala. S tem je del te točke dnevnega reda izčrpan in prehajam na poslanska vprašanja. Kdo želi postaviti poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Martin Mlinar.
Martin Mlinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pri obravnavi problematike modernizacije zasavskih premogovnikov so me v
teh premogovnikih prosili, če ta zbor obvestim o njihovi problematiki ter če
republiškemu izvršnemu svetu postavim v zvezi s tem tudi poslansko vprašanje.
V prvi polovici leta 1971 so zasavski premogovniki izdelali program za
modernizacijo in koncentracijo proizvodnje v vseh treh premogovnikih. Program z zahtevkom za investicijsko posojilo so 26. 7. 1971 predložili direkciji
za kreditiranje razvojnih investicij Ljubljanske banke. Skupna vrednost vlaganj
v osnovna sredstva je znašala po tem programu 84 milijonov 608 tisoč dinarjev.
Za financiranje so bili predvideni naslednji viri: za graditev energetskih objektov 40 milijonov, 30'°/o posojila Ljubljanske banke, to je 25 milijonov 382 400
din, in 22,7°/o lastne udeležbe, to je 19 milijonov 225 600 din.
Kljub zagotovilom za posojilo v letu 1971, posojilo ni bilo odobreno. Medtem
so se pogoji poslovanja tako spremenili, da so morah zasavski premogovniki v
prvih mesecih leta 1972 sestaviti aneks k investicijskemu programu. Pri aneksu
ni šlo za spremembo programiranih investicijskih del, temveč le za spremenjene
cene opreme in del, ki bi uresničila ta investicijski projekt. To je bistveno vplivalo na investicijski znesek in na ekonomski učinek. Aneks je bil predložen
banki 11. 4. 1972. Investicijski znesek za osnovna sredstva se je povečal na 103
milijone 792 900 din. Razen tega je bilo v aneksu predvideno še posojilo za
trajna obratna sredstva v višini 10 milijonov dinarjev.
Predvideni viri financiranja osnovnih sredstev so bili sestavljeni takole:
40 milijonov za graditev energetskih objektov, 30'%> posojilo Ljubljanske banke,
to je 31 milijonov 137 900 din in 31,5 % lastne udeležbe, to je 32 milijonov 655
tisoč dinarjev. Posojilo za trajna obratna sredstva v višini 10 milijonov naj bi
se v celoti financiralo iz sredstev za energetiko in iz sredstev banke.
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Kljub temu, da je od predložitve popravljenega investicijskega programa
z vlogo za posojilo preteklo že leto dni, še do danes zasavski premogovniki niso
dobili odobritve. Ljubljanska banka jih je sicer dne 7. 9. 1972 obvestila o sklepu
6. seje kreditnega odbora z dne 6. 9. 1972, da se to posojilo odobri za osnovna
sredstva in obratna sredstya v skupnem znesku 81 milijonov 138 tisoč dinarjev,
v katerem so zajeta tudi sredstva za energetiko. Odobritev kredita je bila
vezana na pogodbo banke z republiškim lizvrš'nlim svetom o deponiranju
sredstev za energetiko.
Zasavski premogovniki so bili obveščeni, da je bila ta pogodba podpisana
v januarju 1973. leta, vendar do dokončnega sklepa o odobritvi kredita še ni
prišlo.
Seveda to zavlačevanje odobritve posojila povzroča v izvajanju investicijskih del velike težave. Zaradi nujnosti modernizacije in koncentracije proizvodnje z deli ni bilo mogoče počakati, tako so zasavski premogovniki začeli,
predvsem z rudarskimi deli, že v letu 1971. Đo konca leta 1972 so vložili v to
investicijo oziroma v začetek uresničevanja investicijskega programa že 10
milijonov dinarjev, in sicer iz sredstev amortizacije. Z dobavitelji oprem so bih
sklenjeni dogovori za približno 7 milijonov dinarjev, kar bi moralo biti v najkrajšem času tudi plačano. Iz lastnih sredstev zasavski premogovniki ne morejo
plačati, zato je realizacija tako predložene konstrukcije investicijskega programa
in finančne konstrukcije nujna. V nasprotnem primeru bi bili zasavski premogovniki prisiljeni odpovedati pogodbe za naročeno opremo, kar bi na eni strani
povzročilo velike težave pri dobaviteljih, s katerimi so sklenjene pogodbe,
na drugi strani pa nadaljnje zavlačevanje investicijskih del in modernizacijo
proizvodnje, oziroma izkopa premoga.
Počasno delo oziroma zavlačevanje administracije pri izdajanju dokončnega
sklepa o odobritvi kredita povzroča velike težave tudi pri normalnem delu
oziroma pri normalni proizvodnji v zasavskih premogovnikih. To povzroča
precej velike stroške, pa tudi izpad proizvodnje in zmanjšanje akumulacije.
Pripominjamo, da zasavski premogovniki izpolnjujejo vse pogoje, ki jih
zahtevajo zakonski predpisi v zvezi z investiranjem. Tako izkazujejo z obrazcem
10 milijonov dinarjev presežka obratnih sredstev, lastna udeležba pa tudi znaša
več kot predpisanih 20 °/o.
V tem času je prišlo tudi do določenih nejasnosti pri priznavanju že vloženih lastnih sredstev v investicijsko graditev. Po nekem tolmačenju naj bi se
že vložena lastna sredstva ne štela v 20% lastno udeležbo pred odobritvijo
kredita oziroma pred 7. 1. 1973, ko je stopil v veljavo zakon o posebnih pogojih
za dodeljevanje investicijskih kreditov. Ker gre za nejasnost, ki ovira Ljubljansko banko pri izdaji sklepa in podpisa pogodbe o črpanju sredstev po programu
modernizacije, so zasavski premogovniki 4. 4. 1973 o tem vprašanju obvestili
republiški sekretariat za gospodarstvo ter Ljubljansko banko.
Ker do danes zasavski premogovniki še niso dobili nobenega odgovora,
postavljam republiškemu sekretariatu za finance vprašanje, kdaj lahko pričakujemo ugodno rešitev zaprošenega investicijskega kredita za modernizacijo zasavskih premogovnikov in kdaj lahko ti premogovniki pričakujejo odgovor
od republiškega sekretariata za finance.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Franc Petauer.
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Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pred približno dvema mesecema je poslanec tovariš Atelšek vprašal izvršni svet,
kakšne so možnosti za odpravo 30% depozita za investicijske naložbe v trgovini.
Na predzadnji seji gospodarskega zbora smo dobili odgovor, da se pripravlja
takšen dokument. Ker ga še do danes nismo videli in ne vemo, kaj je pravzaprav
na tem področju pripravljeno, postaja vprašanje graditve določenih objektov,
opreme in skladišč iz dneva v dan bolj pereče, in sicer ne zato, ker želi trgovina
investirati, temveč ker posamezne krajevne skupnosti in posamezni kraji,
ki imajo resnično nerazvito trgovino, pritiskajo vse bolj, da se to vprašanje
čimprej reši.
Izvršni svet prejema dopise številnih krajevnih skupnosti, ki zahtevajo
oprostitev takšnega depozita. Ker nam je znano, da posamezne republike,
med njimi tudi Bosna in Hercegovina, v celoti odpravljajo depozit za investicije
v trgovske objekte, naslavljam na izvršni svet naslednje vprašanje: Kdaj bo
predložen dokument, o odpravi ali olajšavi obveznega SO^/o depozita za investicije
v trgovini? Ker je republiški sekretar za finance navzoč, ga prosim, če lahko
da že na današnji seji pojasnilo.
Drugo vprašanje se nanaša na popis kave. Dne 6. t. m. so tržne inšpekcije
okoli 12. ure dobile navodilo za popis kave. To navodilo je bilo skrajno pomanjkljivo in je povzročilo v trgovskih in proizvodnih delovnih organizacijah
nepotrebne izdatke, saj ga je bilo treba opraviti dvakrat; zvezni uradni list je
prinesel širše in popolnejše navodilo. Gostinska podjetja so prizadeta, ker se
je kava podražila za približno 42 ®/oi. Republiška navodila in zvezni uradni
list pa ne dovoljujeta, da se v gostinskih obratih povišajo cene pri točenju kave.
V zvezi s tem postavljam naslednje vprašanje: Zakaj ne prihajajo zvezni uradni
listi sočasno v slovenski in srbohrvaški izdaji, saj je bil uradni list, ki je
prinesel odredbo o spremembi cen, v javnosti že 5. aprila, v slovenski izdaji
pa smo. ga dobili šele 9. aprila? Razlika je skoraj teden dni. Tudi v drugih
primerih se pogosto dogaja, da moramo iskati srbohrvaški izvod uradnega
lista, če hočemo določene stvari pravočasno izpeljati. V zvezi s tem bi prosil
izvršni svet, da odgovori na naslednji vprašanji. Ali je mogoče doseči sočasno
izdajo uradnega lista v vseh jezikih narodov, in drugo vprašanje, ali obstaja
možnost, da se dajo dopolnilna navodila, da se lahko cene v gostinskih obratih
dopolnijo oziroma spremenijo, če je zakonodajalec spremenil ceno osnovnih surovin? Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Franc Petauer je prosil, če lahko na
prvo vprašanje odgovori predstavnik izvršnega sveta oziroma republiški sekretar za finance že na današnji seji. Prosim.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik! Izrabil bi to priložnost, da
pred celotnim odgovorom na poslansko vprašanje tovariša Mlinarja obvestim
ta zbor, da je postopek odobritve sredstev za modernizacijo slovenskih premogovnikov, tako zasavskih kot velenjskega zaključen, in da bomo lahko že v tem
mesecu sklepali tudi ustrezne pogodbe.
Ob vprašanju tovariša poslanca Petauer j a, kdaj bo izvršni svet predlagal
spremembo zakona o vračanju ah oprostitvi plačevanja in uporabi depozita
pri investicijskih vlaganjih v nove neproizvodne investicije, naj obvestim ta
zbor, da smo skladno s sklepi in priporočili obeh zborov skupščine, to je republiškega in gospodarskega zbora, pripravili osnutek tega zakona in da bo ta
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osnutek na jutrišnji seji izvršnega sveta. Če bo sprejet, bo že v prihodnjem
tednu predložen skupščini. Po mnenju sekretariata za finance osnutek v celoti
sledi dosedanjim razpravam v ustreznih telesih skupščine, in sicer v tem
smislu, da se odpravi Obvezno polaganje 30% depozita v vseh tistih primerih,
ko to ni več družbeno upravičeno. Pri tem gre zlasti za drobno prodajno trgovsko mrežo, za opremo v trgovini, za graditev skladišč in še za nekatere druge
namene. Ker bo osnutek predložen, kot sem omenil, v prihodnjem tednu,
menim, da ne bi imelo pomena, če bi podrobneje poročal o njegovi vsebini.
V zvezi z osnutkom tega zakona bi želel obvestiti tudi o stališču sekretariata za finance, po katerem naj se predlaga razen spremenjenih pogojev oziroma
odprave 30°/o depozita na nekatere negospodarske oziroma neproizvodne investicije, da se doslej plačani depoziti spremenijo iz dvoletnega roka v petletni,
s čimer bi zbrana sredstva lahko uporabili za nekatere nujne intervencije na
področju zagotavljanja obratnih sredstev, zlasti v primarnih dejavnostih, v
SR Sloveniji. Ker bo to predmet razprave ustreznih skupščinskih teles, naj tokrat
le omenim, da je do tega stališča prišel sekretariat na podlagi vseh dosedanjih
analiz nelikvidnosti ter odpravljanja vzrokov nelikvidnosti in nepokrite porabe.
Hvala.
Predsednik 'Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje?
Tovariš Makovec je bil prvi. Prosim, tovariš Makovec!
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V letu 1972 je bil sprejet zakon o pokojninskem zavarovanju ostarelih kmetov,
že v letošnjem marcu pa so se začele izplačevati prve pokojnine. Pri tem je
nastalo vprašanje, kaj je s preužitkarji. Po 16. členu, ki govori o preužitkarjih
in o nosilcih zavarovanja, je tako, da so za zdaj prišli v poštev nosilci zavarovanja, ki so starejši od 75 let, izpadli pa so preužitkarji. To so preužitkarji,
ki so izročili posest svojim naslednikom pred letom 1965 in zato niso bili nosilci
zavarovanja, čeprav so upravičeni do pokojnine za ostarele kmete. Pri tem
zakonu so izpadle tudi vdove, saj žene po smrti svojega moža niso več nosilke
socialnega in pokojninskega zavarovanja. Menim, da bi bilo prav, da bi te
stvari čimprej razčistili. Prizadeti so me prosili, da s tem v zvezi postavim
poslansko vprašanje. Hvala.
Predsednik Tone Bole: Poslansko vprašanje bo postavil tovariš Pavle
Kovič.
Pavle Kovič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Želel bi dopolniti
poslansko vprašanje tovariša Prinčiča o ladji, ki je na pol razbita ob savudrijski
obali. Odgovor na poslansko vprašanje me namreč ne zadovoljuje, saj je bilo
postavljeno konkretno vprašanje, na katero je tovariš Prinčič verjetno želel
dobiti konkreten odgovor. Namesto tega smo slišali, »-da bi mi oziroma drugi
morali« in temu podobno, od vsega pa ni ostalo nič.
Ladja tam stoji že mesec dni, celo več, časopisne vesti pa so netočne.
Kljub -temu, da so podjetje za popravilo ladij »2. oktober« in drugi delavci
storili že vse, kar so lahko, še vedno grozi nevarnost, da se ladja prevrne in
razbije. Kot strokovnjak s tega področja lahko trdim, da je kljub temu, da
je ladja očiščena, še vedno na ladji najmanj 10 ton usedlin, in sicer težke nafte
in mazilnih olj.
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Ladja leži tudi na nesrečnem kraju. Tovariš Levstik je govoril o krivdi
luške kapitanije Pula in je upravičeno zaskrbljen. Zakaj? Zalivski tok in
Kanegre, kjer je ladja nasedla, gre naravnost v Portorož in naprej v Piran,
Izolo in Koper. To pomeni, da je 32 km obale, ki jo imamo, popolnoma nezavarovanih in da vsak dan čakamo-, kdaj se bo ladja prevrnila in razbila. Odgovor
na vprašnje pa ,je bil, da bi morali storiti to in ono. Poudarjam, da v zvezi
s tem lahko trdimo eno, mednarodni predpisi so pa drugo. Trdimo, da je
kriv lastnik. Lastnik je samo izkoristil svoje pravice in abandoniral ladjo na podlagi klavzule, po kateri ima vso pravico. Zanj je rentabilnejše, da dobi zavarovalnino, kot pa da rešuje staro železo. Naša stvar pa je, da ne oziraje se na to,
kdo bo plačal, začnemo ladjo reševati.
Zdaj se pogovarjamo, da bi morali ustanoviti posebne štabe. Kako naj bi
oni pomagali? Na vsej naši obali nimamo niti ene naprave za čiščenje morja.
Nimajo jih niti podjetja, ki so odgovorna za to. Prepuščeni smo naključju,
kar bo prišlo bo prišlo, imamo pa vedno možnost, da se zgovarjamo na druge.
Tudi jutri ali pojutrišnjem se nam bodo dogajale podobne stvari, hkrati
pa bomo govorili o naši turistični industriji z velikimi željami in prizadevanjem
za napredek. Spet lahko pride do podobnega primera, po zakonu višje sile,
morebiti pa tudi namenoma. Ce lahko taka ladja, ki je le za staro železje, uniči
vso našo turistično industrijo, potem moramo nekaj storiti.
V zvezi s tem postavljam dodatno vprašanje k poslanskemu vprašanju
Egona Prinčiča.
1. Kaj so naše zavarovalnice, kot partnerji inozemskih zavarovalnic, v
tem primeru storile? Ali se je katera od naših zavarovalnic povezala s partnerjem, kateremu je ladja ostala? Po časopisnih vesteh je lastnik prepustil ladjo
zavarovalnici. Vse naše zavarovalnice, pri katerih so naše ladje zavarovane,
imajo pozavarovanje pri inozemskih zavarovalnicah. Kaj so naše zavarovalnice
v tem primeru storile in ali je bilo sploh naročeno, naj kaj naredijo?
2. Kako bodo določeni skladi v takšnih ah podobnih primerih ravnali?
Lavine v hribih lahko identificiramo s takšnimi pomorskimi nesrečami. Samo
na sestankih, brez sredstev, brez organiziranosti, ne bomo opravili ničesar!
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Milan Erjavec.
Milan Erjavec: Tovariši in tovarišice poslanci! V zvezi s težko situacijo v nekaterih organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo z odkupom
in predelavo mleka, bi rad postavil izvršnemu svetu naslednji vprašanji:
1. Kakšni so razlogi, da še vedno ni sklenjen medrepubliški sporazum
o mleku, ki je bil napovedan?
2. Znano je, da je cena mlečnih izdelkov, z izjemo tistih, za katere je pristojna republika, zamrznjena na ravni iz leta 1971 in da se je medtem dvignila
odkupna cena za mleko z republiškim odlokom ter da mlekarnam z letošnjim
odlokom o premijah za mleko ni zagotovljen regres za predelavo. Zaradi tega
so se znašle v težkem položaju predvsem tiste mlekarne, ki mleko predelujejo
v mlečni prah.
Kaj bo naredil izvršni svet zdaj, ko te premije za letošnje leto ni zagotovil, je pa z drugačno usmeritvijo premije za mleko vplivala na nadaljnje
povečanje odkupnih cen?
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Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Stane Simšič, prosim.
Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V razpravi je predlog o konverziji kratkoročnih kreditov v dolgoročne. Glede
na nekatere nejasnosti o obsegu konverzije postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja:
1. Kateri kratkoročni krediti bodo zajeti v konverziji? Ce izvozni krediti
ne bodo zajeti, kaj misli storiti izvršni svet SR Slovenije, da se tudi ti krediti
vzamejo v poštev, glede na to, da je gospodarstvo SR Slovenije močno izvozno
usmerjeno in bi bilo z izločitvijo izvoznih kreditov močno prizadeto?
2. Kdaj lahko pričakujemo, da bo konverzija uresničena?
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje?
Miloš Sulin (iz klopi): Tovariš predsednik, jaz bi lahko na to vprašanje takoj odgovoril.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Sulin bo odgovoril na poslansko vprašanje tovariša Staneta Simšiča, prosim.
Miloš Sulin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
zvezi s postavljenim vprašanjem! bi rad povedal, da so predvideni za konverzijo
tudi kratkoročni krediti za izvoz, in sicer po predlogu, ki ga je Narodna banka
dala zveznemu izvršnemu svetu, do višine 38'% obsega kreditov s stanjem kreditov na dan 31. 12. 1972. V medrepubliškem komiteju za monetarni sistem se
s predlaganim obsegom konverzije 38'°/o v imenu SRS nismo strinjali in smo
zahtevali 50 fl/o.
Ker pa na zadnjem zasedanju medrepubliškega komiteja ni prišlo do
soglasja, kajti predstavnik Makedonije je odklonil predlagano konverzijo v
celoti, in ker smo vztrajali, da naj se konvertira 50,0/o obsega izvoznih kreditov,
se bo razprava o konverziji še nadaljevala, vendar pa naj bi po predlogu bila
zaključena do 31. maja tega leta.
Ostali krediti, ki so predvideni za konverzijo, so krediti za uvoz blaga
z nekaterih valutnih področij in dežel v razvoju, krediti za proizvodnjo sončnic, sladkorne pese in tobaka ter nekateri krediti prek vojaškega servisa, ki so
bih preneseni iz narodne banke na poslovne banke, in poseben kredit za modernizacijo jugoslovanskih železnic po stanju 31. 12. 1972. K tem kreditom pa moramo prišteti še kredite republiških narodnih bank iz primarne emisije.
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Če
nihče, dovolite, da zaključim to točko dnevnega reda.
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo problematike odpravljanja vzrokov nelikvidnosti in nepokrite porabe v SR Sloveniji.
Izvršni svet je skupščini predložil poročilo delovne skupine izvršnega sveta
za pripravo predlogov v zvezi z akcijo za odpravljanje nelikvidnosti in nepokrite porabe.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da da uvodno obrazložitev.
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Miloš Sulin: Tovarišice in tovariši poslanci! V okviru ukrepov za sanacijo gospodarstva v državi, za odpravo nelikvidnosti in nepokrite porabe je
bila pri izvršenem svetu skupščine SR Slovenije oblikovana delovna skupina iz
predstavnikov izvršnega sveta, službe družbenega knjigovodstva, Narodne banke
Slovenije, poslovnih bank, gospodarske zbornice, Socialistične zveze, Zveze
sindikatov in skupnih rezerv gospodarstva z nalogo, da ugotovi stanje in vzroke
nelikvidnosti ter da na republiški ravni uskladi izvajanje ukrepov in da daje
predloge za rešitev.
Skupina je pripravila program ukrepov za odpravo vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti ter nakazala naloge posameznih dejavnikov v republiki
na področju gospodarstva, družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih skupnosti ter gospodarske zbornice in Zveze sindikatov. Konkretne naloge so bile
nakazane za delovne organizacije, službo družbenega knjigovodstva, sklad
skupnih rezerv gospodarstva, za poslovne banke in Narodno banko Slovenije.
Ta skupni program dela je bil javnosti že posredovan, prav tako* pa tudi republiški skupščini. Omenim naj še, da ta delovna skupina usklajuje svoje delo z
ustrezno delovno skupino pri zveznem izvršnem svetu, v katero so vključeni
člani republik in avtonomnih pokrajin.
V poročilu, ki ga imate pred seboj, so v prvem poglavju globalno navedeni
ukrepi zvezne skupščine, kaj opredeljuje skupni program dela in kaj je njegov
pomen. V drugem poglavju je navedeno, kaj je delovna skupina pri izvršnem
svetu SRS pri analizi vzrokov nelikvidnosti ugotovila; obravnava izgube,
neporavnane obveznosti negospodarstva, blokiranje žiro računov, glavne vzroke
nelikvidnosti, nepokrite obveznosti za tekoče investicije itd.
V tretjem poglavju so navedena stališča in mnenja, ki jih je delovna skupina
zavzela na podlagi raznih informacij in predlogov zveznih organov, v prilogi
pa je pregled zadev, ki jih je delovna skupina izvršnega sveta SRS obravnavala. Trenutno je poglavitna naloga delovne skupine, da na. podlagi analize
zaključnih računov gospodarskih organizacij za leto 1972 ugotovi, zaradi izvajanja zakona o nelikvidnosti, stanje v gospodarstvu, predvsem zaradi zagotovitve sredstev za kritje izgub iz leta 1972 in zaradi nadaljnjih naporov za zagotovitev trajnih obratnih sredstev gospodarskih organizacij.
Posebno pozornost, tako kot doslej, bo delovna skupina tudi za naprej
posvečala vprašanjem na področju primarnih dejavnosti, to je železnicam oziroma prometu v celoti, železarnam, elektrogospodarstvu in tudi tistim organizacijam združenega dela, ki imajo zaradi različnih vzrokov težave v zvezi z nelikvidnostjo, kot na primer cinkarna Celje, Metalna Maribor, Tomos Koper,
rudniki in premogovniki itd. Delovna skupina ima danes sestanek, na katerem
bo opredelila način razprav in ukrepov za reševanje navedenih vprašanj.
Po razpravah v skupščinskih odborih ugotavljamo, da je bila usmeritev
delovne skupine pravilna in da bodo sugestije in pripombe pri bodočem delu
skupini zelo koristile.
Nazadnje naj omenim, da dobivajo poslanci tega zbora redna poročila službe
družbenega knjigovodstva in da so tako na tekočem o obravnavani problematiki
ter o bilančnem stanju v gospodarstvu.
Predsednik Tone Bole: Razen poročila delovne skupine je naš zbor
prejel še dvoje gradiv, ki jih je predložila služba družbenega knjigovodstva, to
je poročilo o sprejemanju ukrepov za izboljšanje nelikvidnosti in gradivo, ki
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daje kratek vpogled v rezultate poslovanja gospodarskih organizacij v preteklem
letu.
K navedeni problematiki smo prejeli še skupno poročilo odbora za finance
in odbora za proizvodnjo in blagovni promet.
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da v razpravi k tej točki dnevnega reda ne želi nihče sodelovati, zato predlagam zboru,
da sprejme naslednji sklep:
1. da odbor sprejme poročilo delovne skupine izvršnega sveta o odpravljanju vzrokov nelikvidnosti in nepokrite porabe;
2. da naj izvršni svet oziroma njegova posebna delovna skupina upošteva
pri svojem nadaljnjem delu in predlaganju ukrepov vse predloge in mnenja, ki
so izražena v poročilu našega odbora za finance in odbora za proizvodnjo in
blagovni promet;
3. izvršni svet naj nas ponovno obvesti, še pred skupščinskimi počitnicami,
o problematiki v zvezi z odpravljanjem nelikvidnosti in nepokrite porabe v SR
Sloveniji.
Se zbor strinja s tem sklepom? Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so sklepi soglasno sprejeti.
Prosim izvršni svet, da ima predvsem pred očmi zadnji sklep, to je, da bi
še pred skupščinskimi počitnicami obravnavali vprašanja, ki so predpaet tega
poročila.
Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka
zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 44. seje našega
zbora, ko smo sprejeli predlog za izdajo omenjenega zakona. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da da ustno obrazložitev osnutka tega zakona.
Ivan Kogovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da vas seznanim s poglavitnimi načeli in vprašanji, ki so spremljali
naše delo pri sestavi zakonskega osnutka. Ne nazadnje bi vas rad opozoril tudi
na nekatere pomembne razlike tega osnutka v primerjavi s predlogom za izdajo
zakona, ki je bil v tem domu sprejet v jeseni 1972.
Pripombe, priporočila in sklepi javne razprave, družbenopolitičnih organizacij ter skupščinskih teles k predlogu za izdajo zakona, kakor tudi poglobljene
in obsežne razprave, ki so bile opravljene v tem obdobju o vlogi in položaju
osebnega dela v našem družbenopolitičnem sistemu, so nas privedla k iskanju
takšnih rešitev, ki naj bi zagotovile dolgoročno pravno ureditev področja osebnega dela z zasebnimi sredstvi, ob dosledni izpeljavi načel XXXIV. ustavnega
dopolnila in skladno z drugimi temeljnimi načeli republiške in zvezne ustave,
ki govorijo o pravicah delavcev in vlogi osebnega dela z zasebnimi sredstvi
v našem samoupravnem družbenoekonomskem sistemu. Pri tem so bila upoštevana zlasti načela iz tez o vlogi zvezne in republiške ustave. Vse to nas je pripeljalo k takemu urejanju posameznih zadev in razmerij, ki po svoji vsebini
predstavljala novo sistemsko ureditev osebnega dela z zasebnimi sredstvi.
Predlog za izdajo zakona, obravnavan v jeseni, je imel obliko tez, ki še
niso bile dognane, dodelane; v določenem smislu so bile nedorečene ali pa so
bile v njih nakazane variantne rešitve. V osnutku za zakon nismo upoštevali
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tistih predlogov in sugestij, ki jih po vsebini ni bito mogoče uskladiti z osnovnimi izhodišči in z duhom ustavnih načel. Vse to, zlasti pa dopolnila tez za
ustavo, nas je vodilo k ustreznejšim in določnejšim formulacijam temeljnih
in drugih določb, vsebovanih v tem osnutku.
Na tej podlagi smo pristopili k sistematični ureditvi celotnega gradiva, kar
daje osnutku drugačno fiziognomijo, kot je bilo mogoče povzeti iz nedodelanega
predloga za izdajo zakona. V skladu z navodili za sestavo enotnega zakona, ki
naj v temeljnih določbah in v podrobnostih zajame pravno> ureditev celotnega
področja osebnega dela z zasebnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih in v
vseh oblikah, v katerih je mogoče tako delo, razen v kmetijstvu, je bito seveda
opravljeno obsežno delo. Zaradi tega in zaradi že prej omenjenih sprememb
ustave ni bito mogoče pripraviti osnutka v določenem roku. Ta zakasnitev pa je
dala možnost za najrazličnejše ugibanje in za nemir med občani, zlasti med
obrtniki. Ta nemir se je razširil tudi na uporabnike obrtnih storitev in proizvodov. Ustvarilo se je tudi prepričanje, da obrtništvo ne bo smelo delati za delovne
organizacije. Te negotovosti tudi zdomcev niso pustile ob strani.
Realnost pa je povsem druga. Zakonski osnutek namreč docela spodbija
vsa ta ugibanja in negotovosti, kar se je pokazalo že neposredno po objavi
osnutka v časopisju, zlasti pa v razpravah, ki so še v teku. To nas je sililo k
pospešenemu delu, pri čemer smo morali skrbeti predvsem za kakovost načelnih
in vsebinskih rešitev, čeprav je ob tem prišlo do terminoloških spodrsljajev, ki
se kažejo v posameznih členih ali v nedoslednostih in premalo izpeljanih opredelitvah posameznih členov.
Zato vas, tovariši in tovarišice poslanci, prosim, da v razpravi obrnete svojo
pozornost predvsem na vsebino tega osnutka, ker bomo pri izdelavi zakonskega
besedila poskrbeli za odpravo* tehničnih in ne nazadnje tudi jezikovnih napak in
pomanjkljivosti.
Dovolite mi, tovarišice in tovariši poslanci, da pred prehodom na prikaz
bistvenih razlik med tem osnutkom in predlogom za izdajo zakona obrnem
vašo pozornost na nekatere gospodarske in družbenopolitične vidike predlaganih
rešitev. Ker razprava še traja in besedilo še ni oblikovano, nimam niti možnosti
niti želje, da v tem trenutku dam celovito ekonomskopolitično analizo predloženega projekta.
Rad bi poudaril prepričanje, da predlagana pravna ureditev osebnega dela
z zasebnimi sredstvi odpira pot nadaljnjemu razvoju in širjenju najrazličnejših
možnosti in oblik osebnega dela. To je pomemben prispevek k odpravljanju
močno poudarjene strukturne neskladnosti, ki se kaže v slovenskem gospodarstvu v izraziti nerazvitosti tako imenovanega malega gospodarstva ter v pomanjkanju obrtnih proizvodov in storitev.
Osebno delo z zasebnimi delovnimi sredstvi, združeno v pogodbenih organizacijah združenega dela z delom delavcev in z družbenimi sredstvi, ki v teh
organizacijah ostajajo, lahko predstavlja pomemben dejavnik za hitrejši in vsestranski razvoj malih podjetij. Pri tem seveda ne gre zanemariti pomembnosti
razvijanja tudi drugih, klasičnih oblik samostojnega osebnega dela, ki bodo še
dolgo ostale.
Mala gospodarstva družbenega, mešanega ali klasičnega zasebnega sektorja
lahko zaradi specializacije v proizvodnji dobrin in storitev, namenjenih določenemu krogu porabnikov, stalno zapolnjujejo vrzeli, ki se pojavljajo na trgu,
bodisi v ponudbi ali v povpraševanju. Te vrzeli se vse pogosteje kažejo tudi v
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proizvodnih programih velikih organizacij združenega dela, kamor naj bi mala
gospodarstva usmerjala svoje delo in svoj razvoj. Specializacija omenjenih malih
gospodarstev oziroma njihovih obratov, zlasti pa pogodbena organizacija združenega dela, je na omenjenih deficitarnih področjih tista oblika, ki v tesnem
sodelovanju in povezovanju z drugimi oblikami malih gospodarstev ter združenega dela omogoča ob omejenih produkcijskih sredstvih optimalno proizvodnjo
proizvodov in storitev. Hkrati omogoča snovalcu delovnega procesa, da v
množici proizvodov, polproizvodov in storitev najde na tržišču vrzeli, ki mu dajejo možnost za inovacije in za gospodarsko udejstvovanje. Znano je namreč,
da mala gospodarstva, zlasti na razvitih področjih, samostojno, predvsem pa v
sodelovanju z velikimi organizacijami, pokrivajo širši asortiment končnih proizvodov in storitev, kar je pogosto moična želja obeh partnerjev.
Številne evropske države, pa tudi ZDA in Japonska posvečajo posebno
skrb razvoju malih gospodarstev. Na Japonskem med drugim poudarjajo, da je
posledica močne konkurence med malimi ponudniki storitev oziroma poddobavitelji, ki nosijo riziko ponudb pod manj ugodnimi pogoji, pomemben dejavnik,
ki vpliva na moč celotnega gospodarstva. V Franciji se uveljavlja mnenje, da
prav mala gospodarstva pogosto predstavljajo temeljni člen določenih produkcijskih možnosti, zlasti tam,- kjer številni sestavni deli, končni proizvodi oziroma
storitve ne predstavljajo velikega obsega.
Zaradi spoznanja, kako pomemben je za splošni gospodarski razvoj tudi
razvoj malega gospodarstva, je bil dan temu poseben poudarek v družbenem
planu SR Slovenije za leta 1971—1975. V tem okviru daje družbeni plan poudarek predvsem razvijanju takšnih- institucionalnih oblik in usmerjenosti malih
proizvodnih in storitvenih obratov, ki bodo vodile k trajnejši delitvi dela in
pogodbenemu sodelovanju z nosilci družbene reprodukcije in v industriji, gradbeništvu, prometu, trgovini, turizmu in v drugih dejavnostih.
V ta namen, tako smo namreč zapisali v družbenem planu, bodo uveljavljeni
tudi ustrezni sistemski pogoji, ki bodo spodbujali rast družbenega sektorja
malega gospodarstva ter združevanje osebnega dela in zasebnih sredstev v pogodbenih organizacijah združenega dela in v drugih oblikah osebnega dela. Hitrejšemu razvoju malih gospodarstev je dan poudarek tudi zaradi politike zaposlovanja delavcev, zmanjšanju dnevne migracije, hitrejšega razvoja manj
razvitih območij in politike vračanja zdomcev. Razumljivo pa je, da je v našem
družbenoekonomskem in samoupravnem sistemu mogoče uresničiti te cilje le v
okviru ustavnih načel, skladno z začrtanim razvojem naše samoupravne socialistične družbe, ki je organizirana na osnovi družbenih proizvajalnih sredstev.
Ta načela so bila kažipot v naših prizadevanjih pri sestavi tega zakonskega
osnutka. Zato predloženi zakon vsebuje načelo, da je zagotovljena svoboda
samostojnega osebnega dela le, kadar obrtnik dela sam ali s pomočjo družinskih
članov, kadar združuje svoje delo in sredstva z delom drugih oseb v zadrugi
ali pogodbeni organizaciji združenega dela. Izjemoma sme uporabljati dopolnilno
delo drugih delavcev, vendar le pod pogoji, ki onemogočajo prilaščanje presežka
dela teh delavcev. Prav zato, ker zakon določa na podlagi dela in ne na podlagi
zasebne lastnine delovnih sredstev za obrtnika enak družbenoekonomski položaj
in v osnovi enake pravice in obveznosti kot za delovne ljudi v združenem delu,
se to delo lahko enači z združenim delom. V teh okvirih so za posamezne oblike
osebnega dela določene pravice do dohodka iz vloženega dela in pravice do udeložbe pri dohodku, ustvarjenem s skupnim delom vseh sodelujočih, teh posebej
pravice iz vloženih sredstev.
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Prav v smeri bolj podrobne obravnave teh načel se predloženi osnutek razlikuje od dokaj nedoločenih določb, vsebovanih v predlogu za izdajo zakona. Zato
menim, tovarisice in tovariši poslanci, da bo predlagana sistemska ureditev
položaja osebnega dela z zasebnimi delovnimi sredstvi s tem zakonom v naši
družbi omogočala in spodbujala njegovo vključevanje v proces družbene reprodukcije. Se več, lahko izrazim trdno prepričanje, da ta zakon, grajen na načelih
prve in druge faze ustavnih dopolnil, pomeni uveljavitev novih medsebojnih
odnosov na vseh področjih osebnega dela z zasebnimi delovnimi sredstvi, ki ga
delovni ljudje v pogojih tega zakona samostojno opravljajo, ter na svojstven
human in evolucijski način odpira proces prehajanja od gospodarjenja na podlagi
lastnine proizvajalnih sredstev v gospodarjenje, kjer prevladuje delitev dohodka
po delu. V klasični obliki osebnega dela, ki jo zakon ohranja, pa zasebna lastnina
delovnih sredstev spreminja svoj zasebnolastniški značaj zaradi njihove uporabe
v procesu družbene reprodukcije.
V predloženem zakonskem osnutku se tako z določenimi cenzusi število dopolnilnih delavcev ne obravnava več izključno ali pa predvsem z vidika dovoljene eksploatacije mezdnega delavca, temveč predstavljajo te omejitve zagotovitev, da bo obrtnik v obratovalnici delal sam s pomočjo družinskih članov oziroma dopolnilnih delavcev, kadar je to v določenih dejavnostih potrebno, ter da se
mu omogoči delo in razvoj v njegovi obratovalnici. S tem se samostojnemu
obrtniku omogoča zaposlitev števila delavcev oziroma družinskih članov, ki
predstavlja minimalno osnovo za oblikovanje delovne skupnosti, s katero lahko
kasneje sklene pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije združenega dela.
Hkrati pa določeno število delavcev daje možnost za nadaljevanje dela v obratovalnici samostojnega obrtnika na dosedanji način, če ga želi obrtnik ohraniti
bodisi zaradi tega, ker nima pogojev ali želja za širjenje dejavnosti, ali pa za to
objektivno ni potrebe.
Za pogodbene organizacije združenega dela se glede števila delavcev ne
postavlja nikakršnih omejitev. Razumljivo pa je, da se bodo tudi v teh organizacijah glede števila zaposlenih delavcev postopoma razvijale ustrezne oblike
samoupravljanja, začenši od tega, da bo organ samoupravljanja predstavljal
delovno skupnost kot celoto, postopno pa tudi prek voljenih organov upravljanja oziroma organov upravljanja.
Tovarišice in tovariši poslanci! Ze iz doslej povedanega lahko ugotovimo
razliko v primerjavi s sedanjo pravno ureditvijo področja osebnega dela. To je
namreč urejeno z več zakoni. Določena področja kot so brodarstvo, projektiranje in opravljanje intelektualnih storitev v gospodarstvu, umetna obrt, oddajanje sob in prodaja na drobno pa doslej niso bila urejena z republiškimi zakoni.
Razlike pa se glede na predlog za izdajo zakona, poleg omenjenega, kažejo še v
temle.
Ze v temeljnih načelih zakonskega osnutka je poudarjeno, da delovni ljudje,
ki z osebnim delom opravljajo obrtne in druge gospodarske dejavnosti, lahko
svoje delo in sredstva, torej ne. samo delovna sredstva, združujejo z delom
drugih delavcev v pogodbenih organizacijah združenega dela ah v zadrugah na
način in pod pogoji tega zakona. Le izjemoma samostojni obrtnik lahko uporablja dopolnilno delo drugih delavcev, namreč če to opravičuje narava dejavnosti
in če je za to družbena potreba, kot je bilo že rečeno, le na način in pod pogoji,
ki onemogočajo prilaščanje presežka dela teh delavcev.
V osnutku je poudarjeno, da se pravice in obveznosti.samostojnega obrtnika
lahko enačijo le na podlagi njegovega dela. Obrtnikova lastninska pravica do
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delovnih sredstev in poslovnih prostorov se po tem osnutku ne omejuje. Le v
določenih, predvsem avtoprevozniških in brodarskih dejavnostih, so postavljene
omejitve za uporabo teh sredstev.
V nekaterih obrtnih dejavnostih pa se zaradi načina dela še posebej omejuje uporaba dopolnilnega dela drugih delavcev. Pri tem zaenkrat ostaja odprto
vprašanje razpolagalne pravice s poslovnimi prostori in drugimi nepremičninami
zlasti v primeru, ko obrtnik neha delati, kar naj se uredi s posebnim zakonom
o razpolaganju in prometu s poslovnimi prostori in nepremičninami, vendar na
način, ki ne bo zaviral pobude za naložbe v te namene.
V osnutku zakona je sprejeto tudi načelo, da se obrtno dovoljenje izda
prosilcu, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje. Izjema pri tem načelu so določene
dejavnosti po 7. in 16. členu, pri katerih se izdaja obrtnega dovoljenja lahko
zavrne, čeprav prosilec izpolnjuje predpisane pogoje, če občinski upravni organ
presodi, da za ustanovitev take obratovalnice ni splošnega družbenega interesa.
Bistveno je, da se osnutek zakona glede na predlog razlikuje v sedanjem tretjem
poglavju, ki zadeva ustanavljanje in poslovanje pogodbenih organizacij združenega dela. Te razlike so predvsem v tem, da se pogodbene organizacije združenega dela lahko ustanovijo v vseh dejavnostih iz tega zakona, razen v prodaji
na drobno in avtoprevozniške dejavnosti.
Osnutek zakona določa vsebino ustanovitvene pogodbe,, način vrednotenja vloženih sredstev ter način vlaganja in odplačevanja vloženih sredstev.
Podrobno so določene pravice in obveznosti, ki gredo samostojnemu obrtniku
glede njegovih osebnih dohodkov, glede udeležbe pri dohodku iz poslovanja
organizacije, pogojev za ponovno vlaganje sredstev, pravice do vodenja organizacije in pravice dediču ter glede pogojev in sprememb statusa organizacije.
Za poslovanje pogodbene organizacije združenega dela, če ni s tem zakonom drugače določeno, se. smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za poslovanje TOZD.
Vendar zakon določa, da se izdajo posebni predpisi za finačno knjigovodstvo,
blagajniško in skladiščno poslovanje pogodbenih organizacij združenega dela.
Celotno poglavje daje tem organizacijam velike ekonomske prednosti, posebno
za tiste obrtnike, ki svojih strokovnih sposobnosti in želj ne morejo uveljaviti
v pogojih klasičnega osebnega dela, ah ki v klasični obrti ne morejo racionalno
izkoristiti svojih delovnih sredstev.
Bolj dodelano in sistematično urejeno je tudi 4. poglavje o zadrugah, zlasti
z vidika pravic in dolžnosti članov zadruge in položaja delavcev v teh zadrugah
tako kot je predvideno v tezah za spremembo zvezne ustave. Zakonske določbe
o obrtnih zadrugah obsegajo samo poglavitna vprašanja s tega področja. Večina
vprašnj je prepuščena statutom zadrug. Menim, da je takšna usmeritev zadrug
v osnutku zakona pravilna, saj zakon ne more posegati v podrobnosti oziroma
jih nikdar ne more ustrezno opredeliti za vse primere, ki nastopajo v gospodarskem življenju.
V petem poglavju so podrobneje navedeni pogoji za ustanovitev poslovanja
in za prenehanje obratovalnice samostojnega obrtnika, ki se smiselno uporabljajo na vseh področjih osebnega dela. Obrtna dejavnost je v 87. členu samo
globalno opredeljena. Menim, da takšna globalna opredelitev ustreza intencijam
zakona, ki izstopa iz sedanjih ozkih okvirov obrtne nomenklature. Dejansko to
pomeni, da je kot obrtna dejavnost dovoljena vsaka dejavnost, ki ima tak
značaj, in da se lahko opravlja z osebnim delom, če z zakonom ni posebej prepovedano oziroma če zanj ni drugače določeno. V primeru spora o tem, ali je
12
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določena dejavnost po tem zakonu dovoljena ali ne, daje mnenje republiški
sekretariat za gospodarstvo po predhodnem mnenju gospodarske zbornice.
Osnutek zakona diferencira tudi pogoje za strokovno izobrazbo, ki je potrebna za pridobitev obrtnega dovoljenja. Zakonske določbe izhajajo iz načela,
da se zahteva strokovna izobrazba, vajenska doba in podobno pri vseh tistih
dejavnostih, pri katerih so od kakovosti proizvoda ali od opravljene storitve
odvisni varnost, življenje in premoženje uporabnikov proizvodnih storitev.
V tretjem odstavku 90. člena so določene dejavnosti oziroma stroke, za katere se da dobiti obrtno dovoljenje le, če ima interesent ustrezno strokovno
izobrazbo in najmanj dve leti prakse. Za vse druge gospodarske dejavnosti
je mogoče dobiti obrtno dovoljenje tako, da prosilec, ki nima ustrezne strokovne
izobrazbe, s preskusom znanja dokaže, da je usposobljen za opravljanje takšne
dejavnosti. Tudi gostinska dejavnost je v zakonu samo globalno opredeljena.
Pomembno razširja zakon dopolnilno dejavnost po 111. členu, na novo pa
prevoz gostov z motornimi vozili, plovnimi sredstvi, motornimi sanmi, vlečnicami ter organizacijo zabavnih in razvedrilnih dejavnosti. Za gostinsko dejavnost v bifejih in v nočnih barih izda dovoljenje občina, če ugotovi, da je za to
dan splošni družbeni, interes. Tudi za gostinske dejavnosti se za pridobitev
dovoljenja zahteva strokovna izobrazba. Na novo pa je tudi za gostinsko dejavnost speljano dokazovanje strokovne usposobljenosti po načelih, ki veljajo
za obrtne dejavnosti.
Podrobneje se urejajo tudi pogoji za razvoj kmečkega turizma in za oddajanje sob v zasebnih gospodinjstvih. Za prevoz oseb in tovora ostaja zakonski
osnutek v okviru načel, ki so bili dani že v predlogu za izdajo zakona. Za prevoz
tovora zakon ne postavlja omejitve, tonaže avtomobila, kot varianto pa ima
določbo, da ima lahko tovorno vozilo tudi prikolico. Nove so določbe, da lahko
občan opravlja prevoze tudi z avtobusom in sicer po pogodbi z občino prevoz
šolskih otrok in delavcev tam, kjer ni rednega linijskega prometa, ter po pogodbi
z gostinsko ali turistično organizacijo prevoz turistov.
Brodarska dejavnost se z omenjenim osnutkom zakona prvič v celoti ureja
z enim zakonom. Obseg te dejavnosti je prav tako kot za avtoprevozništvo,
opredeljen z zmogljivostjo plovil, zahteva pa se strokovna usposobljenost oziroma izobrazba. Razvoj teh dejavnosti naj predvsem popestri našo turistično
ponudbo, hkrati pa gre pri tem tudi za zagotovitev potreb po teh prevozih na
obalnem področju. Področje intelektualnih storitev, ki se lahko opravljajo
z osebnim delom po tem zakonu, se razširja še na opravljanje knjigovodskih,
finančnih in tehničnih storitev in na davčno svetovalno službo. Osnutek zakona
je sicer ostal v mejah in pri načelih, ki so bila dana že v predlogu za izdajo
zakona. Razen projektiranja zgradb zajema tudi projektiranje in konstruiranje
strojnih in elektrotehničnih naprav in orodij, idejnih in konstrukcijskih načrtov
za izdelke, oblikovanje izdelkov in izdelavo tehnoloških študij. Z odpiranjem
teh dejavnosti se tako delo legalizira, hkrati pa se omogoča širšemu krogu potrošnikov, zlasti s področja obrti in manjših delovnih organizacij, dostop do
tehnične in tehnološko-ekonomske dokumentacije.
Zakon ureja tudi prodajo na drobno, vendar ožje kot je bilo predvideno
v predlogu za izdajo zakona. Dovoljuje samo prodajo na drobno tistih predmetov in blagovnih skupin, ki so naštete v 143. členu in ki jih v obrtno dovoljenje vpiše občinski upravni organ. Razen tega je potrebno upoštevati, da
dovoljenje za prodajo na drobno izda občinski upravni organ šele, ko ta organ
ugotovi, da je za to dana družbena potreba v določenih krajih.
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Povsem na novo se urejajo pogoji za zaposlovanje dopolnilnih delavcev.
Ker so v VII. poglavju zakona že določeni pogoji in število dovoljenih delavcev
v posameznih dejavnostih, v tem poglavju ni več posebej poudarjeno, da je
to dovoljeno pri opravljanju teh dejavnosti le izjemoma. Dopolnilni delavci se
zaposlijo na podlagi delovne pogodbe, ki jo skleneta obrtnik in delavec. Podlaga
za delovno pogodbo je kolektivna pogodba, ki jo sklenejo ustrezne sindikalne
organizacije in delegati samostojnih obrtnikov, združeni v gospodarski zbornici
oziroma v drugi splošni asociaciji. Sedanjo kolektivno pogodbo pa bo potrebno
dopolniti še z nekaterimi merili za ugotavljanje individualne količine opravljenega dela kot posebnim prispevkom delavcev k rezultatu skupnega dela
v obratovalnici. Določiti bo treba tudi gornjo mejo za osebne dohodke delavcev
oziroma za njihovo udeležbo pri dohodku in tudi merila za tisti del osebnih
dohodkov, ki pripadajo delavcu in skladu za skupne potrebe.
Osnutek zakona določa tudi za samostojne obrtnike, ki pri svojem delu
uporabljajo dopolnilno delo drugih, osebni dohodek. Merila za osebni dohodek
obrtnika se določijo z družbenim dogovorom. Primerno bi bilo, da bi se tudi za
ta primer uporabil družbeni dogovor, ki je že predpisan v zakonu o davkih
občanov. Nova je tudi določba, da je prej omenjeni osebni dohodek obrtnika tudi
podlaga za njegovo zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.
Ker priznava zakon obrtnikom osebni dohodek, opredeljuje tudi, kaj je
njegov dobiček, ki mu pripada po pogojih zakona o plačilu davka na obrt po
153. členu. Pri oceni določenega najvišjega števila delavcev je potrebno upoštevati, da so merila postavljena predvsem glede na značaj posameznih dejavnosti, glede na obratovalni čas in podobno.
Ker glede na različne pogoje dela tudi z določitvijo najvišjega števila tujih
delavcev ni mogoče v celoti preprečiti prilaščanja rezultatov tujega dela, ki
je protiustavno, ima osnutek zakona posebno določbo, ki omejuje dobiček. Meja
za ta dobiček je postavljena tako, da od dobička, ki ostane po plačilu davka iz
obrtne dejavnosti in davka na skupni dohodek občana, lahko ostane obrtniku
znesek, ki ne presega 3-kratni neto osebni dohodek zaposlenega v gospodarstvu
SR Slovenije. Ce je dobiček večji, ga mora obrtnik odvesti kot poseben prispevek
v družbeni fond za kreditiranje razvoja obrti in drugih komunalnih dejavnosti.
Obrtniku ni potrebno odvesti presežka dobička oziroma se mu že plačani
presežek vrne, če ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela in vloži
ta denar v to organizacijo v enem letu po plačilu presežka. Od odločitve obrtnika
je tako odvisno, ali bo odvajal presežek v poseben sklad ali pa bo ustanovil
pogodbeno organizacijo združenega dela. Torej ni nikakršnega avtomatskega
prehoda samostojne obrti v POZD, tudi če obrtnik preseže dobiček. Takega
avtomatizma zakon ne uvaja, ker se pogodbene organizacije združenega dela
ustanovijo po prosti presoji obrtnika s pogodbo, s katero se sporazumejo obrtniki
in delavci.
Posebej je potrebno opozoriti na zakonske določbe, ki obrtnika zavezujejo,
da prijavi občinskemu organu spremembo poslovanja, od katerega je odvisno
najvišje število delavcev, na primer, če obrtnik uvede avtomate, ah če gostinec
spremeni gostinski obrat v bife. Delo družinskih članov, staršev, zakoncev in
otrok po tem osnutku šteje kot dopolnilno delo drugih, če jim je to glavni in
edini poklic.
Po določbi cenzus delovne sile ne velja za učence v gospodarstvu, pa tudi
ne za čas, ko mora obrtnik uskladiti število delavcev po tem zakonu, oziroma
čas, če mora delavec iti na odslužitev kadrovskega roka. Za skupne obrtne
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delavnice določa zakon, da lahko zaposlijo toliko delavcev, kolikor je to dovoljeno za individualno poslovalnico v posamezni stroki. V tem pogledu je prednost skupne obrtne delavnice samo v tem, da poleg delavcev dela namesto enega
nosilca dovoljenja več soustanoviteljev takšne skupne obratovalnice.
V nasprotju z dosedanjo pravno ureditvijo določa zakonski osnutek tudi
pogoje za nadzorstvo in ukrepe, pri čemer uvaja tudi luško kapetanijo v ta
okvir. Naj opozorim na to, da so kazenske sankcije v tem zakonu izenačene
za vse vrste dejavnosti, tudi za tiste, ki se opravljajo kot postranski poklic.
Poleg tega je pomembna določba, da se ob vsakem prekršku, navedenem v
tem zakonu, predvideva tudi odvzem neupravičeno pridobljenih premoženjskih
koristi. Višina kazni bo v predlogu zakona usklađena z novim zakonom o
prekrških, ki je v pripravi.
Vse obrtne delavnice, gostinski obrati in prevozniki lahko nadaljujejo
delo, morajo pa uskladiti svoje poslovanje s tem zakonom v enem letu. V tem
enoletnem roku morajo prizadeti tudi dobiti dovoljenje za zaposlovanje tuje
delovne sile. Skladno z načelnimi določili tega zakona bo treba dopolniti še
nekatere predpise. Izdelati bo treba tudi osnutek in normativne akte za ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela, s katerimi naj se olajša delo
tako obrtniku kot upravnemu organu občine.
Prepričan sem, da bo predlagani zakonski osnutek o osebnem delu z zasebnimi sredstvi sprožil tudi v tem zboru tehtno razpravo, ki bo dopolnila in
izboljšala predvideno ureditev tega področja. Poleg tega bo razprava osvetlila
in podrobno pojasnila določene rešitve iz tega osnutka. Zaradi tega vas, tovariši
in tovarišice poslanci, v imenu predlagatelja vabim k razpravi, da v tem domu
zlasti pa v razpravah, ki bodo na terenu, pojasnite rešitve tega obsežnega in
pomembnega zakona. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Obveščam zbor, da smo poleg osnutka zakona
prejeli še naslednja gradiva: poročilo odbora za družbenoekonomske odnose,
poročilo zakonodajno-pravne komisije, mnenja in predloge zasedanja delegatov
občin, pripombe gospodarske zbornice SR Slovenije, poročilo s področnih "posvetov, ki jih je organizirala Socialistična zveza Slovenije ter pripombe zveze
arhitektov Slovenije.
Želi poročevalec odbora za družbenoekonomske odnose še ustno dopolniti
poročilo. Ne želi. Hvala!
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima tovariš
Ferdo Papič. Prosim!
Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Menim, da osnutek zakona ureja snov tako podrobno, da je zelo malo zadev,
na katere bi lahko kot poslanci dali svoje pripombe. Kljub temu bi opozoril
na eno slabost, in sicer glede dejavnosti avtoprevoznikov na območju tolminskega.
Po 129. členu lahko dobi dovoljenje za opravljanje javnega prevoza oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz 74. člena tega zakona, če ima vozniško dovoljenje
ustrezne kategorije. Člen 130 pooblašča občinsko skupščino, da lahko sklene
s samostojnim avtoprevoznikom pogodbo o prevozu šolskih otrok, delavcev in
potnikov v krajih, kjer ni organiziran redni linijski promet.
Opozoril bi predvsem na 74. člen, ki zelo jasno in precizno določa, kdo lahko
dobi to obrtno dovoljenje. Ta člen pa v 2. točki pravi, da dovoljenje lahko dobi
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oseba, ki ni v'delovnem razmerju. Menim, da bi pooblastilo občinski skupščini
moralo biti nekoliko širše, kajti v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da šolskih
otrok ne bomo mogli več prevažati v šolo. Za 5 ali 10 km dolge prevoze, tja in
nazaj, ni posebnega ekonomskega interesa, zato bi moralo biti pooblastilo občinske skupščine v teh izrednih primerih nekoliko širše. Menim, da se pooblastilo ne bi smelo nanašati le na prevoz otrok, temveč, tudi na prevoz delavcev.
To pooblastilo bi občinska skupščina morala imeti, kajti v nasprotnem primeru
se bo dogajalo to, kar je danes, to je, da prevoze opravljajo z vozili, ki smejo
voziti le pet ljudi, vozi pa se jih tudi po 20 in je srečno naključje1, da še
ni prišlo do hujših nesreč.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo
ima tovariš Franc Kolarič.
Franc Kolarič:. Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V razpravi se bom omejil na eno samo vprašanje. V tem zboru in v javni
razpravi po časopisih se je omenjalo kot posebno vprašanje vprašanje o zasebnem tiskarstvu. Po veljavni zakonodaji ta dejavnost doslej ni bila dovoljena.
Nov zakon oziroma osnutek zakotna pa tiskarstvo kot obliko zasebne dejavnosti,
sicer z določenimi omejitvami, uvaja in skuša legalizirati stanje, ki doslej ni bilo
usklađeno z veljavnimi predpisi.
Slovenska grafična industrija je v preteklosti prek svojih organov v zbornici večkrat opozarjala na ta problem, inšpekcijske službe pa so hkrati ugotavljale, kolikšen je obseg te nedovoljene zasebne tiskarske dejavnosti. Omenjalo
se je, da je okoli 200 zasebnih tiskarskih obratov. Nekateri od teh so bih že
majhne tiskarne. Želel bi opozoriti, da slovenska grafična industrija meni, da ne
obstaja nobena realna ekonomska ali družbena potreba, da to dejavnost legaliziramo v obliki novega zakona.
V preteklosti je bilo v to dejavnost v Sloveniji mnogo investirano. Zmogljivosti so se povečale, oprema pa je" sila draga in v glavnem vezana na uvoz.'
Slovenska grafična industrija s svojimi zmogljivostmi pokriva, lahko rečemo,
potrebe slovenskega gospodarstva, hkrati pa je tudi močno usmerjena na ostali
jugoslovanski trg, s svojimi prostimi zmogljivostmi pa tudi v izvoz.
Zato razlog, ki nas pri obravnavanju kompleksa zasebne obrti vodi, namreč
da naj bi ta dejavnost predstavljala dopolnitev družbene dejavnosti, to je
dejavnosti socialističnih podjetij s tega področja, verjetno v tem primeru ne
drži. Naročila zasebnikov za tiskarske storitve niso pogosta in so skromna, zato
jih lahko izpolni tiskarsko podjetje. Tudi ni nobene potrebe po dodatnem
zaposlovanju, kar je eden od razlogov, ki nas vodijo pri obravnavanju zasebne
obrti. V zasebni obrti vidimo možnost dodatnih delovnih mest, dodatnega
zaposlovanja delovne sile, ki je industrija ne more sprejeti. Trdim, da nam
grafičnih strokovnih delavcev manjka, da se da vse strokovne grafične delavce
zaposliti v družbenem sektorju, prav tako pa morebiti tudi tište naše delavce,
ki delajo v tujini in bi se radi vrnili. Iz tega izhaja, da ekonomskodružbene
utemeljenosti zn uvedbo te dejavnosti pravzaprav ni.
Opozorim naj na politično ah splošno družbeno vprašanje, ki bi se lahko
v zvezi s tem pojavilo. Gre namreč za zelo občutljivo dejavnost, za tisk, kate^
rega tudi drugi družbeni sistemi nekoliko drugače obravnavajo kot ostalo go^spodarsko dejavnost.
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Predlagam, da bi iz na novo predvidenih dejavnosti v obrti črtali tiskarstvo
v celoti, ne pa, kot je v 8. oziroma 7. členu predvideno, da lahko zajema poleg
tiska na embalaži in predmetih papirne, plastične in druge galanterije tudi
tiskanje obrazcev za potrebe gospodarstva in izdelkov sitotiska. Ta formulacija
je namreč tako široka, da dejansko obsega vso dejavnost tiskarstva. Predlagam,
da se ta dejavnost obravnava v smislu veljavnih predpisov, namreč kot dejavnost predelave in dodelave papirja. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi sodelovati v razpravi?
Prosim, tovariš Natan Bernot.
Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ze pri razpravi o predlogu za izdajo tega zakona smo nekateri poslanci omenili
vprašanje intelektualnih dejavnosti, ki je tu razvrščena v 138. člen, to so
»•projektantska dejavnost in druge storitve za gospodarstvo«. V osnutku, ki ga
imamo danes na mizi, ni v bistvu nikakršnih sprememb takratnega predloga
za izdajo zakona.
Ponovno bi opozoril na posledice, ki lahko nastanejo iz ne dovolj natančno opredeljenih omejitev zasebnega projektiranja objektov, naprav in
inštalacij za družbeni sektor. Vsi smo že dostikrat občutili posledice in drago
plačah slabo projektiranje. Slabo projektiranje izvira iz želje po čim hitrejšem
opravljanju te dejavnosti. Slabo projektiranje ima zelo široke družbene posledice, upam si trditi, da je eden od glavnih virov inflacije. Investicijska graditev
je pri nas najdražja na svetu prav zaradi tega, ker ne dajemo dosti veljave
intelektualni pripravi zanjo. Idejne rešitve se nam porajajo čez noč, v njih
naredimo največje napake, takšne, da potem ni poti nazaj. To govorim zaradi
tega, ker ta zakon omogoča, da bodo naši najboljši strokovnjaki šli za privatne
projektante. Tako ne bodo- omejeni s samoupravnimi sporazumi in družbenimi
dogovori in si bodo lahko po svoje prilagajah zahteve in želje. Edina omejitev
je 300 m2, ker pa ni jasno, ali gre za 300 m2 neto ah bruto površine, bodo
objekti lahko zelo različni v svojih investicijskih zneskih. Velja pa ta omejitev
le za gradbene objekte, za druge naprave pa ni nikakršnih omejitev. Razen
tega obstaja možnost združevanja v biroje, večkrat po 300 m2 pa je lahko
zelo veliko, kar pomeni, da bi se lahko v takih združenjih projektirali zelo
veliki objekti. Zaradi tega se mi zdi, da bi morali pri osnutku zakona v členih
od 138 do 141 veliko bolj natančno opredeliti to dejavnost.
Ne izključujem možnosti, da se bo kot posledica tega zakona v gospodarstvu
pojavilo toliko ekscesov, da ne bodo več izjeme, temveč redni pojavi v tej
dejavnosti. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi sodelovati v razpravi? Ce
ni nikogar, mi dovolite, da zaključim razpravo in da predlagam zboru naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do konca maja 1973. leta. Pri pripravi zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in
drugih gradivih, ter predloge iz javne razprave in razprave na današnji seji
zbora.
Dajem sklep na glasovanje.
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Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep.
Predlagam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadijevala ob 11.35.)
Predsednik Tone Bole: Prehajam na 5. točko dnevnega reda,
to je na obravnavo osnutka zakona o semenu in sadikah..
Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 41. seje našega
zbora, ko smo obravnavali predlog za izdajo tega zakona, Prosim predstavnika
izvršnega sveta, če želi dati še ustno obrazložitev. Ne želi.
K osnutku zakona smo prejeli naslednja gradiva: poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter poročilo zakonodajno^pravne komisije. Želi
besedo poročevalec odbora? Besedo ima tovariš Jože Javornik!
Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je na zadnji seji obravnaval osnutek
zakona o semenu in sadikah. K temu osnutku je dal tudi pismeno poročilo.
Zbor želim opozoriti na dvoje:
1. osnutek daje 12 in celo nekaj več pooblastil republiškemu sekretariatu
za kmetijstvo in gozdarstvo,
2. osnutek ne upošteva nekaterih zakonitosti reprodukcije kmetijskih semen
glede na to, ali gre za generativno ali za vegetativno razmnoževanje. Pri tem
je imel odbor v mislih vegetativno razmnoževanje semenskega krompirja, saj
je določbo o stopnjevanju kategorij v nasprotju s strokovnimi mnenji glede
podedovanja genetskih lastnosti. Pri vegetativnem razmnoževanju se namreč
genetske lastnosti v celoti prenašajo, pri generativnem pa je dedovanje drugačno.
Zato je odbor predlagal, naj predlagatelj znova prouči stališča in vnese v predlog zakona določbe, ki v zvezi s stopnjevanjem kategorij ločujejo vegetativno
in generativno razmnoževanje. Prav tako odbor predlaga, da naj se posebej
proučijo pooblastila, ki jih zakon daje republiškemu sekretariatu za kmetijstvo
in gozdarstvo.
Naj mi bo dovoljeno, da se izven okvira poročila odbora, vendar na pobudo
odbora, zadržim še pri enem, in sicer, da se glede na pooblastila sekretariatu za
kmetijstvo in gozdarstvo v osnutku zakona popolnoma opušča možnost samoupravnega dogovarjanja med proizvajalci semena in potrošniki. Dosedanja praksa je pokazala, da se proizvajalci in potrošniki semena lahko dogovarjajo, in to
zelo konstruktivno1, o nekaterih spremembah, ki pa jih osnutek zakona daje
v pristojnost republiškemu sekretariatu. Menim, da bi vključitev načel samoupravnega sporazumevanja med zainteresiranimi delovnimi organizacijami —
proizvajalci in potrošniki lahko bistveno modernizirala te odnose. Prav tako bi
se s tem odpravil prizvok etatizma, to* je izključnih pristojnosti upravnih organov. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ugotavljam,
da nihče.
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. osnutek zakona se v načelu sprejme;
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2. predlog zakona naj pripravi izvršni svet in pri tem' upošteva pripombe
odbora za proizvodnjo in blagovni promet, zakonodajno-pravne komisije ter
pripombe, dane v razpravi na današnji seji zbora;
3. predlog zakona naj izvršni svet predloži skupščini do konca oktobra
letošnjega leta.
Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel.
Prehajam na 6. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka
zakona o kakovosti mineralnih gnojil.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi ustavnega zakona za
izvedbo ustavnih amandmajev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije. Želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek zakona? Ne želi.
K osnutku zakona ste prejeli naslednja gradiva: poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. Želi
poročevalec odbora še ustno dopolniti poročilo odbora? Ne želi.
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima tovariš
Stojan Makovec. Prosim!
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V 9. členu osnutka zakona o kakovosti mineralnih gnojil ni povsem jasno,
kdo daje deklaracijo k fakturi in na embalažo. D,a ne bi bilo dvomov o tem,
bi bilo dobro dodati nov četrti odstavek s približno takšno vsebino:
»Deklaracijo k tovornemu listu in na embalažo izda proizvajalec oziroma
uvoznik mineralnega gnojila.«
V drugem odstavku istega člena bi bilo dobro dodati določilo, da deklaracije k tovornemu listu ni potrebno izdati za mineralna gnojila, ki so pakirana
v manjših količinah, npr. do 1 kg,
V 13. členu bi bilo potrebno v 5. točki za besedama »predpisane kakovosti«
dodati: »in ko. je potekel čas deklarirane kakovosti«..
V 16. členu, če ne odpade po alternativi, bi bilo- potrebno v prvi odstavek
pred sedanje besedilo dodati: »Mineralno gnojilo, ki mu je potekel čas deklarirane lastnosti«. Naprej v besedilu pa se lahko črtata besedi »mineralno
gnojilo«.
Za tretjim naj se doda nov četrti odstavek, ki naj se glasi približno takole:
»Čas veljavnosti deklariranih lastnosti mineralnega gnojila, ki je v prometu,
sme proizvajalec oziroma uvoznik podaljšati in izdati nove deklaracije o
kakovosti na podlagi analize vzorca. Če je organ iz prvega odstavka tega
člena zaradi zapadlosti deklariranih lastnosti prepovedal promet gnojila, lahko
izjemoma ponovno dovoli promet, če je gnojilo predpisane kakovosti.«
Če pa po alternativi odpade ta člen, je treba kot samostojno določbo ali
skupno z drugimi ohraniti določbe predzadnjega in zadnjega odstavka tega
člena.
V 22. členu bi bilo treba dodati v prvem odstavku še četrto točko, ki naj
bi se glasila takole: »če da v promet mineralno gnojilo, ki mu je potekel čas
deklkriranih lastnosti (2. člen).« Hvala.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Če nihče,
zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
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1. osnutek,zakona se v načelu sprejme;
2. pretilog zakona naj pripravi izvršni svet. Pri tem naj upošteva pripombe
odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora, zakonodajnopravne komisije, ter pripombe, dane v razpravi;
3. predlog zakona naj izvršni svet predloži skupščini do junija 1973.
Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep. soglasno sprejet.
Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo- predloga zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne
porabe.
Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po
skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Predloženi zakon predstavlja tudi
uresničitev pobude skupščine občine Ljubljana-Center za dopolnitev tega zakona. Želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona?
Ne želi.
K predlogu zakona ste prejeli še naslednja gradiva: poročilo odbora za
finance, poročilo zakonodajno-pravne komisije, predlog za izdajo zakona o
dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, ki ga
je predložila skupščina občine Ljubljana-Center ter mnenje zasedanja delegatov
občin. Želi poročevalec odbora za finance še ustno dopolniti poročilo? Zeli.
Besedo ima tovarišica Mara Žlebnik.
Mara Žlebnik: Tovariši predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
K pismenemu poročilu odbora želim dodati le kratko dopolnitev.
Predvsem bi opozorila zbor, da gre za dopolnitev obeh točk dnevnega reda,
to je 7. in 8. točke. Predlog odbora, po katerem naj se naloži izvršnemu svetu,
da do skupščinskih počitnic pripravi nov predlog zakona, bi razširila glede
na razpravo s tem, da ne gre le za proučitev zakonske iniciative občine Hrastnik, temveč za kompleksno proučitev davka od skupne porabe, glede na to,
da imamo samoupravne sporazume, da imamo družbene dogovore in je vprašanje, ali je zakon v takšni obliki sploh še potreben ali ne. Zato' bi prosila,
da se predlog odbora dopolni.
Predsednik Tone Bole: Ker se predlaga, za obravnavo zakona skrajšani postopek, vprašam zbor, če se s tem strinja.
Kdor je za skrajšani postopek, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se zbor strinja z obravnavo po skrajšanem postopku.
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Če nihče, prehajam
na glasovanje.
K predlogu zakona je dala redakcijski amandma zakonodajno-pravna komisija, in sicer k 1. -členu.
Kdor je za redakcijski amandma zakoriodajno-pravne komisije, naj prosim
glasuje! (41 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(2 poslanca.)
Amandma zakondda j no-pravne komisije k 1. členu je sprejet z večino
glasov.
Prehajam na glasovanje o zakonu v celoti.
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Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (47 poslancev glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Predlog zakona je soglasno sprejet.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga
za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev
skupne porabe.
Predlgo za izdajo zakona so predložile skupščine občine Hrastnik, Trbovlje
in Zagorje ob Savi.
Zeli besedo predstavnik omenjenih skupščin občin? Prosim, besedo ima
Martin Mlinar.
Martin Mlinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši- poslanci!
Predvsem nas preseneča stališče izvršnega sveta predloženemu gradivu. K tej
točki dnevnega reda in sicer, da naj se vprašanje rešuje z uresničevanjem
druge faze ustavnih dopolnil. Ker moramo v uresničevanju druge faze ustavnih
dopolnil sprejeti nad 100 zakonov, bo lahko predložena sprememba ena od
zadnjih, kar bi imelo v letošnjem letu velike materialne posledice pri objektih, ki so v zidavi v skladu s samoupravnimi sporazumi in z zakonodajo
preteklega leta.
Zaradi tega bi rad znova opozoril ta zbor, s kako velikimi odstotki so
obdavčena sredstva, ki se na podlagi samoupravno sklenjenih sporazumov za
financiranje negospodarskih investicij, predvsem za financiranje šol, šolskih
objektov, varstvenih ustanov ter kulture in prosvete prenašajo s 1. 1. 1973
v sredstva sklada skupne porabe.
To financiranje je že prizadeto s tem, ker morajo gospodarske organizacije
takoj angažirati sredstva in jih rezervirati v zaključnih računih, ki so poleg
tega po spremembi zakona o obdavčitvi temeljnih organizacij združenega
dela že obdavčena s 5 fl/o. V smislu zakona iz leta 1969 se sredstva sklada skupne
porabe po 2. členu obdavčujejo postopno do 8 0/». V drugem odstavku tega člena
je določilo: »Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se plačuje prispevek
od sredstev skupne porabe po višji stopnji, če znašajo uporabljena sredstva skupne porabe v koledarskem letu več kot 30 000 dinarjev oziroma 300 dinarjev na
delavca, in sicer po naslednji progresivni stopnji.« Ta stopnja je izredno velika
in predstavlja 25% in še več, celo 35fl/o. Vemo, da smo s sklenitvijo samouprarvnih
sporazumov o delitvi dohodka določili, katera potrošnja se lahko financira
iz skladov skupne porabe in je omejena na enega zaposlenega. S spremembo
zakona o financiranju negospodarskih investicij ta sredstva tako močno obdavčujemo, da ni vprašljivo le 8®/o po prvem odstavku omenjenega zakona,
temveč predvsem po drugem odstavku, ki progresivno obdavčuje ta sredstva
za negospodarske investicije, obdavčena po novi zakonodaji celo trikrat.
Zato je bila sprožena iniciativa skupščin občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, saj niso edine skupščine v Sloveniji, ki s samoprispevki občanov in s
samoupravnimi sporazumi z delovnimi organizacijami oblikujejo sredstva za
graditev šolskih objektov, varstvenih ustanov ter objektov za kulturo, prosveto in šport.
Ce se iniciativa teh treh skupščin v letošnjem letu ne bo upoštevala oziroma,
če se bo reševala tako, kot je predložil izvršni svet, potem to pomeni približno
za 25B/o zmanjšanja sredstva za te naložbe. Investicije so v teku, prišli bomo
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do nepokritih investicij. Občinske skupščine bodo prisiljene pritiskati na delovne
organizacije, da bodo povečale sredstva, da se bo obdržal obseg neto sredstev.
Za skupščine v Zasavju to pomeni približno 180 milijonov dinarjev, če
ne upoštevamo davka na dohodek temeljne organizacije združenega dela, saj
je bil izdelan predlog, da so objekti za šole oziroma varstvene ustanove tega
davka oproščeni.
Skupščine teh zasavskih občin, z menoj kot poslancem tega zbora vred,
se ne morejo strinjati z utemeljitvijo izvršnega sveta, da je vprašanje, ali
bodo izpadla sredstva republiškega proračuna v višini 30 milijonov dinarjev.
Ker od teh sredstev v preteklem letu ni bil plačan prispevek oziroma niso
bila obdavčena, kajti plačevala so se iz sredstev pogodbenih obveznosti, ni
logično ^ da bo to pomenilo primanjkljaj. Ce pa so planirali v letošnjem proračunu teh 30 milijonov dinarjev, bi moral izvršni svet imeti pred očmi tudi
posledice, ki se bodo pojavile v občinskih skupščinah in pri graditvi objektov,
ki se bodo zaradi takšnega sistema obdavčevanja morali zaustaviti oziroma
bo moralo biti gospodarstvo dodatno obremenjeno.
Sprejemam spodbudo našega odbora za finance, da se iniciativa treh
občin podpira, vendar moram reči, kot poslanec tega zbora in kot predstavnik
vseh treh občin, da bi moral izvršni svet popolnoma jasno časovno opredliti,
kdaj bo dal predlog za spremembo tega zakona oziroma predlog za odpravo
tega zakona. Naj še enkrat povem, da je predlog teh skupščin predvsem
usmerjen na drugi odstavek 2. člena, kjer je navedena progresivna lestvica.
Ta predlog ne meri toliko na tistih prvih osem odstavkov, kot na progresivno
lestvico. Verjetno bi bilo zaradi politike stabilizacije prav, da ta zakon obdržimo
do konca leta, saj vemo, da iz sklada skupne porabe lahko gospodarske organizacije financirajo tudi kaj drugega, počitniške domove itd. Če bo to ostalo
tako, kot si je zamislil izvršni svet, brez jasne opredelitve, potem bodo posledice na terenu zelo velike in je vprašanje, kaj je večja škoda, ah da se nekoliko
zmanjšajo že planirana proračunska sredstva republike, ah pa da se zmanjšajo
sredstva v takem obsegu, d^ se bo morala ustaviti graditev objekta. Zato pozivam ta zbor in predstavnika izvršnega sveta, da to iniciativo, če je danes
ne moremo realno opredeliti, ponovno pretresejo in jo prenesejo na naslednjo
sejo našega zbora oziroma, da jasno povedo, da bo to urejeno do poletnih
počitnic. V nasprotnem primeru se je nemogoče izogniti posledicam, ki bodo
zaradi tega nastale.
Predsednik Tone Bole: Kot sem razumel poročilo odbora in izvajanje
tovarišice Zlebnikove, sta iniciativa treh občin in stališče odbora za finance
identična. Vi, tovariš Mlinar, pa ste postavili tudi vprašanje, na katerega bo
verjetno odgovoril predstavnik izvršnega sveta. V bistvu je vaša iniciativa
povezana z rokom predložitve zakona, ki je obljubljen kot uresničenje amandmajskih rešitev.
Martin Mlinar: Da. Ce se to ne bo rešilo v letošnjem letu, bo treba
sredstva nadomestiti.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Nihče.)
Ce nihče, prosim predstavnika izvršnega sveta. Besedo ima tovariš Jože Florjančič.
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Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Želel bi poudariti, da smo vzeli v poštev predlog skupščin občin Hrastnik,
Trbovlje in Zagorje ob Savi, da naj se razmisli o možnosti dopolnitve zakona
o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. V okviru celotnega pro^
grama zakonodaje za uskladitev republiških zakonov z republiško in zvezno
ustavo za letošnje leto smo uvrstili tudi ta zakon in zavzeli stališče, da se glede
na sprejeti zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
in glede na določila, ki v samoupravnih sporazumih in družbenem dogovoru
urejajo način financiranja in obseg financiranja posameznih vrst porabe iz
sredstev sklada skupne porabe v celoti prouči, če je obdavčitev sredstev, ki
gredo za posamezne namene iz sklada skupne porabe organizacij združenega
dela, primerna tudi v naprej. Opredelili smo tudi rok. Ker pa je bilo v republiškem zboru sprejeto, da moramo skupščini predložiti ustrezno analizo in
predloge do 30. maja tega leta, bomo seveda skladno s tem rokom skupščini
to problematiko predložili. Iz nje bo razvidno, ah bomo to obdavčitev za naprej
sploh obdržali ah ne, v kakšni meri jo bomo obdržali in za katere vrste izdatkov
iz sklada skupne porabe. Se enkrat poudarjam, da ima večina organizacij združenega dela opredeljen obseg porabe oziroma sredstev, ki gredo za posamezne
vrste porabe iz sklada skupne porabe s samoupravnimi sporazumi, zato bi
morali v glavnem pogledati le tisto, kar ni na ta način opredeljeno in kar bi
kazalo tudi v bodoče obdavčevati.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Mlinar, ali je s pojasnilom tovariša
Florjančiča to vprašanje rešeno?
Martin Mlinar: Vprašanje je rešeno z rokom 30. maj 1973, kot je
navedel tovariš Florjančič.
Predsednik Tone Bole : Zeli še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo in predlagam zboru naslednji sklep:
1. spodbuda za oprostitev prispevka od sredstev skupne porabe, ki jih
delovne in druge organizacije in državni organi prispevajo za sofinanciranje
skupnih poteb v občini, če so' za to sklenjeni ustrezni samoupravni sporazumi,
se sprejme;
2. izvršni svet naj glede na sprejeto spodbudo in na že sprejete oprostitve
nekaterih sredstev iz sklada skupne porabe, zlasti pa glede na to, da je" bil
sprejet zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, prouči,
ali je zakon o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe sploh še potreben, in da gospodarskemu zboru Ustrezni predlog do konca maja 1973. leta.
Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o podaljšanju rokov za določitev
stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973.
Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po
hitrem postopku. Prosim predstavnika izvršnega sveta, če želi še ustno obrazložiti predlog zakona? Besedo ima tovariš Stanko Lajevec.
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Dr. Stanko Lajevec: Podaljšanje rokov za določitev stopenj in osnov
davkov in prispevkov za leto 1973 ne bo povzročilo novih obremenitev družbenopolitičnih organizacij in organizacij združenega dela, omogočil pa bo, da bomo
zbrali po samoupravni poti toliko sredstev za zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo, kot je to predvideno v resoluciji, in da po obsegu in kakovosti
zdravstveno varstvo v naši republiki ne bo nazadovalo.
Rezultati podpisovanja samoupravnega sporazuma o prispevni stopnji, do
konca marca tega leta, so v obrazložitvi k temu zakonu. Dosegli smo, da je
okoli 7©°/o vseh delovnih organizacij že podpisalo sporazum. So pa nekatere
delovne organizacije, ki tega niso napravile iz tehničnih razlogov, ker se
delavski sveti ne sestajajo vsak teden, mogoče pa tudi zaradi pomanjkljive
obveščenosti.
Izvršni svet predlaga podaljšanje roka, prav tako podpisniki družbenega
dogovora o financiranju zdravstvenega varstva za leto 1973. Prosimo, da vaš
zbor ukrep podpre in predlagani zakon sprejme. Hvala lepa.
Predsednik Tone B o 1 e : K tej točki dnevnega reda ste prejeli še naslednja gradiva: poročilo odbora za finance, poročilo zakonodajno-pravne komisije,
ki k zakonu nima pripomb ter predlog, da se zakon obravnava po hitrem postopku.
Dajem predlog, da se zakon obravnava po hitrem postopku, na glasovanje.
Kdor je za, 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.
Kdo želi sodelovati v razpravi? Ce nihče, dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Predlog zakona je soglasno sprejet.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga odloka o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik.
Predlog odloka je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po
hitrem postopku.
K predlogu odloka ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni
promet in poročilo zakonodaj no-pravne komisije. Odbor in komisija nimata
pripomb k predlogu odloka.
Dajem na glasovanje, da se predlog obravnava po hitrem postopku. Kdor je
za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se zbor strinja s postopkom.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, dajem predlog
odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (52 poslancev glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Dovolite, da zaključim 52. sejo gospodarskega zbora in da se zahvalim
za sodelovanje.
(Seja je bila končana ob 12.15.)
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53. seja
(23. maja 1973)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da
začnemo 53. sejo gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije.
Obveščam zbor, da se je opravičilo 14 poslancev ter da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 52. seje zbora;
2. verifikacija mandatov novoizvoljenih poslancev gospodarskega zbora
Ivana Košana in Antona Pezdirca;
3. poslanska vprašanja in odgovori;
4. osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne
dohodke, kjer daje naš zbor mnenje;
5. osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih;
6. osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev (kmetij);
7. osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem, prometu in
8. konvencija med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije
in vlado Republike Francije o varstvu investicij (naš1 zbor daje mnenje).
Obveščam zbor, da v predlog dnevnega reda nisem uvrstil predloga zakona
o zemljiškem katastru in predloga zakona o temeljni geodetski izmeri, kajti
izvršni svet predlaga, da ta dva zakona obravnava zbor skupaj z osnutkom
zakona o geodetski službi, ki ga bo izvršni svet predložil skupščini najbrž v
juniju letošnjega leta. Ustrezno pismo izvršnega sveta sem vam že poslal.
Se zbor strinja s predloženim dnevnim redom?
Ugotavljam, da pripomb ni in da se torej zbor strinja s predloženim dnevnim
redom.
Na današnjo sejo sem poleg predstavnikov izvršnega sveta in pristojnih
upravnih organov povabil še predstavnike gospodarske zbornice SR Slovenije,
Zveze sindikatov Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.
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Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika
52. seje zbora.
Zapisnik ste prejeli skupaj z gradivom za 53. sejo zbora: Vprašam zbor, če
ima kdo pripombe k zapisniku.
Ugotavljam, da pripomb ni in da je zapisnik 52. seje zbora sprejet.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na verifikacijo mandatov na novo izvoljenih poslancev gospodarskega zbora Ivana Košana in Antona
Pezdirca.
Z ustreznima odlokoma predsedstva skupščine SR Slovenije so bile razpisane
nadomestne volitve za izpraznjeni poslanski mesti v našem zboru, in sicer v
9. volilni enoti Žalec in v 21. volilni enoti Novo mesto.
Republiška volilna komisija je obvestila gospodarski zbor s posebnim
poročilom o izidu nadomestnih volitev v teh dveh volilnih enotah. Obe poročili
republiške volilne komisije ste prejeli. Prav tako ste prejeli danes poročilo
mandatno-imunitetne komisije našega zbora o preizkusu pravilnosti poteka
nadomestnih volitev v teh dveh volilnih enotah. Želi poročevalec mandatnoimunitetne komisije še ustno dopolniti poročilo? Prosim, tovariš Franc Petauer.
Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mandatno-imunitetna komisija je na seji 23. maja 1973 proučila dvoje poročil
republiške volilne komisije in ustrezne volilne spise, ki so bih predloženi gospodarskemu zboru v zvezi z nadomestnimi volitvami poslancev v gospodarski
zbor skupščine SR Slovenije, ki so bile v 9. volilni enoti Žalec 27. marca 1973
in v 21. volilni enoti Novo mesto 19. aprila 1973.
Nadomestne volitve v 9. volilni enoti Žalec:
Komisija je ugotovila, da je bila za nadomestne volitve, ki so bile v tej volilni enoti za eno poslansko mesto, potrjena kandidatura za kandidata Ivana Košana, kmeta iz Črnave 28, pošta Velenje.
Predlagani kandidat je bil izvoljen za poslanca gospodarskega zbora, ker
je dobil potrebno večino glasov vseh članov volilnega telesa.
Nadomestne volitve v 21. volilni enoti Novo mesto:
Komisija je ugotovila, da je bila za nadomestne volitve, ki so bile v tej
volilni enoti razpisane za eno poslansko mesto, potrjena kandidatura za kandidata Antona Pezdirca iz Metlike, Cesta bratstva in enotnosti št. 40. Predlagani
kandidat je bil izvoljen za poslanca gospodarskega zbora, ker je dobil potrebno
večino glasov vseh članov volilnih teles v občinah z območja volilne enote, to je
v občinah Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.
Komisija je iz pregleda obeh poročil republiške volilne komisije in zapisnikov občinskih volilnih komisij ugotovila, da je bil v obeh primerih postopek
za določitev kandidata, in tudi volitve, izvedene v skladu z zakonom in da ni
bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivala na kandidaturo oziroma izid volitev.
Komisija je prav tako ugotovila, da gospodarski zbor ni prejel nikakršnih
pritožb v zvezi s tem. Zato predlaga komisija gospodarskemu zboru, da to poročilo odobri in verificira tovarišema Ivanu Košainu in Antonu Pezdircu mandata
za poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije.
Predsednik Tone Bole: Iz poročila mandatno-imunitetne komisije je
razvidno, da ni zadržkov glede verifikacije mandata za poslanca gospodarskega
zbora skupščine SR Slovenije tovarišu Ivanu Košanu, ki je bil izvoljen v volilni
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enoti Žalec, in tovarišu Antonu Pezdircu, ki je bil izvoljen v volilni enoti Novo
mesto. Predlagam, da zbor z glasovanjem verificira mandat, Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor verificiral mandat tovarišu Ivanu Košanu in tovarišu
Antonu Pezdircu. Prosim poslanca Ivana Košana in Antona Pezdirca, da stopita
k predstavniški mizi in podpišeta slovesni izjavi, ki jih bo prebral sekretar
zbora.
Boris Sajina: Izjavljam, da bom dolžnost poslanca skupščine SR Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih, da bom svoje moči
posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju ciljev socialistične družbe in
interesov narodov, narodnosti in občanov Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije. Prosim, če podpišete izjavo.
Predsednik T o n e Bole: Prehajam na 3. točko dnevnega reda,
to je na poslanska vprašanja in odgovore.
Pred prehodom na odgovore na postavljena poslanska vprašanja vas v
skladu s predlogom izvršnega sveta opozarjam, da ste danes prejeli dodatni
odgovor izvršnega sveta za dodatno poslansko vprašanje tovariša Martina Mlinarja o sanaciji dimnovodnih naprav termoelektrarne Trbovlje.
Na poslansko vprašanje tovariša Mlinarja, ki ga je postavil izvršnemu
svetu na 52. seji našega zbora v zvezi z modernizacijo zasavskih premogovnikov,
bo odgovoril tovariš Miro Kert, predstavnik republiškega sekretariata za finance.
Miro Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš
Marjan Mlinar, poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije, je izvršnemu svetu postavil naslednje poslansko vprašanje: »Kdaj se lahko računa na
pozitivne rešitve investijcijskega kredita za modernizacijo zasavskih premogovnikov in kdaj lahko s tem v zvezi ti premogovniki pričakujejo odgovor na svojo
vlogo, naslovljeno na republiški sekretariat za finance, v kateri so zaprosili za
ustrezno tolmačenje v zvezi s koriščanjem sredstev za modernizacijo premogovnikov?«
Odgovor: S pogodbo med republiko in Ljubljansko banko, ki je bila podpisana 12. marca letošnjega leta, je na podlagi predhodnih sklepov podpisnika
, družbenega dogovora v mejah 120 097 000 dinarjev predračunske vrednosti za
modernizacijo zasavskih rudnikov Trbovlje zagotovljeno 46 milijonov 380 000
dinarjev iz sredstev, ki se zbirajo za financiranje razširjene reprodukcije v
energetiki. Za začetek črpanja sredstev kredita je v smislu veljavnih predpisov
Ljubljanska banka od zasavskih rudnikov zahtevala, da ji predložijo dokazilo o
zagotovljenih sredstvih za lastno udeležbo, specifikacijo investicije po tehnični
strukturi po obrazcu banke, sklep delavskega sveta o najetju kredita in izpisek
iz registra gospodarskih organizacij.
Republiški sekretariat za finance je v mesecu aprilu na dveh sestankih
s predstavniki rudnika, službe družbenega knjigovodstva in Ljubljanske banke
preanaliziral položaj, ki je nastal v zvezi z zvezi}im zakonom, po katerem se
zahteva lastna udeležba investitorja. V razpravi je bilo ugotovljeno, da pri zasavskih rudnikih ni zadržka, da se kot lastna sredstva za izvedbo programirane
modernizacije štejejo tudi sredstva, ki jih je investitor za ta program že vložil.
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Predsednik Tone Bole: Tovariš Martin Mlinar, ali vas odgovor zadovoljuje? Tovariš poslanec prosi za pismeni odgovor.
Dovolite, da vas v tej zvezi, tovariš Mlinar, vprašani, glede na vašo zadnjo
intervencijo, ali je zdaj stvar urejena. Hvala lepa.
Na poslansko vprašanje poslanca Franca Petauerja, ki ga je postavil na 52.
seji zbora izvršnemu svetu, bo odgovoril tovariš Aleksander Skraban, pomočnik republiškega sekretariata za gospodarstvo.
Aleksander Skraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Franc Petauer, poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije
je na 52. seji tega zbora postavil naslednji vprašanji:
1. Ali je mogoče doseči sočasno izdajo zveznega Uradnega lista v vseh
jezikih naših republik in tako odstraniti časovni razmik med izdajo zveznega
uradnega lista v cirilici in v slovenski izdaji?
2. Ali obstaja možnost, da se izdajajo dopolnilna navodila, po katerih bi se
lahko cene v gostinskih obratih spremenile, če je zakonodajalec spremenil osnovne cene surovin, to je kava?
Odgovor: po 7. točki XXXI. amandmaja k zvezni ustavi se zvezni zakoni in
drugi splošni akti organov objavljajo v Uradnem listu SFRJ v avtentičnih
besedilih v jezikih narodov Jugoslavije, določenih z republiškimi ustavami.
Podrobneje je objavljanje zveznih predpisov urejeno z zakonom o objavljanju
zveznih predpisov in drugih aktov (Uradni list SFRJ, št. 47/70). Ta zakon v 13.
členu določa, da izhaja Uradni list SFRJ v posebni izdaji za vsak jezik, v katerem se objavljajo zvezni predpisi in drugi akti, v tretjem odstavku 14. člena
tega zakona pa je izrecno določeno, da morajo izhajati vse izdaje Uradnega lista
SFRJ sočasno. Vprašanje sočasnega izdajanja Uradnega lista SFRJ v vseh
jezikih, v katerih se mora izdajati, torej ni vprašanje možnosti, temveč vprašanje
ustavnosti in zakonitosti in je zato vsak poprejšnji izid posamezne številke
tega Uradnega lista v enem izmed jezikov, v katerem ga je treba izdajati, v
nasprotju z omenjeno zakonsko določbo.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije doslej ni prejel pritožbe oziroma opozorila, da posamezne številke zveznega Uradnega lista ne izhajajo sočasno v
jezikih, v katerih bi morali izhajati. Sekretariat za zakonodajo pri izvršnem
svetu na primer prejema izdajo zveznega Uradnega lista v srbohrvaščini in slovenski izdaji, strokovni sodelavci in tudi v pisarni tega sekretariata pa niso
zabeležili večjih časovnih presledkov med prejemanjem slovenske in srbohrvaške izdaje. Včasih sicer zakasni slovenska izdaja posameznih številk za en ali
največ dva dni, kar je treba pripisati bolj zamudam pri pošiljanju kot pa nepravočasnem izdajanju v enem in drugem jeziku. Ker nimamo konkretnejših
podatkov o večjih razlikah med izidom določenih številk zveznega uradnega
glasila v srbohrvaščini in v slovenščini, in takih konkretnih podatkov tudi ni v
poslanskem vprašnju, tudi ne vidimo razlogov za ustrezno intervencijo za zagotovitve sočasnega izhajanja zveznega Uradnega lista v slovenščini in srbohrvaščini.
Ce bi tovariš poslanec lahko navedel konkretne zakasnitve slovenske izdaje
posamezne številke zveznega Uradnega lista za izdajo v srbohrvaščini, bi bilo
potrebno z ustrezno intervencijo v pristojnih zveznih organih zagotoviti sočasno
izhajanje zveznega uradnega lista v slovenski in srbohrvaški izdaji.
Odgovor na drugo vprašanje: Kot je znano, je bil 18. t. m. podpisan splošni
medrepubliški dogovor o izvajanju politike cen v letu 1973. S tem bo odpraviš
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ljen predpis zveznega izvršnega sveta o maksimiranju cen vseh izdelkov in
storitev po stanju na dan 31. 12. 1972 ter uveljavljene pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti iz predpisov o družbeni kontroli cen.
Na tej podlagi bodo mogoči popravki cen tudi v gostinstvu, seveda v okviru
ki je predviden v medrepubliškem dogovoru za to dejavnost. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Hvala, tovariš Škraban. Tovariš Petauer, ali ste
z odgovorom zadovoljni? (Da.) Hvala.
Na vprašanje poslanca Milana Erjavca, ki ga je na 53. seji zbora postavil
izvršnemu svetu, bo prav tako odgovoril tovariš Aleksander Škraban.
Aleksander Škraban: Tovariš Milan Erjavec, poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije je v zvezi s težko ekonomsko situacijo v nekaterih organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo z odkupom in predelavo
mleka, postavil izvršnemu svetu naslednji vprašanji:
1. Kakšni so razlogi, da še vedno ni sklenjen medrepubliški sporazum o
ceni mleka?
2. Kako bo ukrepal izvršni svet, da se uredijo cene mlečnih izdelkov, ki so
zamrznjenje na zvezni ravni, glede na to, da so se dvignile odkupne cene za
mleko in da letos ni zagotovljena premija oziroma regres za predelavo, kar
otežkoča gospodarski položaj mlekarn, ki mleko predelujejo v mlečni prah?
Odgovor: Medrepubliški dogovor o ceni mleka je bil dosežen v mesecu marcu 1972. leta na podlagi usklađenih mnenj republik in avtonomnih pokrajin o
enotni minimalni odkupni ceni mleka, ki za proizvajalce ne sme biti nižja kot
0,55 din za maščobno enoto. V tem smislu je izvršni svet skupščine SR Slovenije
izdal odlok o minimalni odkupni ceni za kravje mleko z veljavnostjo od 15.
aprila 1972.
Letos ni predviden noben nov medrepubliški dogovor o odkupni ceni mleka.
Kolikor pa poslanec v svojem vprašanju misli na mlečne izdelke, moramo poudariti, da za te izdelke ni predviden poseben medrepubliški dogovor, temveč
bodo ti izdelki vključeni v splošni družbeni dogovor o izvajanju politike cen v
letu 1973.
Po resoluciji o temeljih družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v letu
1973 bi moral biti medrepubliški dogovor v izvajanju politike cen za leto 1973
sklenjen do konca meseca marca. Ker pa zvezni organi niso pravočasno pripravili ustreznega gradiva in ker osnutek v medrepubliškem komiteju za trg in
cene ni takoj dobil soglasje vseh republik in avtonomnih pokrajin, je bil splošni
družbeni dogovor o izvajanju politike cen za leto 1973 sprejet pretekli teden.
Dne 18. 5. 1973 so ga v Beogradu podpisali pooblaščeni predstavniki zveznega
izvršnega sveta, socialističnih republik in avtonomnih pokrajin.
Po sprejetju tega dogovora bo odpravljen odlok o zamrznitvi cen, kar bo
republikam in avtonomnima pokrajinama omogočilo, da bodo' dovolile povečanje
cen mlečnih izdelkov, vendar le v okviru ravni in dinamike, predvidene v
omenjenem, družbenem dogovoru.
Predsednik Tone Bole: Hvala! Tovariš Erjavec, ste z odgovorom zadovoljni? (Da.)
Na vprašanje poslanca Pavla Koviča, ki ga je postavil na 52. seji našega
zbora izvršnemu svetu v zvezi z reševanjem nasedle italijanske ladje ob savudrijski obali, bo odgovoril tovariš Ljubo Levstik.
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Ljubo Levstik: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice
in tovariši poslanci! Poslansko vprašanje tovariša Pavla Kovica, kaj so naše
zavarovalnice storite, da bi se obravnavanje primera nasedle ladje dokončno
rešilo, in kakšne možnosti ima in s kakšnimi sredstvi razpolaga obalni štab oz.
republiški štab za preprečevanje elementarnih nesreč, da bi lahko učinkovito
posredoval v primeru nevarnosti onesnaženja naše obale, dajemo naslednji
odgovor:
Domače zavarovalnice, kakor tudi vse druge zavarovalnice prevzemajo rizik
samo za tiste ladje, ki so pri njih zavarovane ali pozavarovane. Tanker »Nonnougo« je last italijanske ladijske družbe in ni pri naših zavarovalnicah niti
zavarovan, niti pozavarovan, zato' v tem primeru domače zavarovalnice nimajo
nobenih pristojnosti in obveznosti in ne morejo začeti nobenih ukrepov.
S 147. in s 148. členom zveznega zakona o narodni obrambi (Uradni list
SFRJ, št. 8/69) je določeno, da so enote in službe teritorialne obrambe in enote
civilne zaščite dolžne v mirnem času sodelovati tudi v boju proti elementarnim
nesrečam ter pri zaščiti in reševanju ogroženih dobrin. Elementarne nesreče so
tudi prometne nesreče z večjimi materialnimi posledicami, v katerih lahko štejemo onesnaženje morja z nafto in njenimi derivati, kemikalijami ali nuklearnim materialom ob pomorskih prometnih nesrečah.
Po republiškem zakonu se za vodenje in neposredno opravljanje zadev
civilne zaščite organizirajo štabi za civilno* zaščito v republiki, občini, pri krajevni skupnosti, delovnih in drugih organizacijah, naseljih, stanovanjskih
hišah in drugih objektih.
Občinski štab za civilno zaščito med drugim skrbi za izvajanje preventivnih
in zaščitnih ukrepov, ki naj bi preprečili ali omilili hude nesreče in njihove posledice, ter organizira in neposredno vodi akcijo' za reševanje in pomoč ob takih
nesrečah.
Republiški štab za civilno zaščito samo v izjemnih primerih neposredno
organizira in vodi akcije za reševanje in pomoč prizadetim krajem v republiki.
Z zakonom je tako sistem organizirane družbene akcije v primeru elementarnih nesreč, v katere se šteje tudi večje onesnaženje morja in obale urejen.
Vprašanje je, v kakšni meri je ta sistem na obalnem področju izpeljan in zakaj
v primeru tankerja »Nonnougo*« ni bil uporabljen.
Materialna in finančna sredstva so v takih primerih vsekakor pomembna.
Vendar imajo štabi za civilno zaščito pri družbenopolitičnih skupnostih pravico mobilizirati vsa potrebna in razpoložljiva materialna sredstva, strokovne
in druge kadre in specializirane delovne organizacije na svojem območju za
izvedbo svoje akcije, v težjih primerih pa lahko zahtevajo pomoč republike
ali celo federacije.
V primeru akcije za preprečevanje izliva nafte in naftne usedline iz navedenega tankerja v morje, ki jo je direktno in sam vodil republiški sekretariat
za gospodarstvo, so zadostovala minimalna tehnična sredstva in delovna sila
ladjedelnice »2. oktober« iz Pirana. Finančne stroške pa je po zakonu dolžan
poravnati lastnik ladje. Podobno se lahko ukrepa tudi ob večjih nesrečah in
po potrebi lahko zahteva celo pomoč iz tujine, če so potrebna materialna sredstva ah tehnika, s katero doma ne razpolagamo.
Na koncu želimo obvestiti poslance, da je zadeva »Nomnougo« končno zaključena. Lastnik ladje in »Brodospas« iz Splita sta že podpisala pogodbo,
po kateri bo »Brodospas« ladjo* dvignil in jo odpeljal v rezališče v Splitu. Sto
pogodbo pa so zagotovljena tudi sredstva za plačilo del, ki jih je opravila
13«
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ladjedelnica »2. oktober«, ki je iz ladje odstranila pogonsko gorivo in plavajočo
naftno usedlino in tako odstranila neposredno nevarnost onesnaženja piranskega zaliva.
Na koncu naj še dodam, da se s stališčem republiškega sekretariata za
gospodarstvo o vlogi štaba civilne zaščite v primeru večjega onesnaženja morja
republiški sekretariat za narodno obrambo v celoti ne strinja, kar pa bosta
oba sekretariata neposredno razčistila pozneje. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Levstik, ker se je tovariš Pavle Kovič
za sejo opravičil, prosim, če odgovor posredujete tovarišu Koviču pismeno.
Hvala lepa.
Na zadnji seji je poslanec tovariš Stojan Makovec postavil poslansko vprašanje. Želim obvestiti tovariša Makovca, da bo odgovor prejel takoj, ko bo
sekretariat za delo postavil kompleksno informacijo o izvajanju zakona o
starostnem zavarovanju kmetov. Ta informacija bo predložena socialno-zdravstvenemu zboru in jo bomo takrat posredovali kot odgovor tovarišu Makovcu.
Prosim tovariša Makovca, da to vzame na znanje.
Obveščam poslance, da je del te točke izčrpan in da prehajamo na poslanska
vprašanja. Kdo želi postaviti poslansko vprašanje? Poslansko vprašanje želi
postaviti tovariš Alojz Antončič.
Alojz Antončič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pred dnevi nam je bilo predloženo gradivo oziroma osnutek zakona o spremembi zakona o vračanju in oprostitvi plačevanja in uporabi depozita pri
investicijskih vlaganjih v negospodarske in neproizvodne investicije.
Želel bi vprašati, kdaj bo omenjeni zakon pred organi naše skupščine,
oziroma kdaj bo predložen enotnemu zboru. Ob tej priložnosti tudi vprašujem,
ali je mogoče ta zakon obravnavati po skrajšanem postopku na prvi naslednji
seji?
Predsednik Tone Bole: Hvala. Prosim predstavnika izvršnega sveta,
če lahko takoj odgovori.
Miro Ker t : Tovariš predsednik! Zakon je izvršni svet že obravnaval
in ga sprejel ter ga bo predložil skupščini.
Predsednik ToneBole : Vendar tovariš poslanec ne sprašuje, ah je zakon
izšel ali ne, temveč za postopek in predlaga skrajšani postopek.
Miro K e r t : Menim, da je stvar skupščine, da o tem odloči.
Predsednik Tone Bole: Se pravi, da bi naš zbor predlagal komisiji
enotnega zbora dri pa enotnemu zboru, da ta zakon obravnava po skrajšanem
postopku.
Kdo želi postaviti poslansko vprašanje?
Ce nihče, zaključujem 3. točko dnevnega reda.
Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o
samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke.
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Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Ker je za
tega zakona pristojen enotni zbor delovnih skupnosti in
lagam, da kot zainteresirani zbor obravnavamo osnutek
dujemo pristojnima zboroma naše mnenje.
Vprašujem zbor, če se strinja s tem predlogom? Ker
da se zbor strinja s predlogom.
Prosim predstavnika predlagatelja osnutka zakona,
da uvodno obrazložitev.
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republiški zbor, predtega zakona in posreugovorov ni, sklepam,
tovariša Gantarja, da

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju
o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke,
ki vam je predložen, upošteva politična izhodišča in stališča ter sklepe centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije o nalogah pri nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnega sporazumevanja
in družbenega dogovarjanja o merilih za razporejanje dohodka in za delitev
sredstev za osebne dohodke. Prav tako' upošteva načela v že sprejetih ustavnih
amandmajih, kakor tudi teze za novo ustavo SFRJ. Upoštevana so tudi sedanja
spoznanja in izkušnje, pridobljene z dosedanjim samoupravnim sporazumevanjem in družbenim' dogovarjanjem na tem področju. Osnutek zakona izrecno
izhaja s stališča, da so nosilci samoupravnega sporazumevanja delavci v temeljnih organizacijah združenega dela.
S samoupravnim sporazumom o združevanju temeljnih organizacij združenega dela v delovno organizacijo oziroma o združevanju delovnih organizacij
v sestavljeno organizacijo združenega dela lahko udeleženci sprejmejo skupna
načela o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev
za osebne dohodke, ki jih udeleženci upoštevajo pri sklepanju samoupravnega
sporazuma o razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke v
okviru svoje dejavnosti. Temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne organizacije lahko sklenejo samoupravni sporazum s temeljnimi organizacijami združenega dela s področja enake ali sorodne organizacije, tudi z območja druge republike oziroma pokrajin, v skladu s samoupravnim sporazumom
o združevanju v delovno organizacijo.
Pri določanju in uporabi osnov in meril za razporejanje dohodka in sredstev
za razširitev svojega in družbenega dela ter sredstev za zadovoljevanje svojih
osebnih in skupnih potreb upoštevajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela splošna razmerja v delitvi družbenega proizvoda, ki so določena v
družbenem planu SR Slovenije, in ukrepe, predvidene v vsakoletni resoluciji
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in neposrednih nalogah
v tekočem letu.
Pri tem je treba izhajati s stališča, da delitev dohodka predstavlja enega
izmed osnovnih družbenoekonomskih odnosov in da morajo pri tem upoštevati
delavci pri svoji delitvi tudi družbene regulativne funkcije. Pri delitvi se morajo
ravnati odgovorno do drugih delavcev v združenem delu, odgovorno do upravljanja skupnih dohodkov družbenega dela, kajti vsak dohodek je samo del
celotnega družbenega dohodka. Ustavni amandmaji in teze za novo ustavo
za zdaj precizirajo intervencijo države, ko določajo, da se lahko, če se z razporejanjem dohodka oziroma z delitvijo sredstev za osebne dohodke in skupno
potrošnjo delavcev rušijo razmerja, ki ne ustrezajo načelom delitve po delu, ali
ovira potek družbene reprodukcije, z zakonom določijo ukrepi, s katerim se
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zagotavlja enakopravnost delavcev v skladu z načelom delitve po delu, ali normalni potek družbene reprodukcije. Tako je treba vedeti in izhajati tudi iz
tega zakona kot kompleksnega sistemskega zakona, ki ureja to področje, bo
morala biti, če bo ravnanje subjektov v nasprotju z ekonomsko politiko in če
bodo pri tem kršena načela enakopravnosti delavca, seveda prisotna intervencija
širše družbene skupnosti oziroma države.
Osnutek izhaja tudi z ustrezno že opredeljenega stališča, ki določa, da
vsakemu delavcu pripada iz dohodka temeljne organizacije združenega dela
v skladu z načelom delitve po delu in s povečanjem produktivnosti njegovega
in skupnega družbenega dela in z načelom solidarnosti delavcev v združenem
delu osebni dohodek, sorazmeren rezultatom njegovega dela in njegovem osebnem prispevku, ki ga je dal s svojim tekočim in minulim delom in s tem prisueval k povečanju dohodka v organizaciji iz skupnega družbenega dohodka.
Iz tega je jasno razvidno, da bo treba v samoupravne sporazume čimprej
vgraditi tudi načela minulega dela. Minulo delo moramo obravnavati kot
sestavni del našega gospodarskega sistema, kot del ustavnega sistema, kot del
naše družbenoekonomske celote, s katero je organsko povezana, torej tudi
kot del sistema delitve dohodka. To seveda pomeni, da bomo morali minulo
delo tudi opredeliti v samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih o
politiki dohodka. Vsi ti dogovori pa ne smejo biti vsiljivi od zgoraj, temveč
morajo biti odraz ekonomskih interesov združenega dela ljudi in njihovih hotenj. Razumljivo je, da nas pri konkretnem uresničevanju minulega dela v samoupravnih sporazumih, splošnih aktih in družbenih dogovorih čaka še veliko
konkretnega dela in naporov.
Nadaljnja novost v osnutku zakona je zlasti v tem, da se samoupravni sporazumi sklepajo za eno ali več dejavnosti oziroma za določeno obmiočje, ki zajema
eno ali več občin. To pomeni, da bomo imeli tako imenovane branžne in teritorialne oziroma regionalne samoupravne sporazume. Možnost sklepanja regionalnih samoupravnih sporazumov je bila predvidena že s spremembami obeh družbenih dogovorov v jeseni 1972, vendar do uresničenja še ni prišlo.
S samoupravnimi sporazumi, ki jih sklenejo temeljne organizacije združenega dela ene ali več dejavnosti, to je s tako imenovanimi branžnimi samoupravnimi sporazumi, določajo in usklajujejo delavci predvsem tiste osnove
in merila za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke,
na katere odločilno vpliva gospodarski položaj in druge razmere, značilne za
ta položaj in za upravljanje posameznih dejavnosti, tako da jih je treba določiti
in usklajevati in urejati le v okviru dejavnosti. S temi sporazumi se bodo morali
določiti tudi kalkulativni osebni dohodki na novih načelih, na novih stališčih,
to je za posamezne poklice oziroma za skupino poklicev, ki so značilni in skupni
posameznim dejavnostim. Tako formalna izobrazba ni in ne bi bila več edino
merilo pri določanjih kalkulativnih osebnih dohodkov, kot je to v dosedanjem
sistemu. Z regionalnimi samoupravnimi sporazumi za območje ene ali več
občin, ki ga sklepajo temeljne organizacije združenega dela, naj bi se zlasti
določile osnove in merila za določanje tiste višine osebnega dohodka in tistega
obsega drugih pravic, s katerim se zagotavlja predvsem, rekel bi, socialna varnost in socialna stabilnost delavcev, ki pa je seveda odvisna od splošnih razmer
okolja, v katerem delavci delajo in živijo in ki odločilno vpliva na socialno
varnost njih samih in njihovih družin. Pri tem so pomembna še vprašanja
osnov za zagotavljanje sredstev za skupne potrebe ter osnov za zagotavljanje
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sredstev za uresničevanje dogovorjene politike življenjske ravni določenega
območja.
Ce se med udeležence samoupravnega sporazumevanja ob zadevah, ki se
urejajo s samoupravnim sporazumom za določeno območje, vključijo tudi družbenopolitične skupnosti, se za to območje sklene o teh zadevah družbeni dogovor oziroma se ta regionalni samoupravni sporazum preoblikuje v družbeni
dogovor.
Naj posebej poudarim, da je v osnutku zakona dana posebna vloga sindikatu. Sindikati dajejo pobude in predloge za sklepanje samoupravnih sporazumov, neposredno sodelujejo pri njihovem sklepanju, spreminjanju in dopolnjevanju, pa tudi pri njihovem izvajanju. Svoje člane, delavce v temeljnih
organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih organizirajo, da neposredno sodelujejo v postopku samoupravnega sporazumevanja ter pri obravnavanju in nadziranju njihovega izvajanja v zboru delovnih ljudi.
Udeleženci samoupravnega sporazumevanja morajo obravnavati pobude in
predloge sindikatov in jim sporočiti svoje stališče in tudi odločitve. Skratka,
vloga sindikatov je v osnutku zakona opredeljena tako, da v celem postopku ne
moremo imeti neke akcije, kjer ne bi bila mogoča prisotna in tudi odgovorna
vloga sindikata.
Seveda se v sedanji situaciji vloga sindikatov nekoliko spremeni, tako da
nimajo več, kot so to imeli pri sedanjih načelih, meritorno pravico odločanja
o postopku samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. Imajo
pa zato, kar sem omenil, vrsto drugih pravic in odgovornosti, prav pri tem
zelo občutljivem in tudi za sindikalno dejavnost zelo* pomembnem vprašanju.
Znatne novosti so tudi v postopku sprejemanja samoupravnega sporazuma,
omejil se bom le na nekatere. Omenil sem že, da o postopku samoupravnega sporazuma odločajo neposredno delavci v temeljnih organizacijah združenega
dela. Za organiziran, usklađen potek postopka se udeleženci samoupravnega sporazumevanja konstituirajo v zboru udeležencev samoupravnega sporazuma, kjer
udeleženci sodelujejo po svojih delegatih. Ti zbori izvolijo svoje organe, potrebne za opravljanje posameznih poslov, bodisi v poteku sporazumevanja bodisi
pri samem izvajanju samoupravnih sporazumov. To so razne skupne komisije,
občasne ali stalne arbitraže, komisije za presojo skladnosti samoupravnih sporazumov itd. Vsi ti organi pa neposredno odgovarjajo zboru udeležencev in
delajo po njihovih sklepih in jih tudi redno- poročajo.
Samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga v vsaki temeljni organizaciji
združenega dela, ki se udeležuje postopka, snov je dana v varianti, sprejme
večina delavcev oziroma dve tretjini vseh delavcev. Menim, da ima, rekel bi,
tudi v smislu obstoječih predpisov o združenem delu, podporo varianta, ki določa, da so tudi drugi samoupravni sporazumi sklenjeni, ko so sprejeti v soglasju z večino delavcev temeljne organizacije združenega dela.
Pomembna novost je v osnutku tudi v tem, da odpade dosedanja presoja
v obliki verifikacije, od katere je odvisna veljavnost sporazuma. Osnutek sicer
ohranja presojo, vendar je ta vključena v postopek sklepanja samoupravnega
sporazuma tako, da udeleženci, ali neposredno ali po svoji komisiji, med potekom postopka predložijo v presojo predlog sporazuma, preden se zanj dokončno odločijo in ga predpišejo. S tem se, rekel bi, klasična oziroma še razmeroma močna vloga države, ki je obstajala v verifikacijski komisiji, umika in
se presoja skladnosti samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov z zakotni prepušča organom, ki jih izvolijo delavci, torej njim samim. Takšna, v ne-
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kem pogledu predhodna presoja, ni več izvzeta, kot je bilo sedaj, iz pristojnosti
udeležencev samoupravnega sporazumevanja, temveč postaja obvezni del postopka, ki ga udeleženci organizirajo in vodijo bodisi neposredno bodisi po
svojih organih.
Omenil bi po-membno novost, ki je, da imajo organizacije združenega dela,
ki sodijo, da se s samoupravnim sporazumom drugih organizacij prizadeti njihovi interesi, pravico sprožiti postopek za ponovni preizkus na način, ki ga
določa zakon.
Po osnutku naj bi odpadla tudi funkcija dosedanjih splošnih družbenih
dogovorov. Obstajal naj bi le en družbeni dogovor na ravni republike, v katerem bi podpisniki določili zlasti osnove, merila in postopke za praktično uresničevanje postavk in smernic ter za izpeljavo sprejete politike splošne in
kalkulativne porabe. V njem naj bi podpisniki tudi določili, kako se bodo ravnali
v okviru svojih pristojnosti in svojih' nalog, ki jih imajo pri uresničevanju
postavk in smernic družbenega plana, ki zadevajo odnose in razvojne cilje
na področju razporejanja dohodka ter gibanja in delitve sredstev za osebne
dohodke. Razumljivo je, da družbeni dogovor zavezuje samo tiste, ki ga podpišejo, med temi pa naj bi bili še Zveza sindikatov Slovenije, izvršni svet,
gospodarska zbornica SRS, zlasti pa samoupravne interesne skupnosti. Vsi
našteti bi morali po svojih pravilih, ki jih določajo statuti in ostala pravila,
vplivati na svoje udeležence, na skladno ravnanje ter na stališča, ki jih bodo
sprejeli v družbenem dogovoru.
Omenil bi tudi to, da se že v prvih razpravah kaže potreba po sklepanju
regionalnih, občinskih in medobčinskih družbenih dogovorih določenega območja, s katerimi bi se na politiko' dohodka in osebnih dohodkov lahko vplivalo, tako da bi imeli vpliv tudi določeni občinski programi, občinski plani,
gibanje gospodarstva, gibanje delitve dohodka, življenjski standard, osebnih
dohodkov itd. Tako bi tudi za ta področja lahko sprejemali družbene dogovore, kar sicer osnutek zakona še ne vsebuje, vendar so že prve razprave dale
takšne iniciative.
Posebno poglavje je dano ukrepom za izvajanje samoupravnih sporazumov.
Tako zaenkrat obstajajo še variante, kako bi ukrepali zoper tiste temeljne organizacije združenega dela, ki ne sklenejo samoupravnega sporazuma ali od njega
odstopijo, ne da bi pristopile k drugim. Po vsej verjetnosti se bo treba odločiti za stališče, da bi se v takem primeru stvar uredila z ustreznim zakonom.
To velja za tiste temeljne organizacije združenega dela, ki niso hotele pristopiti
k samoupravnemu sporazumu ah so bile iz samoupravnega sporazuma izključene
oziroma so izstopile iz svojega samoupravnega sporazuma.
Med sistemska pomembna vprašanja sodi tudi vprašanje, kakšne ukrepe
naj se določi za primer, če bi temeljne organizacije združenega dela ob zaključnem računu pri razporejanju dohodka sprejele takšen sklep o razporeditvi
dohodka, da bi prišlo do prekoračitve sredstev za zadovoljevanje osebnih in
skupnih potreb delavcev, do katerega so upravičene po merilih samoupravnega
sporazuma. Tu sta predvideni dve varianti. Prva varianta dopušča razporejanje
dohodka in osebnih dohodkov samo do višine sredstev, ki so določena s samoupravnim sporazumom. Druga varianta, to je današnje stanje, pa dopušča možnost prekoračenja sredstev, ki so določene s samoupravnim sporazumom, če
prispeva določena sredstva v sklad skupnih rezerv.
V tej zvezi bi omenil podatek, ki pove, koliko je bilo v letih 1971 in 1972
organizacij, ki so presegle dogovorjena merila za osebno in skupno porabo po
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samoupravnih sporazumih. V drugem polletju 1971 je preseglo z razporejenimi
sredstvi dogovorjena merila po samoupravnih sporazumih in pravilnikih 96
organizacij. V letu 1972 se je to število povečalo na 156 organizacij. Število
organizacij, vključenih v samoupravne sporazume za gospodarstvo, ki so kršile
merila, se je povečalo od lanskoletnih 81 na 130, število takih organizacij, vključenih v samoupravne sporazume za negospodarstvo, pa se je povišalo od 15
na 26.
Mislim, da je treba v tej varianti o tem dobro premisliti. Objektivna situacija v poslovanju in ravnanju delovnih organizacij pogosto opravičuje drugo
varianto, po kateri organizacija lahko prekorači sredstva, določena po samoupravnem sporazumu, če ustrezna sredstva odvede v sklad skupnih rezerv.
Namreč včasih zelo objektivne razmere prisilijo gospodarsko organizacijo, in to
včasih kljub povečanju družbenega proizvoda in nerentabilnosti, da pride v tako
situacijo, da mora, če hoče obdržati osebne dohodke, izplačevati po osnovah
in merilih, ki pokažejo večji obseg, kot dovoljuje samoupravni sporazum.
Razumljivo pa je, da bo potrebno tudi to poseganje v sistemu, ki je predložen,
omejiti, in sicer s stališči, danimi v ekonomski politiki in z ustreznimi konkretizacijami, ki bodo lahko stvar posebnih zakonov ali pa morebiti tudi družbenega
dogovora.
Podpisniki družbenega dogovora imajo tudi pravico, da lahko neposredno
po lastni pobudi ali na obrazloženo zahtevo pristojnega sindikata ali občinske
skupščine predložijo udeležencem posameznih sporazumov, da uvedejo postopek
za spremembo in dopolnitev samoupravnih sporazumov, če je med osnovami
in merili, ki so bistvenega pomena za uresničevanje nagrajevanja po delu in
enakopravnosti delavcev pri uresničevanju tega načela, tolikšna neusklajenost,
da ovirajo uresničevanje teh načel.
Omenil sem le nekaj, rekel bi, novosti iz osnutka novega zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju. Najširša javna obravnava bo dala verjetno vrsto pripomb in predlogov. Mislim, da mora biti naš
cilj, da dejansko zagotovimo v združenem delu čim večjo enakopravnost delavcev, da se približamo načelu za približno enako delo približno enako plačilo, hkrati pa da zagotovimo nagrajevanje po rezultatih dela, ker je le to
nesporen element gospodarskega napredka. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: K osnutku zakona ste prejeli še naslednja
gradiva: mnenje odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora, poročilo
zakonodajno-pravne komisije ter mnenje pravnega sveta izvršnega sveta. Prosim poročevalca odbora za družbenoekonomske odnose, če želi še ustno seznaniti
odbor s stališči odbora. Besedo ima tovariš Janez Kučan.
Janez Kučan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Obširno poročilo
odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora ste dobili danes. Zaradi
pomembnosti predlaganega osnutka in ne le zaradi tega, ker ste mnenje dobili
šele danes, mi dovolite, da še povem o najpomembnejših stališčih odbora, ki jih
je zavzel na svoji seji, ko je obravnaval predloženi osnutek zakona. Za ta
staliča menimo, da jih bo potrebno upoštevati v predlogu zakona.
Odbor je sprejel pojasnilo predstavnika predlagatelja, da je osnutek zakona
izdelan na podlagi stališč resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije in neposrednim nalogam v letu 1973 ter da gre za vsebinsko nov
zakon in ne le za spremembe in dopolnitve v sistemu samoupravnega sporazume-
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vanja in družbenega dogovarjajja, ki je bil v veljavi doslej, po zakonu o
samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju. Prav tako je
odbor sprejel obrazložitev, da predloženi osnutek zakona ne predstavlja le usklajevanja z ustavnimi dopolnili, temveč da besedilo osnutka že upošteva teze za
novo ustavno besedilo in zlasti da se v osnutku zakona upoštevajo politična
izhodišča, ki izhajajo s stališč centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, sprejetih na 31. seji.
Vsi člani odbora so soglašali s tem, da gre za zelo pomemben sistemski
zakon, ki na povsem nov način ureja zelo važno področje družbenoekonomskih
odnosov v gospodarstvu in negospodarstvu naše republike. Ker se je v pripravah besedila osnutka v družbenopolitičnih in drugih organizacijah odvijala
razprava doslej bolj v forumih ali na ravni delovnih teles teh forumov, kot na
primer v sindikatih ali v še trajajoči razpravi gospodarske zbornice SR Sloveije,
bo vsekakor potrebno, da se v času do izdelave predloga zakona aktivirajo
vsi dejavniki v še širšo razpravo o tem zakonu, zlasti v vseh temeljnih organizacijah in tudi v telesih gospodarske zborn;ce. Na ta način bi se lahko dobila
bolj pretehtana in potrjena mnenja in stališča delavcev k osnutku tega zakona. Končno besedilo zakona bi tako bilo rezultat široke razprave, kar bo
moral predlagatelj vsekakor upoštevati pri izdelavi besedila predloga zakona.
V razpravi so člani odbora načelno podprli stališča predlagatelja, da se ob
zakonu o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih
za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke ne spuščamo
v konkretne rešitve in da se konkretno določanje osnov in .meril prepušča samoupravnemu sporazumu. Poslanci so soglašali, da naj omenjeni zakon ureja samo
temeljna vprašanja, ki zadevajo področje samoupravnega sporazumevanja in
družbenega dogovarjanja o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke. Zaradi tega stališča se je odbor opredelil za tisto
varianto v osnutku zakona, po kateri ne bi bilo posebnih zakonskih določil
o vlogi republike, ki naj bi z ustreznimi normami in ukrepi vplivala na razporejanje dohodka, da bi zagotovila z družbenim planom predvidena razmerja.
Poslanci so namreč menili, da je to potrebno urediti že £ obveznostjo v zakonu,
po kateri morajo udeleženci samoupravnega sporazumevanja upoštevati z družbenim planom predvidena razmerja v delitvi družbenega proizvoda. Zato so
bili nekateri mnenja, naj se črta varianta v prvem odstavku 5. člena, kakor
tudi besedilo prvega odstavka od besede »in ukrepi« naprej. To stališče je bilo
sprejeto v skladu z načelno razpravo, da naj se predvsem upoštevajo splošna
razmerja v delitvi družbenega proizvoda, ki so določena v družbenem planu SR
Slovenije, in ne tudi ukrepi, določeni z vsakoletno resolucijo o družbenoekonomski politiki v SR Sloveniji.
Večina poslancev je menila, da so samoupravni sporazumi rezultati poprejšnjega -in v tem zakonu določenega postopka sklepanja in sprejemanja in
kot taki predvideni za dolgoročno rabo. Samoupravni sporazumi se bodo morali
tudi sicer dopolnjevati, vendar ne ob enkratnih ukrepih državne politike. Te
določbe se morajo izločiti iz samoupravnih sporazumov. Po mnenju poslancev
ustavna določila zagotavljajo že sedaj možnost zakonske intervencije, če je
delitev po samoupravnem sporazumu v nasprotju s tekočo ekonomsko politiko.
S tem v zvezi je bilo tudi izraženo nasprotno mnenje, da naj se črta le besedilo
v oklepaju v prvem odstavku 5. člena, to je varianta, in ne ostalo besedilo
pred oklepajem. Izraženo je bilo namreč mnenje, da je glede tega, zlasti s
pravnega vidika situacija določb o družbenem planu precej težavna, saj nimamo
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še zakona o družbenem načrtovanju. Če bi ta zakon imeli, bi bilo precej manj
težav glede teh določil.
Na seji odbora so poslanci tudi menili, da ni potreben poseben zakon, s
katerim bi bili določeni ukrepi za usklajevanje in razporejanje dohodka v
organizacijah združenega dela s postavkami družbenega plana in s sprejeto
ekonomsko politiko. Z zakonom je potrebno urediti le vlogo republike v izjemnih primerih v skladu z ustavnimi amandmaji.
O vsebini 6. člena je bilo precej pripomb. Poslanci so izrazili mnenje, da
naj se za ugotavljanje tistega dela dohodka, ki je rezultat dela v ugodnejših
pogojih, naj se del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih
pogojih ali rezultat izjemnih ugodnosti na tržišču ali drugih izjemnih pogojev
v pridobivanju dohodka, uporabi za razvoj organizacije združenega dela, v
katerih je dosežen, ali za razvoj materialne podlage združenega dela v celoti,
v skladu s samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom ter zakonom. Tako določilo vsebujejo teze za novo ustavo, ki naj bi bile izhodišče
za pripravo posebnega zakona. Ta zakon naj bi ugotavljal, kaj je tako imenovani
ekstra ah monopolni dohodek oziroma renta in kako naj se zajema. S tem
v zvezi je bilo izraženo tudi mnenje, da rešitev za to vprašanje lahko najde
tudi tako, da se v osnutek zakona vključijo bolj podrobna določila o ugotavljanju
ekstra dohodek, monopolnega dohodka in renta. Večina poslancev pa je izrazila
dvom glede te določbe osnutka zakona. Poslanci so namreč menili, da bi bile
mnoge organizacije združenega dela, ki bi pokazale gospodarski napredek nad
poprečjem svoje panoge ali območja in sicer kot rezultat naporov v kolektivu,
lahko v nekaterih sredinah okvalificirane kot monopolitične in podobno.
Odbor predlaga, da se 12. člen razširi in predvidi možnost, da so družbenopolitične skupnosti prisotne v vseh primerih, ki jih predvideva 11. člen in ne
le v primerih, ki jih navaja v sedanjem besedilu prvi odstavek tega člena.
Družbeni dogovor na ravni območij naj bi se ob sodelovanju družbenopolitičnih
skupnosti sklenil, tudi če so sopodpisniki sindikati ali poslovna združenja
gospodarstva. Izraženo je bilo tudi mnenje, da je prvi odstavek preveč fakultativen, zato naj bi se uporabila večja stopnja obligacije.
O vprašanju povezanosti in vsebine samoupravnih sporazumov po dejavnostih ter samoupravnih sporazumov po območjih je odbor soglašal z določbami,
ki urejajo ta vprašanja s samoupravnim sporazumom v 9. do 12. členu. Poslanci
so menili, da bi kazalo oblikovati tudi občinske oziroma regionalne družbene
dogovore, podobno kot je to predvideno za republiko. Zato naj se za 30. členom
doda nov člen, ki bo obravnaval družbeni dogovor na ravni območij .
O vlogi sindikatov na področju samoupravnega sporazumevanja so poslanci menili, da bi določbe zakona morale v večji meri upoštevati novo vlogo
sindikata. Sindikat mora biti prisoten v procesu sprejemanja, sklepanja in
izvajanja samoupravnih sporazumov. Sindikalne organizacije naj bi izvajale
iniciative temeljnih organizacij združenega dela, saj bo sindikalna organizacija
organizirana kot osnovna organizacija v temeljnih organizacijah združenega
dela.
O vprašanju sankcij v primerih neizvajanja določb samoupravnih sporazumov ali odstopa oziroma črtanja udeležencev sporazuma se je odbor strinjal,
da se z zakonom ne morejo predvideti sankcije, kar je v skladu z ustavnimi
dopolnili in s tezami za novo ustavo. Poslanci so hkrati opozorili na možne
negativne posledice in na negativni politični vpliv tistih temeljnih organizacij
združenega dela, ki bodo črtane s seznama udeležencev sporazuma, na ostale
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organizacije, ki se bodo ravnale po določbah zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju. Prav tako so menili, da bo zelo vprašljiv
učinek sankcij, če bo to prepuščeno vsakemu samoupravnemu sporazumu, saj
bodo le-ti različni. S tem v zvezi je bik> izraženo mnenje, naj bi to vprašanje
vsaj deloma urejali tudi z zakonom.
O ukrepih za izvajanje samoupravnih sporazumov je bil odbor mnenja,
da naj služba družbenega knjigovodstva nadzira samoupravne sporazume tudi
med letom s tem, da pripravi posebno metodologijo spremljanju. Spremljanje
je po mnenju odbora preventiva, da ob zaključnih računih ne pride do preseganja sredstev po samoupravnih sporazumih. Zato naj se 34. člen glasi: »Služba
družbenega knjigovodstva med letom spremlja izvajanje in ob koncu leta opravi
nadzor izvajanja samoupravnih sporazumov« in tako dalje. Ostalo besedilo
ostane nespremenjeno. Odbor meni, da bo tako vgrajena preventivna dejavnost
službe družbenega knjigovodstva med letom potrebna, medtem ko je ostalo
le izboljšava besedila.
Člani odbora so sprejeli predlog predstavnika službe družbenega knjigovodstva, da naj se glede na prvi odstavek 33. člena četrti odstavek glasi takole:
»Ce so razporejena sredstva za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev presegla obseg teh sredstev, izračunanih po merilih samoupravnega sporazuma, bo pristojna enota službe družbenega knjigovodstva dovolila izplačilo
teh sredstev v naslednjem letu v zneskih, zmanjšanih za obroke, s katerimi mora
odvesti temeljna organizacija združenega dela presežena sredstva v svoj poslovni sklad. Rok tega izločanja, ki ne more biti daljši kot 6 mesecev, in višino
obrokov določi s svojo odločbo služba družbenega knjigovodstva.« Predstavnik
predlagatelja se je strinjal s tako oblikovanim četrtim odstavkom. Poleg tega
pa je bilo izraženo posebno mnenje, da naj se ne plačuje ta davek, temveč naj
se spoštuje določba samoupravnega sporazuma.
Člani odbora se niso opredelili glede variante četrtega odstavka 33. a člena.
Menili so, da je to vprašanje, ki ga bo potrebno razčistiti v nadaljnji razpravi.
To je nekaj najvažnejših pripomb ali dilem, ki so bile na seji odbora za
družbenoekonomske odnose, ostale predloge pa lahko vidite iz pismenega poročila.
Predsednik Tone Bole: Hvala lepa. Zakonodajno-pravna komisija je
včeraj obravnavala ta osnutek. Predsednik komisije me je obvestil, da niso še
mogli dati pismenega poročila. Zate* prosim predstavnika zakonodajno-pravne
komisije, da vas obvesti o najvažnejših pripombah, ki so vsebinske narave. Ce pa
so pravnoformalne ali redakcijske pa si v tej fazi obravnavanja osnutka ne bi
kazalo zanje vzeti preveč časa.
Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pismeno poročilo zakonodajno-pravne komisije boste prejeli med sejo. Zato
vas bom seznanil le s temeljnimi pripombami in predlogi.
K 2. členu: Po mnenju komisije je določba drugega odstavka odvisna od
politične presoje, ali naj bodo voljeni in imenovani funkcionarji navedenih
organov glede meril za razporejanje dohodka in delitev za osebne dohodke po
tem zakonu izenačeni z delavci iz prvega odstavka. Komisija meni, da bi morali
biti glede na navedeno kriteriji samoupravnega sporazuma o merilih za razporejanje dohodkov in za delitev sredstev za osebne dohodke sicer načeloma
enaki za obe kategoriji delavcev, vendar pa bi moral zakon upoštevati razlike.
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K 5. členu: Po mnenju komisije je neustrezna rešitev, da morajo delavci
v temeljni organizaciji združenega dela pri določanju in uporabi osnov in
meril za razporejanje dohodka upoštevati ukrepe, predvidene v vsakoletni resoluciji o družbenoekonomski politiki in o razvoju Slovenije. Meni, da bi bilo
smotrneje upoštevati predvsem določbe družbenega plana in aktov, ki konkretizirajo to politiko za tekoče leto.
K 6. členu: Komisija meni, da s samoupravnimi sporazumi udeleženci ne
morejo določiti metodologije za ugotavljanje tistega dela, ki je rezultat dela
v ugodnejših naravnih pogojih, pa tudi ne meril, po katerih se ta del dohodka
uporablja za razvoj organizacije. Metodologija za ugotavljanje ter merila za
uporabljanje omenjenega dohodka lahko predpiše le zakon. S samoupravnim
sporazumom pa bi ta merila in metodologjo lahko dopolnili, zato bi bilo potrebno
ta določila ustrezno preoblikovati.
K 9. členu: Nekateri člani komisije so izrazili pomisleke in postavili vprašanje ustavnosti teh določb.
K 14. členu: Predlagamo, da se 6. odstavek črta. Varianta k 14. členu naj
se črta, ker je po mnenju komisije 14. člen ustreznejši.
K 14. a členu: Tudi ta člen naj se črta, ker je povezan z varianto k 14.
členu.
K 15. a členu: Ta člen naj se črta, ker se prav tako veže na 14. oziroma
14. a člen.
K 16. in 17. členu: V obeh členih gre za redakcijsko pripombo. Za skupne
komisije naj se uporabi ednina ter črtata besedi »izmed sebe«.
K 20. členu: Komisija meni, da je primernejša varianta, ki temelji na
večinskem mnenju in ne na dvetretjinskem.
K 26. členu: Komisija meni, da naj se, ker imamo dve vrsti sporazumov,
besedilo prvega izpiše v celoti, da ne bi nastopile nejasnosti.
K 28. členu : Pripomba je smiselno enaka pripombi k 20. členu.
K 31. členu: V prvi vrsti naj se za besedo »pripravo« doda beseda »Sprememb«, v peti vrsti pa naj se besedilo »ali z družbenim dogovorom« črtajo.
K 32. členu: Komisija ugotavlja, da ta zakon ne določa pogojev in meril za
urejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke za tiste temeljne
organizacije, ki ne sklenejo samoupravnega sporazuma ah ki od njega odstopajo,
ne da bi pristopile k drugemu. Komisija meni, da naj se za to izdela poseben
zakon.
K 33. členu: Predlagamo, da se ta člen črta.
K 37. členu: Predlagamo, da se črta, ker gre v tem primeru za predpisano
ustavno določbo.
K varianti 39. člena: Predlagamo, da se varianta črta, kajti veže se na 33.
člen, za katerega predlagamo, da se črta.
To bi bile poglavitne pripombe in predlogi. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima tovariš Miloš Gabrijel.
Miloš Gabrijel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V načelu se strinjam z osnutkom zakona o samoupravnem sporazumevanju
in o družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev
sredstev za osebne dohodke. Vendar sem mnenja, in mislim da izražam mnenje
tudi nekaterih drugih, da je ta osnutek napisan v dokaj nejasnem jeziku. Osnu-
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tek ureja poleg ustavnih določil tudi odnose, naloge in pravice temeljne organizacije združenega dela, dokaj nejasno pa je nakazan odnos temeljnih organizacij
združenega dela v skupnosti organizacij združenega dela. Bolj določeno je
potrebno obrazložiti, po katerih oziroma po kakšnih metodah ugotavljanja naj
se upoštevajo na primer stopnje akumulacije in postavljanje določila planskih
meril in odnosov. Že pri sedanjih družbenih dogovorih so bila različna tolmačenja ugotavljanja rezultatov dela, zaradi nejasnosti metodologije ugotavljanja.
Zato bi bilo prav, da se- ta vprašanja bolj določeno nakažejo.
Dovolite mi še nekaj pripomb k nekaterim členom, o katerih je že tekla beseda v dosedanji razpravi.
V 14. členu je rok 20 dni prekratek za sporočilo delavskih svetov o odločitvah ob predlogu za sklenitev sporazuma. Predlagam 30 dni.
20. člen: Predlagam drugo varianto, kar so že ostali predlagali, in sicer da
je samoupravni sporazum, sklenjen, če ga sprejme večina delavcev.
Predlagana varianta 33. a člena naj se -črta, ker je nesprejemljiva, saj z
njo ustvarjamo neenakosti in dajemo prednost konjunkturnim ah neodgovornim
gospodarskim organizacijam.
Rok v 40. členu, 31. december 1973, bo težko izpolnjen, če ne bomo pravočasno sprejeli zakona, dobili novo enotnejšo nomenklaturo poklicev in se dogovorili o enotnih merilih za mnenje uspešnosti dela in gospodarjenja.
Res je, da so nekateri moji predlogi indeikativni in ne sodijo med normativna zakonska določila, vendar sem mnenja, da je prav, da so v tem zakonu
prve faze procesa samoupravnega urejanja družbenih razmerij navedene tudi
podrobnejše razlage, da jih bodo laže razumeli tudi neposredni proizvajalci, od
katerih je odvisna uspešnost uresničevanja tega zakona. Hvala
Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi besedo ! Tovariš Lojze Portuna, prosim!
Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Vprašanja, ki jih je bilo treba urediti s tem zakonom, so za razvoj Socialistične
republike Slovenije izredno pomembna, hkrati pa je treba priznati, da je priprava tega zakona zahtevna naloga, zlasti še, ker smo pri oblikovanju posameznih
rešitev podzavestno pod vplivom prvič obstoječega zakona, ki smo ga sprejeli v
letu 1971, po katerem imajo dejavniki izven krajev udeležencev sporazumevanja
odločujoč vpliv v postopku usklajevanja, in drugič pod vplivom, prizadevanja za
zagotovitev stabilnejših odnosov na tržišču, ki so nujno prisotna tudi v resoluciji o družbenoekonomski politiki za leto 1973, katero smo pred kratkim
sprejeli.
Zato je povsem razumljivo, da pri oblikovanju novih odnosov v delitvi, ki
morajo temeljiti na ustavnih dopolnilih, prihaja do številnih javnih razmišljanj, ki se v osnutku samega zakona odražajo predvsem v variantah k posameznim členom, razvidna pa so tudi iz sicer temeljne obrazložitve k zakonu.
Pomemben prispevek k razreševanju posameznih vprašanj predstavlja po
moji oceni prispevek pravnega sveta, ki nam je bil posredovan v njegovih stališčih in mnenjih. Menim, da bi kazalo navedena mnenja sprejeti in jih v celoti
upoštevati med pripravo predloga zakona.
Če lahko ugotovimo, da je bila priprava osnutka zakona zahtevna naloga,
na kar kaže tudi čas, ki je bil zanjo potreben, pa menim, da moramo prav tako
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ugotoviti, da bo zahtevana in odgovorna naloga tudi priprava in sprejem samoupravnih sporazumov na osnovah, ki izhajajo iz ustavnih dopolnil in tega zakona.
To velja zlasti za merila, ki jiaj bi 'bila vključena v samoupravne sporazume
na podlagi določil 5. člena. Mislim na osnovno besedilo in ne na varianto, sam
se ne ogrevam za variante in k 6. členu tega osnutka. Dosedanji poskusi, da bi
smisel teh določil oblikovah v posebnem zakonu ah v veljavnem družbenem
dogovoru, kakor vemo, niso uspeli. Ta vprašanja, kakor tudi druge rešitve, ki
jih bo treba najti za oblikovanje samoupravnih sporazumov na novih osnovah,
bodo zato zahtevala od udeležencev sporazumevanja velik napor. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, ah je rok za uveljavitev novih sporazumov do 31. 12.
1973 realen. Menim, da bi bilo treba to vprašanje posebej proučiti in najti
rešitve, ki ne bodo prizadele tistih organizacij oziroma panog, ki v tem času
ne bodo uspele najti dokončne rešitve.
Prav tako je vprašljiv rok 30 dni iz 20. člena, zlasti če izhajamo iz dosedanjih izkušenj medsebojnega usklajevanja spornih določil in rešitev.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim, tovariš Ivan Atelšek.
Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci!
Rad bi opozoril na dvoje, in sicer da v zvezi z 11. členom ne bi kazalo določiti enotnih merih, čeprav je Slovenija razmeroma majhna. Ob tem je precej
pomislekov. Mogoče bi bilo prav, če bi dajali več možnosti pri sporazumevanjih
o osebnih dohodkih. Tako bi lahko ustvarili na nerazvitih območjih nekoliko
drugačno politiko, kar bi nam omogočilo, da bi si zagotovili kadre za ta območja.
Druga stvar pa je vprašanje o solidarnosti in politiki v združenih podjetjih.
Kako je s sporazumevanjem v okviru občin, kadar so organizacije dela iz različnih občin in republik? Če ne bomo imeli na ravni združenih podjetij teh
združenih podjetij. Že doslej se je v takih primerih različno ravnalo, zato
razmislimo o tem, republika pa naj se obveže, da bo takšne sporazume usklajevala tudi na republiški ravni! Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam,
da nihče. Dovolite, da končam razpravo in da predlagam sklep, ki bi pa posredovah pristojnima zboroma:
1. Gospodarski zbor predlaga republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skupnosti, da v načelu sprejmeta osnutka zakona.
2. Pristojna zbora naj posredujeta izvršnemu svetu, ki bo pripravljal besedilo predloga zakona, mnenje odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora ter pripombe in predloge, dane v razpravi na seji gospodarskega
zbora ob obravnavi osnutka tega zakona.
Če dovolite, bi dodal kot zadnjo točko tega sklepa še to, da naj bi izvršni
svet pripravil predlog in ga posredoval skupščini do 15. juhja tega leta.
Dajem sklep 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 sklep sprejet soglasno.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o
kmetijskih zemljiščih.

208

Gospodarski zbor

Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 45. seje našega
zbora z dne 18. oktobra preteklega leta, ko smo obravnavali in sprejeli predlog
za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih in predlog za izdajo zakona o skupnih
pašnikih.
Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek zakona? Besedo
ima tovariš Lojze Komel, predstavnik izvršnega sveta. Prosim.
Lojze Komel: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakon o kmetijskih
zemljiščih sodi v jedro bodočega sistema kmetijske zakonodaje. Skupaj z zakonskim oblikovanjem gradiva s področja združevanja kmetov, s področja ukrepov za usmerjanje uresničevanja srednjeročnega programa razvoja kmetijstva
ter z oblikovanjem prvih oblik pokojninskega varstva ostarelih kmetov posega
predlagatelj na četrto pomembno področje, na področje kmetijskih zemljišč kot
trajne in nenadomestljive podlage kmetijske proizvodnje, eksistence in socialne
varnosti dobršnega dela delovnih ljudi in občanov. Hkrati naj poudarimo, da
z zakonskim oblikovanjem te obsežne snovi prvič v celoti poskušamo ustvarjati
pogoje za hitrejšo preobrazbo in modernizacijo kmetijske zemljiške strukture
v Sloveniji.
Nedvomno velja že v uvodu poudariti, da izhaja predložena koncepcija
osnutka zakona iz sklepov skupščine o razvoju kmetijstva iz leta 1968 in sklepov
II. in III. konference Zveze komunistov Slovenije. Razumljivo je, da v celoti
upošteva položaj in vlogo obdelovalcev kmetijskih zemljišč, kmetov in delavcev
po ustavni reformi ter rezultate in predloge javne razprave.
V primerjavi s predlogom za izdajo zakona so v osnutku navzoče pomembne
spremembe, ki so se izoblikovale na podlagi dognanj v skupščinski razpravi ob
predlogu za izdajo zakona ter v obsežni javni razpravi, ki je organizirano zajela
širok krog zainteresiranih delovnih ljudi in občanov v kmetijskih organizacijah,
krajevnih skupnostih in še zlasti v okviru Socialistične zveze po občinah. O
osnutku zakona so v delovni fazi v ustreznih organih razpravljali tudi predstavniki kmetijskih organizacij, združenih kmetov, strok in znanosti, v sindikalnih
organizacijah itd. Javna razprava, ki jo je organizirala kmečka sekcija pri republiški konferenci SZDL, je ne le doprinesla k izboljšanju osnutka, temveč tudi k
uskladitvi stališč v tistih sredinah, ki bodo nosilci izvajanja zakona. Prav zaradi
razčiščevanja nekaterih vprašanj prihaja izvršni svet pred skupščino z določeno
zakasnitvijo, ki pa je nedvomno pripomogla k dozorevanju določenih idejnih
spoznanj. Ta spoznanja pomenijo bogatitev koncepcije, ki je bila sprejeta na
tem mestu pred nekaj meseci.
Temeljne dopolnitve v primerjavi s predlogom za izdajo zakona so tele:
Obdelovalcem se omogoča medsebojno samoupravno usklajevanje interesov. Na podlagi zakona naj bi se vsa razmerja med njimi urejala sporazumno
in po poti samoupravnega oblikovanja stališč in politike v občini, predvsem v
kmetijski zemljiški skupnosti v občini.
Opredeljena je tudi bodoča dejavnost in vloga teh skupnosti. Te naj bi
predvsem bedele nad obdelovanjem in gospodarjenjem z zemljišči, spodbujale
naj bi povečanje kmetijske proizvodnje s krepitvijo proizvodnega sodelovanja
v obliki združevanja zemljišč kot posebne oblike združevanja dela in sredstev,
skrbele naj bi za pripravo kmetijskih prostorskih planov skupaj z občinskimi
skupščinami, gospodarile s kmetijskim zemljiškim skladom v občini, skrbele
za varstvo kmetijskih zemljišč v okviru občinske pristojnosti, pospeševale ter
sodelovale pri izvedbi kmetijskih prostorskoureditvenih operacij.
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Tako se daje delegatom —• kmetom in delavcem v kmetijski zemljiški skupnosti-.— možnost za dejansko podružbljanje zemljiške politike v občini na način,
ki krepi proces povečanja produktivnosti dela in večanje dohodka tistih, ki jim
je kmetijsko zemljišče vir preživljanja.
V osnutku je opredeljen tudi položaj kmetijstva kot porabnika prostora.
Predvideno je, da se s prostorskimi plani v občinah doseže pravilna in s stališča
dolgoročnih družbenih interesov najugodnejša razdelitev prostora med kmetijstvo in druge porabnike. Praksa zadnjih 20 let kaže, da so bili pri načrtovanju delitve prostora v občinah interesi kmetijstva premalo upoštevani. Zato je
moral izvršni svet po javni razpravi zavreči zahteve po ostrih ukrepih in enostranskem odločanju o namembnosti prostora.
Nedvomno pa velja izhajati pri bodočem načrtovanju prostorske funkcije
iz stalnih interesov vseh sektorjev ter izoblikovati sistem, ko bodo javno, demokratično in argumentirano upoštevani vsi interesi, ki jih bo mogoče tudi javno
usklajevati, kakor predvideva osnutek. Ker pa se ne moremo izogniti nadaljnjemu zmanjševanju obsega kmetijskih zemljišč, je potrebno prek načrtnega
dopolnjevanja- že obstoječih urbanističnih programov v občinah upoštevati
dolgoročne interese celotne občine, hkrati pa tistim kmetijskim proizajalcem,
ki jim je zemlja osnovni pogoj za eksistenco, omogočiti s primerno odškodnino
obnovo njihovih proizvodnih zmogljivosti.
Iz načela, da je zemlja splošna družbena dobrina, izhaja obveznost obdelave
in vzdrževanja trajne rodovitnosti zemljišč.Ti dve načeli veljata ne glede na to,
kdo je lastnik, uporabnik oziroma imetnik zemljišč. Jasno pa je, da morajo
glede lastninskih odnosov, ki jih predlagatelj različno oblikuje za kmeta ali
nekmeta, ostati razlike, če hočemo dosledno uresničevati načelo zemljo tistemu,
ki jo obdeluje.
Opozorim naj, da osnutek predvideva izenačitev kmetov s kmeti-delavci,
torej vseh tistih, katerih družbenoekonomski položaj je deloma v celoti odvisen
od kmetijske proizvodnje. Nasprotno pa je predlagano, naj bi šteli za nekmete
tiste občane, ki jim kmetijsko zemljišče ne služi kot vir preživljanja oziroma
dohodka, temveč ga rabijo pretežno za rekreacijo,
Med čistim kmetom in nekmetom je seveda veliko variant, zato ni mogoče
potegniti mehanične meje. Prav tako osnutek uvaja v spornih primerih presojo
občine, ki bo nedvomno lahko najbolj meritorno in smotrno odločila, v skladu
z zasnovo agrarne politike na njenem območju, kaj je potrebno upoštevati
zlasti pri presoji o ustreznosti določb osnutka, ki se nanašajo na kmetijski
zemljiški maksimum.
Glede maksimuma pri dedovanju kmetijskih zemljišč za kmete osnutek v celoti upošteva ustrezne določbe 21. člena in XXV. amandmaja k zvezni in XXXV.
amandmaja k republiški ustavi. Prav tako se ohranja maksimum skupnih površin, ki je bil uveljavljen z zakonom o agrarni reformi in kolonizaciji. Novost
je pravzaprav le opredelitev gorskega in hribovskega sveta, kjer je kmetom, ki
želijo preseči maksimum 10 ha, omogočeno, da lahko, če so se usmerili na živinorejo oziroma če sta dve tretjini njihovih obdelovalnih površin travniki, doseže
maksimum obdelovalnih zemljišč do 20 ha. Uresničenje tega načela je prepuščeno v osnutku posebnemu zakonu, ki ga bo izvršni svet predložil skupščini, takoj
ko bodo pripravljene ustrezne analitične osnove.
V zvezi z zemljiškim maksimumom velja opozoriti tudi na vprašanje razmerja med lastninskim in tako imenovanim tehnološkim maksimumom, kar
veže tudi na poglavje o zakupu. Zakup se oblikuje le tedaj, ko je zemljišče iz
14
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različnih razlogov izven trajnega proizvodnega sodelovanja med^ kmetom in
kmetijsko organizacijo. Po zasnovi osnutka naj bi kmetijska zemljiška skupnost
prevzela prosta oziroma razpoložljiva zemljišča v zakup od kmetov in nekmetov in jih nato vračala prek organizacij združenega dela nazaj v proizvodnjo.
Takšne oblike združevanja dela in sredstev na podlagi kooperacije predstavljajo brez povečanja maksimuma obdelovalnih zemljišč možnost za ustvarjanje
smotrnih in družbeno organiziranih proizvodnih enot, kjer se družbena sredstva
združujejo z zasebnimi sredstvi v procesu združevanja dela.
Tudi v poglavju o prostorskoureditvenih operacijah, ki zajema zlasti zamenjavo parcel zaradi zaokroževanja posestev, arondacijo, komasacijo in druge
posege, je prišlo v osnutku do pomembnih novosti v primerjavi z dosedanjo
zakonodajo1. Zamenjava zemljišč kot najbolj cenena, smotrna ^in učinkovita
tovrstna oblika zaokroževanja posesti naj bi bila tudi najbolj razširjena. Novost
se uvaja pri arondaciji, kjer velja načelo zemljo za zemljo, s čimer arondacija izgublja prizvok ekspropriacije in postaja učinkovita možnost za povečanje
produktivnosti dela in dohodka.
Po javni razpravi se kaže vse bolj tudi potreba po uvajanju komasacije,
pri čemer bo le-ta v nekaterih območjih morala biti združena z melioracijo
zemljišč, kar osnutek še posebej upošteva med tako imenovanimi drugimi
posegi izkoriščanja zemljišč. Na splošno pa je potrebno poudariti, da dobiva
to poglavje v osnutku drugačen značaj. Zasnovan je na sporazumevanju med
obdelovalci. To sporazumevanje naj poleg spreminjanja podedovane zemljiške
strukture pospešuje tudi podružbljanje procesov dela z združevanjem zemljišč
za potrebe skupne obdelave in smotrnejšega gospodarjenja v združenem in
osebnem delu.
Sedanja zemljiška struktura namreč ni le odraz daljnih, že zgodovinskih
produkcijskih načinov, temveč tudi odraz določenih preseženih družbenoekonomskih odnosov. Prav zato naj bi s pospešenim spreminjanjem kmetijske zemljiške strukture hitreje ustvarjali tudi nove družbenoekonomske odnose na
vasi, saj moderna proizvodnja sama po sebi sili v združevanje sredstev, kar
je gotovo* eden od ciljev bodočega zakona.
Na koncu naj še opozorim, da je z manjšimi dopolnitvami vključen v
osnutek zaradi smotrnosti tudi predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih.
V zvezi z osnutkom se zastavlja le še vprašanje, kako naj se čimbolj temeljito pripravimo na izvajanje zakona. Omenim naj le, da bo s sprejemom zakona
znova stekel promet s kmetijskimi zemljišči, čakajo pa nas tudi druge pomembne naloge. V občinah bodo postali obdelovalci prek kmetijske zemljiške
skupnosti nosilci dogovarjanja o izvajanju kmetijske zemljiške politike, zato naj
bi se čimprej začele politične, materialne in kadrovske priprave za izvajanje
zakona. V to aktivnost naj bi se vključili, razen sveta za kmetijstvo pri skupščinah občin, še kmetijske organizacije, Socialistična zveza in krajevne skupnosti.
Prav tako je treba v pripravo predloga zakona še zlasti pia v proces ne^posrednega dogovarjanja v občinah vključiti skupščinsko1 iniciativo za zagotovitev stalnejših virov sredstev za delovanje kmetijskih zemljiških skupnosti. Tu
gre za predloge o uvedbi posebnega občinskega prispevka- za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v korist kmetijske zemljiške, skupnosti ter za
dogovarjanje o prerazporeditvi prometnega davka od prometa kmetijskih zemljišč, če niso oproščena davkov v korist kmetijstva. Razmišljati bo potrebno tudi,
kako doseči v vsaki občini družbeni dogovor o namenskem opredeljevanju sred-
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štev za izvajanje nalog skupnosti iz dohodka kmetijskih organizacij in organizacij združenih kmetov.
S sprejemom novega zakona bo tako odpravljena velika vrzel, ki je bila
doslej dostikrat zavora za vodenje racionalne zemljiške politike na območju
občine, Z zakonom tedaj poskušamo ustvarjati pogoje za takšno proizvodnjo in
za takšno preobrazbo sedanje agrarne strukture, ki bo temeljila na dejanskih
interesih zaposlenih v kmetijstvu. Hkrati pa jim zakon tudi odpira vrata za sporazumno in samoupravno reševanje vprašanj v skladu z ustavo^, pri čemer
pa je seveda jasno, da bo izvajanje zakona uspešno le ob uskladenem delovanju
vseh dejavnikov v občini. Hvala.
Predsednik Tone Bole: Obveščam zbor, da smo prejeli v zvezi s tem
zakonom še naslednja gradiva: poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni
promet, poročilo zakonodajno-pravne komisije ter danes med sejo mnenje zasedanja delegatov občin. Želi poročevalec odbora še ustno dopolniti poročilo
odbora? Želi. Prosim, tovariš Jože Javornik.
Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je zakonski osnutek obravnaval in v
načelni razpravi ugotovil, da ta zakonski osnutek ne pomeni le usklajevanja
obstoječih predpisov in obstoječega stanja z ustavnimi dopolnili, temveč da
načenja nove sistemske rešitve, za katere si prizadevajo vsi sprejeti dokumenti
na področju politike kmetijstva.
V razpravi je bilo posebej opozorjeno na stališče predlagatelja, po katerem
je še vedno ostalo nerešeno vprašanje, ali bodo kmetijske zemljiške skupnosti
finančno dovolj močne, da bodo lahko odkupile sproščena zemljišča in omogočile njihovo smotrno in organizirano vključevanje v sodobno kmetijsko proizvodnjo. Odbor se strinja s predlagateljem, da je za to vprašanje potrebno
iskati rešitve vse do sprejema zakona in ga tudi pozneje analizirati, hkrati
pa predlaga, da predlagatelj do zadnje faze zakonodajnega postopka, to je
do predložitve zakona, poskusi vsaj na grobo oceniti, za kakšen obseg zemljišč
in finančnih sredstev gre; podobno kot je bilo to storjeno za gozdove, s čimer
je bil odbor seznanjen na seji.
Odbor je tudi ugotovil, da so bila ,mnenja ustavnega sodišča, ki jih je
sporočil skupščini s pismom 7. julija 1972, v celoti upoštevana, in sicer glede
arondacije kmetijskih zemljišč. Ker bodo s tem v zvezi obrambni mehanizmi
zoper nenamensko izkoriščanje zemljišč začeli delovati šele po uveljavitvi zakona o kmetijskih zemljiščih, odbor znova predlaga, naj predlagatelj prouči
možnost, da se med prehodne določbe vnesejo tudi določila, ki bi uredila ta
vprašanja tudi za zemljišča, ki se niso uporabljala za namene, zaradi katerih
so bila arondirana še pred uveljavitvijo tega zakona. Odbor je v razpravi
tudi konkretiziral nekatera vprašanja in navajal mnenja volivcev, mnenja občanov, in podatke, ki so znani, da se zemljišča, ki so bila arondirana z namenom
kmetijske proizvodnje,- uporabljajo v povsem druge, predvsem gradbene namene. O tem vprašanju je odbor dalj časa razpravljal in zavzel stališče, da
se ta vprašanja razčistijo tudi z nekaterimi prehodnimi določbami.
Odbor je v celoti soglašal z oblikovanjem kmetijskih zemljiških skupnosti,
menil pa je, da bi bilo bolj smotrno, če bi v enem ali dveh členih te skupnosti
še bolj pravno utrdili, in ne le dali uvodna načela, kot je to v osnutku, vse
bistvene funkcije, ki jih te skupnosti sicer imajo, raztresene pa so po pošali«
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meznih področjih, ki jih zakon ureja. Pri tem odbor meni, da ni bistveno, če
bi zaradi tega prišlo do morebitnih ponavljanj določenih funkcij pri konkretnih
določilih.
Pri obravnavi zakonskega osnutka v podrobnostih je odbor predlagal
k posameznim členom tudi nekatere spremembe in dopolnitve, ki so na kratko tele:
K 3. členu: Pred »trajnimi nasadi« naj se vstavi beseda »kmetijski«, ker
so tudi nekmetijski trajni nasadi. Nadalje je odbor predlagal, da se dopolni ta
člen z »intenzivnimi pašniki ter zemljišči, na katerih so intenzivni ribniki«.
Menim, da je to sprejemljivo, saj se z uvajanjem moderne tehnologije in
znanosti v kmetijstvu ti pašniki lahko izkoriščajo bolj kot nekatera druga kmetijska zemljišča.
K 13. členu: Iz besedila tega člena ni jasno, da se določila nanašajo tudi
na družbena zemljišča. Po mnenju odbora bi bila potrebna dopolnitev, ki bo
odpravila takšen dvom glede uporabnikov zemljišč. V tretji vrsti prvega odstavka tega člena naj se pred besedo »rodovitnost« črta beseda »trajna« in
nadomesti z besedo »koristna«. Trajne rodovitnosti namreč ni mogoče zagotoviti, vsaj v strokovneim pogledu ne. Rodovitnost se spreminja.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru,
da sprejme osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih, skupaj z mnenji, pripombami in predlogi, ki jih je odbor dal tudi v pismeni obliki in sem jih na kratko
ponovil kot poročevalec odbora.
Predsednik Tone Bole: Želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije besedo? Ne želi.
Predlagam krajši odmor. Z razpravo bi nadaljevali po odmoru.
(Seja je bila prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.10.)
Predsednik Tone Bole: Kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš Ferdo
Papič ima besedo, prosim!
Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ob obravnavi osnutka zakona o kmetijskih zemljiščih imam nekaj pripomb,
kljub temu, da je nekatere omenil že poročevalec.
Glede vprašanja tako imenovanega maksimuma za nekmete menim, da so
vsekakor potrebne dodatne proučitve, saj je vprašanje, ah so odnosi med posameznimi kulturami ekvivalentni, mislim na pol ha vinograda ali pol ha gozda,
razen tega pa želim, opozoriti, da je kljub majhnosti Slovenije ta problematika
zelo različna.
Nujno je potrebno proučiti, kar je že odbor poudaril, tudi vprašanje odplačila zemljišč. Lahko trdim, da je za nekatere predele Tolminske to vprašanje zelo pereče, in če bo potrebno te zadeve v kratkem urediti, to je vsakega
nekmeta izplačati, potem je vprašanje, kje bomo dobili potrebna sredstva.
Vsekakor, je potrebno do predloga zakona izdelati kvantifikacije in videti,
kolikšna so potrebna sredstva. Menim, da bi zakon moral nekatere zadeve
prepustiti kmetijskim skupnostim v občini, ki bi nedvomno znale voditi v tem
pogledu bolj smotrno in racionalno politiko. 2e danes se namreč marsikje
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dogaja, da imamo zemljišča splošnega ljudskega premoženja, ki niso obdelana
in ki nikakor niso okras naše pokrajine. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim, tovariš Žarko Zigon.
Žarko Žigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da dam nekatere pripombe, ki. se nanašajo na vprašanje dodeljevanja zemljišč v uporabo kmetijskim organizacijam združenega dela. Na tem
mestu so bili danes in mogoče že kdaj prej kritizirani upravljalci kmetijskih
zemljišč v družbeni lasti. Mislim, da ta kritika ne more veljati za vse uporabnike družbenega zemljišča, zato bi bilo prav, da družba svoj odnos do teh
uporabnikov kmetijskega zemljišča tudi dokončno uredi.
Menim, da bi bila ta možnost dana s sprejemom tega zakona. V 25. členu
namreč govorimo, pod 1. in 2. točko, kdaj lahko neki lastnik ali pa uporabnik
kmetijskega zemljišča izgubi to zemljišče, in sicer je pogoj za to, da zemljišča
sploh ne obdeluje oziroma da ga ne obdeluje dve leti zaporedoma. Vsekakor
je to popolnoma prav, še bolj prav pa b:i bilo, če bi že doslej zaščitili tiste
uporabnike kmetijskih zemljišč v družbeni lasti, ki so' svojo dolžnost opravljali
kakor se spodobi. Tistemu, ki kritizira te uporabnike, da ne ravnajo pravilno
s kmetijskimi zemljišči, bi rad povedal, da tudi družbenopolitične skupnosti
marsikje niso imele povsem najboljšega odnosa do namembnosti kmetijskega
zemljišča. Zato ni ičudno, da še do danes niso povsem razčiščena vprašanja
dodelitve teh zemljišč kmetijskim organizacijam združenega dela. Moje mišljenje
je, saj sem imel s tem veliko opravka, da ne gre za neko višjo družbeno korist,
temveč predvsem za birokratski in tehnokratski odnos nekaterih ljudi v državnem aparatu. Ta se je včasih zelo malomarno in neodgovorno obnašal do
tistega delavca, ki je moral delati na družbenih kmetijskih zemljiščih. Seveda
je največkrat tak odnos opravičeval z višjimi interesi, češ, razširila se bo
industrija in podobno, pri tem pa ni računal s tem, da naša družba rabi tudi
kmetijska zemljišča in da jih mora tudi pravilno uporabljati.
Tudi zastopnik predlagatelja je danes na tem mestu izjavil, da je zemljišče
osnova za dejavnost kmetijskih proizvajalcev, zato menim, da v prihodnje ni
mogoče več prenašati, da bi kmetijska organizacija obdelovala zemljišča in
na njih predvidevala kontinuirano kmetijsko proizvodnjo, če ji družbeni organ
teh zemljišč noče dodeliti v uporabo. Pri tem ne mislim na katerakoli zemljišča,
temveč predvsem na tista, ki so že dolga leta, mogoče že od samega začetka,
dejansko v uporabi kmetijske organizacije, ki pa niso dodeljena iz različnih
manipulativnih razlogov.
Zato naj bo1, po mojem mišljenju, če bo> kmetijska organizacija oziroma če
bo ta zakon predvidel, da bo kmetijska organizacija izgubila zemljišče, ki naj bi
ga obdelovala, s tem zakonom tudi določeno, da izgubi zemljišče tisti, ki ga
doslej ni uporabljal ali obdeloval. Če se to v tem zakonu ne more predvideti
za vsa zemljišča, prosim predlagatelja, da to predvidi vsaj za tista zemljišča,
ki so že v kompleksu dodeljenih kmetijskih zemljišč, ki se uporabljajo.
Predlagam, da bi 25. člen imel tudi tretjo točko, ki naj bi se glasila nekako
takole: »na zemljišču v družbeni lasti, ki ga je kmetijska organizacija združenega
dela obdelovala najmanj 10 let« — zaradi mene lahko tudi 12 ali pa 15. let —
»pred uveljavitvijo tega zakona, pa mu ni bila dana v uporabo, pridobi ta

214

Gospodarski zbor

kmetijska organizacija združenega dela pravico uporabe po teim zakonu«.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bol e : Hvala. Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš Stojan Makovec, prosim!
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Strinjam se' z osnutkom zakona o kmetijskih zemljiščih, zlasti zaradi tega,
ker je zakonodajalec upošteval pripombe in dopolnitve, ki so bile dane v javni
razpravi, predvsem v okviru sekcij za kmetijstvo pri občinskih konferencah Socialistične zveze. Jasno je, da samo z osnutkom zakona ne bomo razčistili
vseh vprašanj na področju kmetijstva in da ga bo treba začeti resno izvajati.
Ko sem prebiral gradivo, mi je bilo kot kmetovalcu zelo všeč, da sta precej
poudarjeni komasacija in arondacija, to' je združevanje kmetijskih zemljišč.
Prepričan pa sem, da pri izvajanju komasacij in arondacij ne bo šlo brez
težav in da se bo treba oprijeti vseh zakonskih sredstev.
Bilo je že govora tudi o zemljiščih, ki bodo opuščena oziroma so že danes,
ker gredo mnogi proizvajalci »tja, kjer ni muh«, to se pravi umrejo1, naslednikov
pa ni, zato bo teh zemljišč, predvsem v hribovitih predelih čedalje več. Nastalo
bo vprašnje, kako naj ta zemljišča sprejmejo zemljiške skupnosti, saj bo kljub
skladom za pospeševanje kmetijstva ostalo še vedno nerešeno vprašanje obsega
teh sredstev.
Kot sem že omenil, samo s sprejetjem tega zakona ne bodo rešena vsa
vprašanja, zlasti ne zato, ker smo bili včasih agrarna dežela in ker danes
uvažamo okoli 200 tisoč ton pšenice in raznih drugih pridelkov, od olja pa celo
do čebule, da človeka kar boli.
Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo ima tovariš Ivo Mikluš.
Ivo Mikluš : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Osnutek
zakona o kmetijskih zemljiščih določa, ko govori o pristojnostih zemljiške skupnosti, mislim: na 10., 12. in iše na nekatere druge člene, da daje zemljiška
skupnost mnenje k prostorskemu načrtu občine. Predlagam, da se beseda »mnenje« zamenja z ustreznejšim izrazom »soglasje«. Menim, da je to potrebno,
saj je dosedanja praksa pokazala, da so pri urejanju in preurejanju kmetijskega
prostora urbanistični strokovnjaki pokazali dokaj malo razumevanja za vprašanja kmetijstva.
Prav tako so v naslednjih poglavjih, ki govorijo o varstvu kmetijskih
zemljišč ter o prometu in zakupu kmetijskih zemljišč, nekatera določila, ki bi
jiih kazalo spremeniti, in sicer v tem smislu, da je kmetijska zemljiška
politika sestavni del agrarne politike, katere namen je, da sedanjo agrarno
strukturo po eni strani izboljšamo, po drugi strani pa ustvarimo pogoje za
boljše in smotrnejše izkoriščanje kmetijskega prostora. Zato menim, da določila,
ki govorijo o zakupu kmetijskih zemljišč in s tem v zvezi o kmetijskem maksimumu, ne bi smela šteti zakupa v zemljiški maksimum, analogno kot je to pri
vključevanju zemljišč v pogodbeno sodelovanje, saj bi na ta način lahko vključili večje površine kmetijskih zemljišč, ki so danes neobdelana, v smotrnejšo
in načrtnejšo kmetijsko proizvodnjo'.
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Kot kriterij pri določanju zemljiškega maksimuma naj bi po mojem mišljenju upoštevali poleg nadmorske višine, razgibanosti terena, nagnjenosti
terena in konfiguracije tudi lokacijo zemljišč, saj nekatera območja, zlasti obmejna, ki so' po svoji konfiguraciji sicer hribovita in gričevnata, ne sodijo- v
kategorijo zemljišč nad 600 m nadmorske višine, vendar bi zanje nedvomno
lahko veljal povečani maksimum. Zlasti to velja za obmejna območja, kjer je
proces opuščanja zemljišč vedno hitrejši, in preden bo akuten, bi na ta način
lahko obdržali vsaj tiste kmete oziroma tiste obdelovalce kmetijskih zemljišč,
ki so še voljni obdelovati zemljo.
Kar zadeva določanje maksimuma za nekmete, sem mnenja, da ne bi kazalo
če nekmet sploh lahko ima kmetijsko zemljišče, omejevati oziroma določati,
kakšne kulture naj bi na teh zemljiščih gojil. Če bi obveljalo določilo o 50 a
vinogradov, bi dosegli ravno nasprotno, kmetijska zemljišča bi se še bolj drobila
oziroma bi jih dajali v zemljiški sklad, s katerim si tudi drugi interesenti ne
bi mnogo pomagali. Če pa to določilo, to je omejitev na 50 a za vinograde,
obdržimo, bi omejitev kazalo razširiti tudi na druge kulture, ki so prav tako
ali še bolj donosne, kot je vinograd, pri čemer mislim na hmeljišča, na intenzivne sadovnjake in tudi druge kulture, ki jih osnutek zakona ne navaja.
Imam še vprašanje v zvezi s poglavjem o agrarnih operacijah, zlasti
o komasacijah in tako imenovanih drugih posegih v kmetijski prostor, to so
hidromelioracije in ustanavljanje raznih dolgoletnih nasadov. Mnenja sem,
da bi moral pri tem prevladovati nek drug kriterij, kot je v osnutku zakona,
ki predvideva, da mora izvedba take agrarne operacije biti soglasna oziroma
da morajo prizadeti imeti najmanj 50®/o zemljišč na obravnavanem območju.
Menim, da bi bilo treba to določilo poostriti v tem smislu, da bi morali biti
to obdelovalci, katerim je kmetijstvo osnovni vir dohodka, to se pravi kmetijske delovne organizacije in kmetje, ne pa tisti, ki so le lastniki zemlje,
ki pa lahko odločilno vplivajo ali se bo njihovo območje komasiralo oziroma ali
se bodo na nekem področju izvajale agrarne operacije ali ne. Take primere
smo že imeli, saj smo v preteklosti imeli velike težave z zemljišči nekmetov.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo ima
tovariš Jože Lesar.
Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zdi
se mi, da je ostalo nerešeno vprašanje, omenja ga tudi predlagatelj zakona,
to je vprašanje statusa kmeta. Mogoče s stališča tega zakona status zadošča,
vendar rabimo to opredelitev tudi v nekaterih drugih dejavnostih, pri katerih
pomanjkljivost opredelitve prihaja še bolj do izraza. Če tako ostane, bomo
ustvarili zelo različne možnosti, da se kdo šteje za kmeta ali ne. To so občutljiva
vprašanja, saj je od opredelitve tega statusa odvisen pristop posameznih zakonodaj, na primer davčne ali splošnega zavarovanja.
Menim, da je to v osnutku nedorečeno, Če se spomnite, so bili pri predlogu
za izdajo zakona postavljeni nekateri kriteriji kot katastrski dohodek in možnost preživljanja dveh ali več oseb. Predlagatelj zakona bi moral zagotoviti
enoten sistem. Če tega ne moremo opredeliti v zakonu, bo potrebno nekoga
zadolžiti, da bo dal osnovna merila, po katerih bi se občinske skupščine ravnale
vsaj približno enako. Čeprav ima kmetijska politika različno težo v posameznih
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občinah, menim, da je potrebno zavarovati enotnost kriterijev ozirOma enoten
odnos do kmetijske proizvodnje in zemljiškega sklada sploh.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? V razpravi bo sodeloval
tovariš Andrej Petelin, predsednik Zadružne zveze.
Andrej Petelin: Osnutek zakona je bil izredno ugodno sprejet pri
naših kmetih in naših zadružnih organizacijah in tudi v upravnem odboru
Zadružne zveze. Menim namreč, da je ta zakon zelo pomemben za nadaljnji
razvoj kmetijstva. Strinjam se, da sam zakon, če si ne bomo prizadevali za
njegovo uresničevanje, ne bo dal zaželenih rezultatov. Pri tem bi rad še posebej
opozoril na dve stvari.
Vprašanje statusa kmeta, o čemer je govoril tovariš Lesar, je bilo v Sloveniji nenehno navzoče, od 1960. leta naprej', ko je bilo uvedeno kmečko zdravstveno zavarovanje. Mislim, da ta zakon daje tako definicijo, da je kmet vsak,
ki zemljo obdeluje oziroma jo hoče obdelovati. V tem smislu je to opredelitev
potrebno podpirati tudi pri drugih zakonih, ki bi še sledili in ki se navezujejo
na opredelitev kmeta. V Sloveniji je, predvsem pri mlajših ljudeh, vedno bolj
pereče vprašanje, ali se bodo še nadalje odločali, kljub vsem ukrepom naše
republike v zadnjih letih, za kmetijsko proizvodnjo ali ne. Iz teh razlogov so
bili kmetje enotni v tem, da imajo status kmeta tudi vsi tisti, ki delajo v
tovarnah ali kjerkoli drugod, po službi pa skupaj z družinami obdelujejo zemljo,
čeprav bi mogoče pričakovali, da hočejo kmetje to razliko še bolj poudariti.
Nadalje menim, da je izredno pomembno varstvo kmetijskih zemljišč, kateremu smo v preteklosti posvečali premajhno skrb. Zakon daje možnost zeimljiškim skupnostim, da po samoupravni poti urejajo ta vprašanja in da imajo
enakopraven položaj pri odločanju o uporabi zemljišča za druge namene.
Glede tega zakona se odpirajo tudi druga vprašanja, ki jih bo morala
rešiti praksa, kot je na primer vprašanje sredstev za zemljišča, ki jih bodo
dobili zemljiški skladi. To vprašanje bo prav gotovo moralo biti rešeno, če
hočepno uveljaviti kmetijsko politiko v celoti. Tudi glede maksimuma je bilo
precej razpravljanja, saj nismo razumeli, da ima lahko kmet 10 ha oziroma 20 ha
v višinskih krajih, nekmet, ki zemlje ne obdeluje, pa 1 ha oziroma do 3 ha. Imeli
smo svoje predloge tudi pri vinogradih, saj smo menili, da za rekreacijo človek
ne rabi 1 ha ali celo več zemljišča, saj ga sam ne more obdelovati. O teh
vprašanjih je razprava dala svoje predloge, srni pa nimamo dodatnih predlogov.
O komasaciji naj povem, da je razprava širom po Sloveniji opozorila na
veliko zanimanje, predvsem pri mladih, pa tudi pri starejših kmetih, saj danes
kmetijska mehanizacija podira zapreke majhnih kmetijskih površin, tako da
je mogoče le na podlagi komasacije ustvariti velike sodobne proizvodne enote.
Po naših podatkih, ki smo jih zbrali pred kratkim, deluje že 231 klmečkih
strojnih skupnosti, v letošnjem letu, če bi bilo dovolj strojev na razpolago,
pa bi jih lahko organizirali še najmanj 130.
Predsednik Tone Bole: Kdo. še želi sodelovati v razpravi? Če nihče,
dovolite, da zaključim razpravo.
Ker je zakon v drugi fazi zakonodajnega postopka, predlagam zboru, da
sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona se v načelu sprejme.
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2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, ki naj pri tem upošteva pripombe
in predloge odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora;,
zakonodajno-pravne komisije, mnenje zasedanja delegatov občin in razpravo
na današnji seji zbora.
3. Predlog zakona naj predloži izvršni svet v skladu s svojim zakonodajnim programom do 30. junija letošnjega leta.
Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep soglasno.
Prehajamo na 6. toičko dnevnega reda, to je osnutek zakona
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij).
Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi 45. seje našega zbora
z dne 18. 10. 1972.. leta, ko smo obravnavali predlog za izdajo tega zakona.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, če želi še - ustno obrazložiti osnutek
zakona. Besedo ima tovariš Milan Baškovič, sekretar za zakonodajo izvršnega
sveta.
Milan Baškovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Izhodišča in načela
za novi zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in kmetij so bila že izčrpno
dana v predlogu za izdajo zakona, ki ga je gospodarski zbor že obravnaval in
sprejel. Na podlagi tako potrjenih splošnih izhodišč in načel smo najprej pripravili delovni osnutek zakona in ga dali v javno razpravo-. Ta je bila izredno široka
in poglobljena. Zanjo je značilna velika zavzetost in prizadetost širokega kroga
sodelujočih občanov in njihovih organizacij. Zlasti med kmeti in kmetijskimi
organizacijami je bil za ta zakon izredno velik interes. Izražena je bila močna
podporater želja, da bi bil zakon čimprej sprejet. Delovni osnutek je bil hkrati
tudi v posebni strokovni pravni obravnavi v zainteresiranih pravnih institucijah
in organih, pri čemer naj med temi posebej omenim organe pravosodja in pravno
fakulteto ljubljanske univerze. Intencije zakonskega osnutka so- podprla zlasti
okrožna sodišča s kmetijskih območij, na primer v Murski Soboti, Mariboru in
Novem mestu. Javna razprava je razen vsestranske podpore zakonu dala tudi
vrsto pobud, sugestij in predlogov, ki smo jih smiselno upoštevali v končnem
besedilu zakonskega osnutka, kakršen je danes tu pred nami v obravnavi.
Ker so bila osnovna izhodišča in temeljna načela obravnavana že v prvi
fazi, bi zdaj povsem na kratko omenil le nekatere bistvene značilnosti in usmeritve predvidene zakonske ureditve po tem osnutku.
Posebno varstvo in s tem povezana posebna ureditev dedovanja kmetij in
kmetijskih zemljišč je potrebna zlasti zaradi družbenoekonomske in socialne
funkcije zemljišč na splošno ter kmetijskega zemljišča še posebej, zaradi demografskih in socialnih gibanj in zaradi bodočega razvoja kmetijstva, hkrati pa
tudi zaradi racionalne in celovite izrabe prostora ter nenazadnje tudi zaradi
varstva naravnega okolja in pokrajinskih značilnosti. V vsem našem povojnem
razvoju je pospešeno potekal proces deagrarizacije in spreminjanja strukture
prebivalstva v Sloveniji. Čeprav je to splošen pojav v sodobnem svetu in so vse
sedanje industrijske države v določenem razvojnem obdobju preživljale podobno
preobrazbo, je vendar bil ta proces pri nas še posebej intenziven. V zvezi s tem
procesom pa hkrati poteka tudi proces drobitve kmetij, večanja števila delavskokmečkih gospodarstev, staranja in upadanja delovne sposobnosti zasebnih kmetovalcev ter s teim povezanega zmanjševanja obdelovalnih kmetijskih površin,
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zmanjševanja celotne kmetijske površine in prehajanja kmetijskega zemljišča
v last tistih, ki ga ne obdelujejo z osebnim delom.
Poleg tega, da je za naše razmere značilna drobna kmetijska posest, moramo
upoštevati tudi dejstvo, da je približno 80 % kmetijskega zemljišča v zasebni lasti, ki je prav zaradi tega pomemben dejavnik v naši kmetijski proizvodnji. Na
razdrobljenih kmetijskih zemljiščih pa se le s težavo uveljavlja sodobna tehnologija pa tudi uspešno proizvodno sodelovanje s kmetijskimi organizacijami
združenega dela, ki postaja vse bolj realna perspektiva razvoja v kmetijstvu.
Nadaljnji proces drobitve ekonomsko sposobnih kmetijskih enot zato pomeni tudi zmanjševanje možnosti proizvodnega sodelovanja zasebnih kmetovalcev
s kmetijskimi organizacijami združenega dela. Zato je zaščita določenih kmetij
pred drobitvijo prav tako eden od pomembnih dejavnikov za omogočanje opremljanja in moderniziranja proizvodnje, da bi tako lahko naraščala tudi produktivnost dela v zasebnem kmetijstvu, da bi se povečal dohodek ter izboljševale
življenjske razmere zasebnih kmetovalcev.
Ker sedanji sistem dedovanja po enotnih splošnih načelih omogoča in celo
pospešuje drobljenje kmetijske posesti, čeprav dedovanje samo ni edini razlog
za to, je potrebno, da se tudi dedovanje kmetijskih zemljišč uredi na poseben
način, in sicer tako, da se prepreči nadaljnje drobljenje kmetij, da se omejuje
prehod kmetijskega zemljišča z dedovanja v last tistih, ki zemlje ne obdelujejo,
da se omogoči prevzem kmetije pod ugodnejšimi pogoji in da se tudi z ureditvijo
dedovanja na splošno pospešuje in omogoča večja gospodarska zmogljivost
kmetij. To pa pomeni, da pri varovanju kmetij z dedovanjem ne gre za posebno
zaščito zasebne lastnine, temveč v prvi vrsti za varstvo kmetijske gospodarske
proizvodne enote.
Poudariti je treba, da s tem ne želimo ščititi patriarhalnega kmetijskega
modela in za vselej ohranjati sedanje vaške strukture1. Gre hkrati za napre^
dek človeških odnosov zoper zakoreninjeno zemljiško logiko. Tudi ureditev
dedovanja naj bi ob ostalih ukrepih agrarne politike povečala interes za kmetijsko proizvodnjo in stimulirala dediča za prevzem kmetije s tem, da deduje
gospodarsko sposobno enoto ob zmanjšanju dednih obremenitev.
Po osnutku zakona se režim dedovanja kmetijskih zemljišč razlikuje od
dedovanja kmetije kot posebej določene kmetijske proizvodne enote. Kar zadeva
kmetijska zemljišča, veljajo za njihovo dedovanje le tiste omejitve, ki se povezujejo z omejitvami lastnine po zakonu o kmetijskih zemljiščih. V tem primeru
lahko dediči kot kmetje oziroma nekmetje po splošnih predpisih o dedovanju
dedujejo kmetijska zemljišča glede na zakoniti maksimum, ki ga za prve ali druge določa zakon o kmetijskih zemljiščih.
Poglavitni smoter zakona pa je zaščita kmetij kot zaključenih kmetijskih
proizvodnih enot pred drobitvijo-. Zato je tudi največji del zakona posvečen
dedovanju kmetij. Za dedovanje kmetij se uvaja poseben režim, ki znatneje
odstopa od veljavnih splošnih predpisov o dedovanju. Ta odstopanja so predvsem v naslednjih rešitvah:
1. Kmetijo deduje praviloma samo en dedič.
2. Dedič — prevzemnik kmetije mora imeti namen obdelovati kmetijsko
zemljišče z osebnim delom, pri čemer ni bistveno, ali je kmetijska dejavnost
edini vir njegovih dohodkov.
3. Pravice drugih dedičev se spreminjajo v denarne terjatve nasproti
dediču, ki je prevzel kmetijo.
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4. Krog dedičev, ki imajo pravico dednih deležev, se krči samo na zapustnikove otroke in posvojence, njegovega zakonca ter njegove starše.
5. Dedni deleži se zmanjšajo na nujne deleže po splošnih predpisih o dedovanju, pri čemer pa je dana imožnost za povečanje ali zmanjševanje iz določenih razlogov.
6. Ce ni dedičev, ki bi imeli pogoje za obdelovanje kmetijskih zemljišč
ali kmetije, se najprej poišče ustrezni prevzemnik, če tega ni, postane kmetijsko
obdelovalno zemljišče družbena lastnina, če se temu kmetijska zemljiška skupnost ne odpove.
Ne bi se spuščal v podrobnosti, omenjam tista pomembnejša vprašanja, ki
so bila v javni razpravi deležna posebne pozornosti in pri katerih se predložene
rešitve znatneje razlikujejo od prvotnih tez oziroma omenjenega osnutka, ki je
bil v j avni razpravi.
Tako se je med drugim pokazalo, da so bili prvotno določeni pogoji oziroma činitelji, ki naj opredeljujejo' pojem kmetije, nekoliko pretogi. Pod vplivom
številnih zahtev in predlogov v javni razpravi smo izoblikovali precej spremenjeno definicijo kmetije. Ta nova definicija upošteva predvsem naslednja načela:
1. Zagotovitev pravne varnosti. Ta se odraža predvsem v tem, da zapustnik
in tudi kasnejši dediči vedo za status zaščitne kmetije in se lahko odločajo
glede pravice in dolžnosti, ki so s takim statusom povezane v primeru dedovanja. Prav zato mora biti kmetija s posebnim aktom določena in registrirana.
2. Demokratičnost postopka pri določanju kmetij; v tem postopku imajo v
skladu s svojimi funkcijami ustrezno vlogo občinske skupščine, kmetijska zemljiška skupnost in pa krajevne skupnosti. Pred sprejetjem aktov občinske
skupščine o določitvi dedovanih kmetij se predvideva tudi javna razprava v
okviru krajevnih skupnosti. Tak način določanja zaščitenih kmetij hkrati omogoča upoštevanje različnih pogojev razvorja na posameznih območjih.
3. Načelo upoštevanja dinamike gospodarskega razvoja, zaradi cesar je treba
najmanj vsakih 5 let pregledati akt o zaščiti kmetij in ga primerjati z občinskim prostorskim planom ter postavljenimi splošnimi merili za zaščito kmetij.
To pomeni;, da se ne ščiti sedanja struktura kmetij absolutno in za vse čase, temveč se ta zaščita v skladu z gospodarskim razvojem in drugimi našimi potrebami
lahko spreminja in prilagaja.
4. Četrto načelo je relativnost zaščite kmetij. Ta se odraža v tem, da se
kmetije ščitijo pred delitvijo samo za primer dedovanja, sicer pa se promet z
zelmljišči odvija prosto in v okviru javnih predpisov o prometu z nepremičninami, upoštevaje zakon o kmetijskem zemljišču.
Izpopolnjene so tudi določbe o dedovanju za primer, ko noben dedič ne
izpolnjuje pogojev za dedovanje kmetije oziroma kmetijskega zemljišča. Poudariti je potrebnoi, da v tem primeru ne gre za nikakršno razdedinjenje oziroma
za nacionalizacijoi. Ce dedič ni kmet oziroma ne izpolnjuje pogojev za dedovanje,
sicer ne deduje neposredno kmetijskega zemljišča, pač pa denarno vrednost
svojega dednega deleža, pri čemer pa se na poseben način urejajo določena
razmerja do prevzemnika kmetije.
Nova je določba, po kateri se v primeru, da ni za dedovanje sposobnega
dediča, dedovanje odloži najdlje za eno leto. V tem roku kmetijska zemljiška
skupnost poišče prevzemnika kmetije oziroma kmetijskega zemljišča. Ta prevzemnik se glede prevzemne cene in rokov odplačevanja dogovarja z dediči,
in če ne pride do sporazuma, odloča o tem sodišče. V tej zvezi daje zakon
nekatere postavke, posebne možnosti glede stanovanjskih in gospodarskih po-
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slopij ter kmetijskega neobdelovalnega zemljišča, kmetijskih priprav, orodja
in živine ter objektov kmečkega turizma. Do tega izločanja pride sporazumno
med prevzemnikom in dediči oziroma na podlagi zakona, če prevzemnika ni.
V skrajnem primeru, ko kmetijska zemljiška skupnost niti po enem letu ne
najde prevzemnika, postane kmetijsko zemljišče po izločitvi navedenih delov
premoženje družbena lastnina, za katero plača dedičem odškodnino kmetijska
zemljiška skupnost. Ker pa bi bilo pretogo in v posameznih primerih tudi
neracionalno predpisovati kmetijski zemljiški skupnosti, da mora v vsakem
primeru prevzeti kmetijsko zemljišče, za katerega ni nobenega interesa, je
dodana nova določba, po kateri se lahko tudi kmetijska zemljiška skupnost
odreče prevzemu takih kmetijskih zemljišč, če to ne nasprotuje občinskemu
prostorskemu planu. V takem primeru pride do situacije, v kateri dediči dedujejo po splošnih predpisih o dedovanju in ne pO' tem zakonu.
Nova opredelitev dedičev, ki lahko dedujejo kmetijo. Predložena rešitev
omogoča razmeroma široke možnosti dedovanja vsakemu dediču, ki ima namen
obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom,. Ob upoštevanju javne razprave
so pogoji za dedovanje znatno razširjeni in dejansko upoštevajo vsakogar,
ki izkaže svoj interes in možnosti za obdelovanje kmetije, pri čemer pa so
dodani nekateri elementi, ki določajoi, kdo od interesentov oziroma tistih, ki
sicer imajo« pogoje, naj ima prednost.
Tudi vprašanjem varstva mladoletnih dedičev posveča zakonski osnutek
znatno več pozornosti kot prvotne teze. Upoštevaje predloge javne razprave se
izraža varstvo mladoletnih dedičev predvsem na dva načina. Po prvem se lahko
v primeru, če kmetije ne deduje zapustnikov zakonec, odloži določitev dediča
kmetije, dokler zapustnikovi otroci ali posvojenci ne postanejo polnoletni. Drug
način varstva mladoletnih dedičev pa se izraža v določbi, po kateri je dedič, ki
je dedoval kmetijo, dolžan preostalega mladoletnega dediča usposobiti za samostojno življenje, in sicer primerno gospodarskim zmožnostim kmetije.
Načelo nedeljivosti kmetije oziroma dedovanja po enem samem dediču
velja sicer kot pravilo, vendar ne povsem absolutno. Pod vplivom javne razprave in glede na doslej močno ukoreninjene običaje predvideva zakonski osnutek izjemo v primeru, če dedujeta zakonca. V tem primeru namreč lahko mož
in žena postaneta solastnika, vendar ostane kmetija fizično, kot gospodarska
celota skupaj. Druga izjema pa je mogoče tedaj, kadar je več dedičev-kmetov,
ki že imajo svoja kmetijska zemljišča in ni drugih dedičev. V tem primeru se
lahko kmetija razdeli tudi fizično in se po ustreznih delih priključi že obstoječim kmetijam, seveda v okviru zemljiškega maksimuma. V takem primeru
namen zakona ni okrnjen, saj se krepijo že obstoječe kmetijske proizvodne
enote.
Upoštevaje že prvotna izhodišča ter predloge iz javne razprave, posveča
osnutek zakona še posebno skrb zaščititi prevzemnika kmetije, ki naj bi bil v
boljšem položaju, kot je bil doslej po splošnih predpisih o dedovanju. Pri tem
je pomembna že temeljna določba, po^ kateri gre ostalim dedičem le za denarna
vrednost nujnega deleža po splošnih predpisih o dedovanju, kar pomeni zmanjševanje siceršnjega dednega deleža za polovico^ Če pa je ob upoštevanju dednih
deležev in drugih obveznosti do ostalih dedičev ogrožena gospodarska zmožnost
kmetije, ima dedič-prevzemnik kmetije možnost zahtevati od sodišča, da še
zmanjša nujne deleže ostalih dedičev. Pri tem naj sodišče upošteva zlasti premoženjske razmere in pridobitno sposobnost dedičev jna eni strani ter gospodar-
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sko zmožnost kmetije na drugi strani. Taka precej okvirna določba naj omogoči
sodišču, da lahko rešuje najrazličnejše življenjske primere.
Poleg tega se lahko podaljšuje rok, v katerem je dedič, ki je prevzel kmetijo1, dolžan izplačevati dedne deleže drugim dedičem. Sodišče lahko v izjemnih
primerih podaljša ta rok tudi do 10 let. Seveda pa zakon po drugi strani tudi
ustrezno ščiti ostale dediče, ki niso dedovali kmetije, če gre pri njih. za socialno
ogroženost. V tej zvezi zakon določa tudi nekatere obvezne norme, ki so po
splošnih predpisih o dedovanju sicer le fakutativne. Tako se ne glede na zapustnikovo voljo upošteva v dednem deležu vse, kar je dedič že pridobil iz kmetije
npr. za šolanje, poklic, za opremo delavnice, za zgraditev stavbe in podobno.
Zapustnik tudi ne more odpustiti dedne nevrednosti zakonitemu dediču, ki
se je hudo- pregrešil zoper dolžnost preživljanja zapustnika, ki bi ga sicer bil
po zakonu dolžan vzdrževati, ali pa ni hotel zapustniku v času njegovega življenja nuditi potrebne pomoči. Prav o vprašanju skrbi in dolžnosti otrok do
staršev je bilo v dosedanjih razpravah precej razprav. Dane so bile tudi nekatere sugestije za učinkovitejšo ureditev te obveznosti tudi v sistemu dedovanja.
Te pobude so nedvomno utemeljene in zakonski osnutek poskuša upoštevati smer
teh predlogov, kolikor seveda sodi v krog materije tega zakona. V nadaljnji fazi
priprave bomo proučili vse možnosti v tej zvezi, vendar je le treba opozoriti,
da lahko zakon o dedovanju ureja le dedno pravna razmerja, ne pa sicer odnosov med starši in otroki. To vprašanje zadeva širši krog zakonskega urejanja.
Predvsem gre za rodbinsko zakonodajo, ki že zdaj zavezuje otroke, da so dolžni
preživljati svoje starše, in sicer po tistem vrstnem redu, po katerem imajo sicer
dedno pravico. Pri tem gre seveda za splošno obveznost, in ne le na področju
kmetijstva. Tudi rodbinska zakonodaja se na novo oblikuje. V njej bo treba pazljivo reševati tudi te probleme. Tudi predloženi zakon o kmetijskih zemljiščih
rešuje določena vprašanja v tem smislu, zlasti s pogodbo o dosmrtnem preživljanju in pa o dolgoročnih zakupih. Del vprašanj, ki se nanaša na knjiženje
obremenitev kmetije nasploh, pa naj bi reševal bodoči republiški zemljiškoknjižni zakon, ki je tudi v pripravi.
K predloženemu zakonskemu osnutku so bile v dosedanjih obravnavah v
odborih in komisijah dane nekatere pripombe in predlogi, ki jih bo predlagatelj
v nadaljnji fazi priprave zakonskega predloga proučil in upošteval. Prav tako
pa pričakujemo, da bo danes ta zbor na seji dal še določene sugestije, pripombe
in predloge oziroma se opredelil glede predloženih rešitev in tako pripomogel
k čim boljšim končnim zakonskim rešitvam. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Hvala. K osnutku zakona ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet, poročilo zakonodaj no-pravne komisije,
danes pa mnenje zasedanja delegatov občin. Zeli predstavnik odbora za proizvodnjo in blagovni promet še ustno dopolniti poročilo odbora? Tovariš Jože
Javornik, prosim.
Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je pri obravnavi tega osnutka ugotovil,
da so bile upoštevane vse sugestije iz razprav tako, kot jih je predstavnik predlagatelja navedel, zato jih ne bi ponavljal. Posebej pa so se poslanci zadržali
pri vprašanju obremenitve kmetije za primer, ko dediči, ne kažejo potrebno
skrb za starše iu jih mora zato preživljati občina oziroma družba., Pojavi so
postali tako pereči, da je potrebno, da skupščina z zakonom uredi te stvari neko-
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liko ostreje kot doslej, tudi zaradi človečnosti. Ce ne drugače, naj zakonski način prisili dediča, da poskrbi za svoje starše.
Odbor je enotno izrazil mnenje, da v osnutku tega zakona ni dovolj obdelana skrb in dolžnost otrok do staršev. Prevladovalo je prepričanje', da bi morala biti kmetija obremenjena za vse tisto, kar je družba dala za preživljanje
ostarelih kmetov in da bi to moralo biti povrnjeno, ko se po zapustnikovi smrti
pojavijo dediči. Odbor predlaga zboru, da sprejme zakonski osnutek skupaj
z mnenji in predlogi odbora. Hvala.
Predsednik Tone Bole: Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima
tovariš Stojan Makovec.
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ker sem v zvezi z osnutkom zakona o dedovanju kmetij sodeloval v javni razpravi v ajdovski občini, sem dolžan, da povem misli svojih volivcev oziroma
občanov.
Sprva je bila to javna razprava v precej razburljivem vzdušju, saj so nekateri kmečki proizvajalci, predvsem tisti, ki so v delovnem razmerju, menili,
deloma tudi zaradi pomanjkljive razlage v tisku, da tisti, ki je zaposlen, ne
bo mogel dedovati. Z osnutkom zakona in javno razpravo je bilo vse pojasnjeno,
da ima tisti, ki želi in obdeluje zemljišče ne glede na to, ali je zaposlen ali ne,
pravico dedovati.
Osebno se s tem strinjam in menim, da bodo ne samo danes, temveč tudi
v bližnji in daljni prihodnosti za naš družbeni red in razvoj potrebni taki proizvajalci, čeprav niso čisti kmetjei Če imajo takšni občani voljo, da obdelujejo
razmeroma majhno zemljišče, je čisto prav, da ga lahko tudi dedujejo.
Bila so tudi drugačna mnenja, kar je bilo danes že omenjeno, o tistih, ki
imajo na podeželju nekaj zemlje, vendar živijo drugje in pozabljajo na svoje
ostarele starše, ki jih mora zato družba preživljati. Ko pa starši umrejo, nas1x>pajo pri sodiščih kot dediči, ki so ne vem koliko in kaj dah za starše, čeprav
jih mogoče tudi več let niso videli. V takšnih primerih menim, da se bo treba
držati zakonskih predpisov, in če staršev niso poznali prej, jih ni treba poznati
tudi takrat, ko gre za dedovanje.
Pri dedovanju bodo nastopila tudi vprašanja glede na to, da sta od gospodarstva neločljiva stavbno zemljišče in hiša z gospodarskim poslopjem. Moje
mnenje je, da je sprejemljivo, če nekdo -želi podedovati samo stanovanjsko
ali gospodarsko poslopje, premoženje pa prepusti družbi, če so za zemljišče
zainteresirani drugi dediči ali kmetijske zemljiške skupnosti. V nasprotnem primeru bi to vodilo k propadu kmetije, česar pa ni mogoče sprejeti.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Ce nihče,
dovolite, da zaključim razpravo. Ker je to druga faza zakonodajnega postopka,
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona se v načelu sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet in naj pri tem upošteva pripombe in predloge odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega
zbora, zakonodajno-pravne komisije in mnenje zasedanja delegatov občin ter
današnjo razpravo na seji zbora.
3. Predlog zakona naj predloži izvršni svet v skladu s svojim zakonodajnim
programom, to je do 30. junija letošnjega leta.

53. seja

223

Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet soglasno.
Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi programa usklajevanja
republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji. Zeli mogoče predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek?
Ljubo Levstik (iz klopi): Tovariš predsednik, ker gre za povsem rutinski zakon, menim, da ne bi bilo potrebno.
Predsednik Tone Bole: K osnutku zakona ste prejeli poročilo odbora za
proizvodnjo in blagovni promet kot matičnega odbora, poročilo zakonodajnopravne komisije, mnenje zasedanja delegatov občin ter pripombe gospodarske
zbornice SR Slovenije.
Želi poročevalec odbora za proizvodnjo in blagovni promet še ustno dopolniti poročilo odbora? Ne želi.
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima predstavnik
gospodarske zbornice SR Slovenije tovariš Slavko Oblak. Prosim.
Slavko Oblak: Tovariš, predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da v imenu odbora za cestni promet pri gospodarski zbornici SR Slovenije navedem nekatere pomembnejše pripombe k osnutku zakona o prevozu z
motornimi vozili v cestnem prometu. Nekatere konkretne pripombe smo v pismeni obliki že posredovali, vendar so pomanjkljive, ker nam zaradi kratko
odmerjenega časa ni bilo mogoče izvesti širše razprave o osnutku.
Naše mnenje je, da v predloženem osnutku niso enakopravno obravnavane
organizacije združenega dela in občan, ki opravlja prevoz oseb in blaga. Te razlike izhajajo iz določil v 6. in 8. členu ter v členih 62 do 65. Organizacijam
združenega dela je naložena dolžnost organiziranja notranjega nadzora, s čimer
se povsem strinjamo, občan pa je iz tega izvzet. Organizacije združenega dela
morajo imeti z vsako vožnjo potrdilo o brezhibnosti vozila, medtem ko to določilo za občana ne velja.. Kazni, določene za enake prekrške, so višje za organizacije združenega dela in odgovorne osebe organizacij združenega dela, nižje
pa so za občane.
Za posebno pomembno imam® poglavje osnutka o javnem prevozu oseb v
linijskem cestnem prometu, kar je obravnavano v členih 11 do 23 osnutka zako^
na. 12. člen daje po našem mišljenju dobro podlago za izvedbo boljše organizacije avtobusnega prometa v Sloveniji. K besedilu ostalih členov pa imamo
nekatere pripombe. Predlagamo spremenjeno definicijo primestnega in medkrajevnega potniškega prometa, medtem ko definicija mestnega prometa po
našem mnenju ustreza. Zakon naj bi omejil dolžino linij primestnega prometa na
50 km, medtem ko naj ne bi bile linije medkrajevnega prometa omejene po
dolžini.
Vseh podrobnostih, kot npr. postopek predlaganja linij, postopek usklajevanja linij, kar mora vsebovati vozni red, razglasitev voznega reda, spremembe
voznega reda, kdaj sme biti linija opuščena, ki so navedene v 14., 15., 16., 17.,
in 21. členu, naj zakon ne bi urejal natančno, temveč naj bi ta vprašanja nave-
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del le kot obveznost organizacij združenega dela, ki naj podrobno uredijo ta
vprašanja s samoupravnim sporazumom med prevozniki in gospodarsko zbornico SRS.
Osnutek daje urejanje linij primestnega prometa v pristojnosti občini tudi
takrat, kadar poteka takšna linija skozi območje dveh ali več občin. Naše mnenje
je, da bi občine s svojimi predpisi v celoti urejale mestni promet in tiste linije
primestnega prometa, ki potekajo po območju ene občine. Linije primestnega
prometa, ki potekajo skozi obimočje dveh ali več občin, naj bi predlog in utemeljitev prevoznika določal ustrezni organ gospodarske zbornice ah sekretariat,
pristojen za gospodarstvo oziroma za promet, kot doslej. Vpliv občin na take
linije pa naj se uredi z določilom, ki obvezuje prevoznike, da morajo s predlogom
voznih redov seznaniti prizadete družbenopolitične skupnosti in upoštevati njihove predloge, če temeljijo na upravičenih interesih teh skupnosti. Menimo,
da bi tako postavljena določila v zakonu privedla k še boljši organiziranosti
avtobusnega prometa v Sloveniji in do še tesnejšega sodelovanja organizacij
združenega dela, ki v Sloveniji opravljajo javni avtobusni promet,
Dodajmo še, da že več let opozarjamo na tista določila kazenskih določb, po
katerih so za prekrške kaznovane tudi organizacije združenega dela in odgovorne
osebe v primerih, ko je jasno, da so kršilci neposredni kršitelji. Zato predlagamo, da se iz odgovornosti za prekrške izvzamejo točki 6 in 7 63. člena, organizacija združenega dela in odgovorne osebe ter točki 3, 6 in 7 64. člena.
Predlagamo zboru, da sprejme naše pripombe in omogoči odboru za cestni
promet gospodarske zbornice SR Slovenije sodelovanje tudi pri pripravi predloga zakona.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Ferdo
Papič.
Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Rad
bi znova opozoril na 31. -člen tega osnutka, kar sem že storil pri zakonu o obrtništvu. Gre za vprašanje prevoza šolskih otrok, za katerega avtobusna podjetja niso zainteresirana, v hribovskih predelih pa iščemo tistega, ki bi ga bil
voljan opravljati. Občinske skupščine bi v teh primerih morale imeti pooblastilo,
za odločanje o takšnih prevozih.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Če nihče, dovolite, da končam razpravo. Mogoče želi besedo še predstavnik izvršnega sveta?
Besedo ima tovariš Ljubo Levstik.
Ljubo Levstik: Zelo kratek bom. Mnenja zbornice so prišla k nam v
zadnjem trenutku in so vredna premisleka, vendar bo treba do njih zavzeti
stališče šele potem, ko se stvar v končni redakciji v celoti prouči.
Želel bi opozoriti, da so ta stahšča v nasprotju s stališči zborov, ki so
se zavzemali, da naj se stvari, ki so doslej bile v pristojnosti občin, ne prenašajo
na upravne organe oziroma na predpise, ki naj jih upravni organ sprejme.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Končujem razpravo in predlagam zboru naslednji sklep:
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1. Osnutek zakona se v načelu sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet, ki naj pri tem prouči in upošteva pripombe odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora,
zakonodajno-pravne komisije, zasedanja delegatov občin, gospodarske zbornice
SR Slovenije in razprave na današnji s^ji zbora.
3. Predlog zakona naj predloži izvršni svet do 15. junija 1973.
Dajem na glasovanje tako oblikovan sklep. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep soglasno.
Prehajam na zadnjo točko dnevnega reda, to je konvencija
med vlado SFR Jugoslavije in vlado Republike Francije o varstvu investicij.
Konvencijo s poročilom zveznega sekretariata za finance je skupščini SR
Slovenije predložil v soglasje zvezni izvršni svet v smislu 4. točke XXXIV.
amandmaja k zvezni ustavi.
H konvenciji smo prejeli še naslednja gradiva: poročilo odbora za finance
našega zbora, poročilo zakonodajno-pravne komisije, mnenje komisije za vprašanja mednarodnih odnosov, mnenje izvršnega sveta skupščine SR Slovenije
in predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo te konvencije.
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče.
Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo
konvencije med vlado SFR Jugoslavije in vlado Republike Francije o varstvu
investicij. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče1.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel soglasje k predlogu za ratifikacijo
konvencije.
Ker je dnevni red izčrpan, končujem 53. sejo in se vam zahvaljujem za
sodelovanje.
(Seja je bila končana ob 12.30.)
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44. seja
(11. aprila 1973)
Predsedoval: Miloš Poljanšek,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Miloš Poljanšek: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 44. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
Odsotnost na današnji seji so opravičili poslanci Janez Svajncer, Anton
Troha, Jože Grošelj, dr. Desan Justin, Jože Vild in dr. Vladimir Bračič. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 43. seje zbora;
2. predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljana v SR Sloveniji;
3. sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov; .
4. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973;
5. program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973;
6. delovni program zavoda za šolstvo SR Slovenije za leto 1973;
7. delovni načrt za leto 1973 pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani in
8. poslanska vprašanja.
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Nima.) Ugotavljam, da je predloženi dnevni red sprejet.
Želim vas obvestiti, da sem na današnjo sejo povabil predstavnike izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega sekretariata za prosveto in
kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, izobraževalne skupnosti SR Slovenije,
kulturne skupnosti Slovenije, raziskovalne skupnosti Slovenije, pedagoškega
inštituta pri univerzi v Ljubljani, oddelka za pedagogiko filozofske fakultete
v Ljubljani, skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja, republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije,
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republiške konference Zveze mladine Slovenije, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti
Slovenije, izvršnega odbora skupnosti študentov ljubljanskih visokošolskih
zavodov in izvršnega odbora skupnosti študentov mariborskih visokošolskih
zavodov.
Tisti, ki ste prišli, ste povabljeni, da sodelujete v delu današnje seje
prosvetno-kulturnega zbora.
Prehajamo na 1.točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika
43. seje zbora. Prejeli ste zapisnik. Ima kdo kakšno pripombo? Očitno nima;
tako ugotavljam, da je zapisnik 43. seje prosvetno-kulturnega zbora soglasno
odobren, brez pripomb in dopolnitev.
Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog ustavnega
zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih
skupščin in odbornikom skupščin mesta Ljubljana v SR Sloveniji.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli besedilo predloga ustavnega zakona,
ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja, ter sklep, s katerim je republiški zbor dne 28. marca 1973
določil predlog ustavnega zakona v besedilu, kot ga je predložila skupna
komisija vseh zborov za ustavna vprašanja.
Predstavnik republiškega zbora k tej točki dnevnega reda je poslanec
Martin Košir. Zeli tovariš Košir še ustno pojasniti zakonski predlog? (Ne želi.)
Predlog ustavnega zakona je obravnavala zakonođajno-pravna komisija
in o tem predložila pismeno poročilo. Zeli morda predstavnik zakonodajnopravne komisije še ustno podati stališče komisije? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Kot kaže, nihče. Zato zaključujem
razpravo in predlagam, da sprejme naš zbor naslednji sklep:
1. sprejme se predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim
poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta
Ljubljana v SR Sloveniji v besedilu, kot ga je določil republiški zbor skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 28. marca 1973;
2. o tem se obvestijo vsi drugi zbori skupščine SR Slovenije.
Dajem predlog sklepa in s tem predlog ustavnega zakona na glasovanje!
Najprej pa ugotovimo prisotnost! (Navzočih je 46 poslancev.) Kdor je za, naj
prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog ustavnega zakona in to z 2/3 večino, kot to terja določilo amandmaja X k ustavi
SR Slovenije.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na sklep o enotnih
osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Sklep je predložila skupščini SR Slovenije v soglasju izobraževalna skupnost SR Slovenije. Vprašujem, ali želi morda predstavnik besedo? (Ne želi.)
Sklep sta obravnavala naš odbor za vzgojo- in izobraževanje, ki je predložil
zboru predlog odloka v soglasje k enotnim osnovam, meril za financiranje dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter skupščinska zakonodajno-pravna
komisija, ki je o tem predložila pismeno poročilo. Želita morda predstavnika
15*
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odbora oziroma komisije še ustno pojasniti stališča odbora in komisije? (Ne
želita.)
Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov sta na včerajšnjih sejah obravnavala tudi zasedanje delegatov
občin in izvršni svet ter o tem predložila pismeni mnenji. Le-ti ste dobili
danes na klopeh. Želita morda predstavnika delegatov občin oziroma izvršnega
sveta še ustno pojasniti stališča delegatov občin oziroma izvršnega sveta. (Ne.)
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo«? Očitno nihče. Zaključujem razpravo
in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za
financiranje dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov. Kdor je za, naj prosim
glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(1 poslanec.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor z večino glasov sprejel predlog
odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnoizobraževalnih zavodov.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na sklep o merilih
in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973.
Sklep je predložila skupščina SR Slovenije v soglasje izobraževalna skupnost
SR Slovenije. Tudi tokrat vprašujem, ali želi morda njen predstavnik pojasniti
svoj predlog? (Ne želi.)
Sklep sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje in
zakonodajno-pravna komisija. Odbor je predložil zboru predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973. Želita morda poročevalca
odbora oziroma komisije še ustno pojasniti stališča? (Ne želita.)
Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973 sta obravnavala na včerajšnjih sejah zasedanje delegatov občin in izvršni svet. Želita morda predstavnika
zasedanja delegatov oziroma izvršnega sveta še ustno pojasniti svoja stališča?
(Ne.)
Začenjam razpravo. Zeli, prosim, kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem
za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973. Kdor je za, naj glasuje! (Večina poslancev glasuje za.) Je
kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor z večino glasov sprejel predlog
odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973.
Program je predložila skupščini SR Slovenije v soglasje izobraževalna
skupnost SR Slovenije. Zeli njen predstavnik še ustno obrazložiti predlog. (Ne
želi.)
Program sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje,
ki je na podlagi razprave predložil zboru predlog odloka o soglasju, ter skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki je o tem predložila pismeno poročilo.
Želita morda predstavnika odbora oziroma komisije besedo? (Ne želita.)
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Program izobraževalne skupnosti za letošnje leto sta na včerajšnjih sejah
obravnavala zasedanje delegatov občin in izvršni svet, ter predložila o tem
svoji mnenji. Le-ti ste dobili na klopeh. Želita morda predstavnika delegatov
občin oziroma izvršnega sveta besedo? Prosim, tovarišica podpredsednica izvršnega sveta dr. Aleksandra Kornhauser.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovarišice in
tovariši poslanci! Dodatno k pismenemu mnenju, ki ste ga prejeli na mizo,
bom posredovala še pripombe, ki jih je izvršni svet sprejel na sinoćnji seji.
Izvršni svet je bil ob obravnavi programa izobraževalne skupnosti SR Slovenije
za leto 1973 seznanjen s pomislekom nekaterih razpravljal cev o tem programu,
namreč da iz njega premalo odseva idejnost in družbena angažiranost akcij na
področju vzgoje in izobraževanja. Izvršni svet je bil mnenja, da je vsekakor
treba v uvodni obrazložitvi močneje poudariti idejno komponento, v posameznih nalogah pa prikazati družbeno angažiranost; strinjal se je tudi s stališči tistih, ki so menili, da vse naloge, ki jih je izobraževalna skupnost zasnovala,
sodijo med družbeno angažiranje področja vzgoje in izobraževanja in da jih
je tako treba tudi obravnavati.
K posameznim nalogam, ki si jih je izobraževalna skupnost zadala, pa je
imel izvršni svet naslednje dodatne predloge in sugestije:
Najprej k 1. nalogi: pri obravnavanju samoupravne zasnove je izvršni svet
menil, da je ne kaže ločevati na samoupravljanje učiteljev na eni strani in na
samoupravljanje učencev in študentov ter širšega vpliva na drugi strani, kar
v praksi velikokrat delamo. Izvršni svet meni, da bi bilo dobro, če bi v tej nalogi
močneje poudarili, da je samoupravna zasnova izobraževanja skupna naloga
tako učiteljev, učencev in študentov kot delavcev v samoupravno zasnovanem
učnem procesu in tudi širše družbe, to je krajevnih skupnosti, občin, družbenopolitičnih organizacij in seveda tudi staršev. S tako razširjeno zasnovo naloge
bomo laže dosegli širše pojmovanje samouprave, ki mora v šolstvu temeljiti
predvsem na samoupravno zasnovanem učno-vzgojnem procesu in šele sekundarno na drugih organizacijskih oblikah samoupravljanja.
Pri 2. nalogi je izvršni svet priporočil, da naj bi poleg razjasnjevanja vprašanj o čistih in mešanih izobraževalnih skupnostih upoštevali tudi vlogo družbenopolitičnih skupnosti, posebej občin, in razčistiti sodelovanje na eni strani
med skupinami delovnih organizacij in na drugi strani med teritorialno opredeljeno politiko. Prav tako je bila dana sugestija, naj bi pri tej nalogi proučili
odnose do drugih interesnih skupnostih.
Pri 3. nalogi je bila dana naslednja pripomba: pri republiških samoupravnih
institucijah, kot je tudi republiška izobraževalna skupnost, gre za tiste naloge,
ki jih temeljne izobraževalne skupnosti združujejo in se dogovarjajo za njihovo
skupno reševanje. To se pravi, da bo treba pri tej nalogi močneje poudariti
vlogo temeljnih izobraževalnih skupnosti in seveda tudi, kot že rečeno, odnos
družbenopolitičnih skupnosti v občinah, regijah in ne nazadnje tudi v republiki.
Pri nalogah 4 do 8 je imel izvršni svet pripombo, da bi bilo treba že v
sami zasnovi postaviti naloge bolj mobilizacijsko. Velikokrat predstavlja predvsem analitično usmerjeno delo, ki je sicer zelo koristno, samo polovico opravljenega dela; zato ne vodi do končnih rezultatov. Zato predlagam, da bi k delu
pri teh nalogah pritegnili tiste osnovne nosilce, ki so po svojem osnovnem delu
dolžni skrbeti tako za razvoj raziskovalnega dela kot za uvajanje inovacij,
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vključno z računalništvom. Ti osnovni nosilci so visokošolski zavodi; zato
bi lbilo prav, da bi pri sekcijah, komisijah in odborih, ki so nosilci nalog,
upoštevali tudi njihovo soudeležbo. Skupaj z njimi bo treba razčistiti, kaj sodi
v njihovo redno dejavnost, kaj pa je dopolnilna naloga; ostreje bo treba
postaviti tudi zahtevo do redne dejavnosti.
Pri nalogah, ki zadevajo področje srednjega šolstva, bi bilo po mnenju
izvršnega sveta potrebno, analogno pa tudi pri nalogah za osnovno šolstvo1,
močneje opredeliti sodelovanje z zavodom za šolstvo.
Pri nalogah, ki se tičejo izobraževanja pedagoškega kadra, to so naloge
8, 9 in 10, bi bilo treba že v zasnovi pritegniti kadrovske šole. Mnenja smo,
da bi bilo treba postaviti problem osipa na kadrovskih šolah kot nujno soodgovornost kadrovskih šol za oblikovanje tega kadra in skupaj z izbraževalno skupnostjo težiti k takim oblikam in metodam, da se bo osip ob ohranjeni kvaliteti zmanjšal.
Pri točki 9 predlaga izvršni svet, da bi kadrovsko problematiko reševali
na eni strani z družbenim dogovorom, ki je predviden za reševanje kadrovske
problematike v Sloveniji, pri čemer naj bi prišlo do neposrednega sodelovanja
tudi z izvršnim svetom, na drugi strani pa z družbenopolitičnimi skupnostmi
in šolami, kajti tudi te so dolžne skrbeti za kadrovsko rast in obnavljanje svojega
področja, po načelu, da naj bi vsaka dejavnost skrbela prioritetno za svoje
kadrovske zadeve.
Pri nalogah 11 in 12 je bil izvršni svet mnenja, da so take, kot so postavljene
in kot je lahko razvidno* iz kratke obrazložitve, morda presplošnega značaja
in da bi jih zato kazalo prirediti pri posameznih konkretnih nalogah, ki so
navedene v ostalem delu programa.
Posebej se je izvršni svet ustavil tudi pri nalogi 13, ki zadeva planiranje
izobraževanja in družbeni razvoj. Mnenja je bil, da alternativa, ki je prikazana
na strani 9 v tretjem odstavku, kjer gre za vprašanje dveh osnovnih veljavnih
tipov planiranja izobraževanja, ne ustreza našim razmeram in da je treba
analitično razčlenjevati ta dva tipa planiranja ter težiti k zasnovi, takega,
ki ustreza našemu samoupravnemu načrtu na področju izobraževanja in ki prav
gotovo vsebuje nekatere karakteristike obeh tipov, ima pa tudi vrsto svojih
originalnih značilnosti.
Pri vprašanjih mreže srednjega šolstva in plana za rekonstrukcijo sistema
srednjega šolstva v Sloveniji misli izvršni svet, da bi bilo treba obe nalogi
povezati; to sta nalogli 14 in 15. Mreža bi morala slediti iz plana za rekonstrukcijo srednjega šolstva oziroma biti z njim usklađena. Pri tem izvršni svet
priporoča, da bi močneje pritegnili gospodarstvo že v neposredno obravnavo,
prav tako pa tudi družbene dejavnosti ter občine in republiške forume.
Pri sistemih izračunavanja sredstev za vzgojo in izobraževanje in drugih
nalogah, ki se nanašajo na nalogo 16, opozarjamo, da je v razpravi družbeni
dogovor o omejitvi porabe in o zagotavljanju potrebnih sredstev za področja
družbenih dejavnosti, torej tudi za področje izobraževanja, v katerem je predvideno, da bo metodologija dela skupno dogovorjena in da bo obvezna za vse
podpisnike. Ker je podpisnik tudi republiška izobraževalna skupnost, je prav,
da bi tudi to nalogo ustrezno uskladili, kajti skupna težnja bi morala biti, da
je zbiranje podatkov usklađeno, da je evidenca poenostavljena do maksimalne
možne mere in da velja za vsa področja dejavnosti usklađen sistem zbiranja
sredstev in njihove porabe.
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Pri nalogi 21, kjer gre za analizo stanja domov za učence srednjih šol in
študentskih domov, smo bili mnenja, da bi kazalo to nalogo kompleksno vezati
na naloge, ki zadevajo srednje šole in ki so bile omenjene že prej, torej na
program -rekonstrukcije in na mrežo, kamor sodijo tudi domovi.
Izvršni svet se je posebej dotaknil naloge 22; meni, da tako postavljena
kot je, naloga ni ustrezno zasnovana. Prav je, da izobraževalna skupnost temeljiteje analizira situacijo, v kateri je, vendar iztočnica ne bi smela biti, da
ni mogoče realizirati nalog, ki so pred njo postavljene-, temveč da mora poiskati
nove samoupravne poti za zagotavljanje sredstev.
Pri zadnji nalogi, to je naloga 34, je bil izvršni svet mnenja, da bi bilo
treba to nalogo, ki je prav gotovo zelo potrebna in pozitivna, primerno razširiti,
da bi zajela vse oblike zagotavljanja javnosti dela izobraževalne skupnosti
Slovenije. Zagotoviti je torej treba, informativno in publicistično dejavnost,
pa tudi vse ostale oblike, ki zagotavljajo, da bo dejavnost te izobraževalne
skupnosti znana s tem in podvržena najširši kritiki, hkrati pa seveda tudi
podpori, ki jo potrebuje. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljan šek: Kot gradivo za to točko dnevnega
reda ste prejeli tudi finančni načrt izobraževalne skupnosti za leto 1973.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Ce ni nikogar, mislim, da je prav, da opozorim, kot je to že storila
tovarišica podpredsednica izvršnega sveta, na nekatere elemente, na katere
je opozoril že tudi odbor za vzgojo in izobraževanje. Te pripombe so namreč
po svoji vsebini takšne narave, da bi kazalo razmisliti, ah lahko že danes
sprejmemo sklep o soglasju k programu, ali pa bi morda le omogočili izobraževalni skupnosti, da na eni strani selekcionira predloženi program, na drugi
strani pa ga dopolni s sugestijami, ki jih je danes dal predstavnik izvršnega
sveta, in pripombami, ki jih vsebuje poročilo odbora za vzgojo in izobraževanje.
Res je namreč, da v programu ni posebej izražena naloga, ki izhaja iz sklepov
in priporočil o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja. Zato ne bi bilo
prav, da ne bi dali republiški izobraževalni skupnosti možnosti, da vendarle
s tem, izredno pomembnim, da ne rečem celo bistvenim elementom, za našo
usmeritev tako v letošnjem in v naslednjih letih, ne dopolni svojega programa.
Konkretnejši komentar podpredsednice izvršnega sveta je pokazal, da so
v programu nanizane tudi naloge, za katere je očitno, da niso koordinirane
z zavodom za šolstvo, s pedagoškim inštitutom in tudi ne z nekaterimi drugimi
ustanovami, predvsem z univerzo oziroma visokošolskimi institucijami.
Nekatere naloge v programu so izredno zahtevne in zato razmeroma močno
obremenjujejo strokovni kader izobraževalne skupnosti; so pa po svoji naravi
izrazito raziskovalnega značaja in je zato vprašanje, ah je prav, da se republiška izobraževalna skupnost angažira do te mere prav pri takih temah,
pri tem pa nujno slabi svojo delovno, strokovno moč v tisti smeri, ki je očitno
aktualnejša, nujnejša in podrobnejša.
Prav zaradi tega, ker bi, če bi pristali na takšen program, kakršen je
predložen, trpela operativnost izobraževalne skupnosti, tako zaradi velikega
obsega nalog, kot zaradi preenosmerne orientacije glede vsebine nalog, menim,
da bi bilo prav, da omogočimo republiški izobraževalni skupnosti, da program
na podlagi pripomb, bodisi pismenih bodisi danes izrečenih, kritično pregleda
in na eni strani zoži, na drugi strani pa svoj program dopolni. O odloku
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o soglasju pa bi razpravljali in sklepali, ko bomo dobili dopolnjeni program
republiške izobraževalne skupnosti.
Zeli kdo o mojem predlogu razpravljati? Prosim, podpredsednica odbora
za vzgojo in izobraževanje Majda Poljanšek.
Majda Polj anšek : Iz poročila našega odbora se da ugotoviti, da smo
že v odboru opozorili na nekatere stvari, ki so bile omenjene v razpravi in ki
sta jih navedla tudi predsednik našega zbora ter podpredsednica izvršnega sveta
dr. Kornhauserjeva. Glede na to in na včerajšnje ugotovitve zasedali ja delegatov občin menim, da bi lahko sprejeli sugestije, da se program z vsemi dopolnitvami obogati in da se omogoči republiški izobraževalni skupnosti, da ga
v dopolnjeni obliki predloži.
Predsednik Miloš Poljanšek: Želi morda predstavnik republiške
izobraževalne Skupnosti povedati svoje mrienje k pripombam? Besedo ima, tajnik izvršnega sveta tovariš Vili Veršaj, prosim!
Vili Veršaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
imenu republiške izobraževalne skupnosti lahko izjavim, da sprejemamo vse
predložene pripombe in sugestije in da jih bomo predložili tudi našim organom. Ob tem bi rad opozoril na to, da program izobraževalne Skupnosti
pomeni za letošnje leto- dejansko nadaljevanje programske usmeritve, ki jo
je republiška izobraževalna skupnost sprejela že pred leti in na podlagi katere
so temeljili vsi programi v posameznih letih. V enem dokumentu ni mogoče
opredeliti vseh nalog, dejavnosti in akcij republiške izobraževalne skupnosti;
zato so sestavni del takega programa tudi vsi ostali dokumenti, ki jih naši
organi sprejemajo in katerih del tudi predlagamo skupščini v soglasje, potrditev ali obravnavo'.
Cela vrsta izrečenih pripomb je dobra sugestija in smernica za naše nadaljnje delo, zlasti glede na to, da se nekaterih od teh nalog šele lotevamo
oziroma šele pristopamo k njihovemu izvajanju. Večina izrečenih pripomb je
po našem panenju prav gotovo takih,, da jih bomo lahko upoštevali predvsem
pri našem konkretnem delu, zlasti kar zadeva sodelovanje z vsemi pristojnimi
in zainteresiranimi institucijami. To sicer konkretno1 iz predloženega programa
ni posebej razvidnoi, ker navajamo samo organe izobraževalne skupnosti, ki
naj obravnavajo določena vprašanja in naloge, toda metoda dela republiške
izobraževalne skupnosti je vsa leta takšna, da vključuje najširši krog vseh
zainteresiranih institucij in posameznikov. Številni naši organi, sekcije in telesa
so sestavljeni iz najširšega kroga zainteresiranih področij iz vse Slovenije.
Razen tega imamo že standardni način dela z raznimi delovnimi skupinami, ki
jih ad hoc formiramo za pripravo in izdelavo posameznih nalog, v katere
vključujemo najeminentnejše strokovne sodelavce,, zlasti s področja visokega
šolstva, republiške uprave, občin in temeljnih izobraževalnih skupnosti ter vseh
stopenj in vrst šolstva.
,
Odločitev vašega zbora je, če boste dali danes soglasje ali ne; vendar vam
zagotavljam, da bomo vse pripombe posredovah našim organom in vskladu
z njimi tudi izpopolnili program in ga-, če bo potrebno, ponovno predložili
v obravnavo. Hvala lepa.
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Predsednik Miloš Poljanšek:
podpredsednica izvršnega sveta! -

Želi še kdo razpravljati? Prosim,

Dr. Aleksandra Kornhauser: Samo tole: pripombe izvršnega
sveta niso bile dane v tem smislu, da ne bi dali soglasja k programu, ampak
kot sugestije za nadaljnje izboljšanje in za potek dela v izobraževalni skupnosti. Sicer pa je izvršni svet s predlogom odloka soglašal. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli morda odbor za vzgojo in izobraževanje ob tako nastali situaciji zavzeti svoje stališče in ga predložiti zboru?
Majda Poljanšek: Spoštovani tovariš predsednik, tovariši poslanci!.
Prosila bi odbor, da bi se sestal in zavzel do tega vprašanja svoje stališče; zato
prosim za kratek odmor.
,
Predsednik Miloš Poljanšek: Odrejam 20 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 9.55 in se je nadaljevala ob 10.30.)
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim podpredsednico odbora za
vzgojo in izobraževanje, da nas seznani s stališčem odbora.
Majda Poljanšek: Odbor za vzgojo in izobraževanje našega zbora
se je v odmoru sestal, da bi zavzel stališče do vprašanja, ki je bilo nekoliko
sporno. Pri tem smo v razpravi ponovno poudarili, da je bila razprava o programu, ki ga je dala republiška izobraževalna skupnost, vsebinsko tako bogata
in polna pripomb, da bi bilo prav, če bi dobili popravljen, oziroma dopolnjen
program, s čimer se je strinjal tudi predlagatelj, to je republiška izobraževalna
skupnost. Ugotovili smo tudi, da bo s tem dana možnost, da se v tem: času
nekatere akcije, ki so pedagoške in družbene narave, uskladijo tudi z nekaterimi
drugimi nosilci v republiki. Zato je bil naš sklep, ki ga predlagamo zboru,
da bi za danes odložili sklepanje o soglasju k programu izobraževalne skupnosti
SR Slovenije.
Hkrati smo obravnavali, tudi drugo zelo pomembno vprašanje, ki je bilo
prisotno že na našem prejšnjem zasedanju odbora. To je vprašanje zelo široke
koordinacije posameznih dejavnikov na področju pedagoškega dela v republiki. Pri tem smo morali razširiti razpravo na vse tri predlagatelje, ki so
danes posredovali zboru svoje programe, to je na izobraževalno skupnost
Slovenije, na zavod za šolstvo in na pedagoški inštitut. 2e na zadnjem zasedanju
našega odbora smo lahko ugotovili, da se nekatere naloge, vsaj na videz, duplirajo in da bi bilo zato koristno, da bi se koordinacija izpeljala, še preden bi
prišlo do obravnavanja v odboru. Ker je republiška izobraževalna skupnost
sprejela to našo pobudo, naj uskladijo med seboj svoje programe in jih potem
predložijo v obravnavo. Mislim, da je to vsestransko koristno, saj pomanjkanje
koordinacije v naši republiki čutimo že več let.,Pri tem ni tako hudo, če čutimo
pomanjkanje koordinacije mi v skupščini, ampak je verjetno hujše, če pomanjkanje koordinacije čutijo prosvetni delavci pri vsakodnevnem delu. Zato bi
bilo nadvse koristno, da bi do te koordinacije prišlo, in da bi enkrat resnično
lahko, obravnavali programe, ki bi bili med seboj usklađeni.
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Prav tako je potrebno opozoriti na to, da bi bilo prav, če bi vedeli, kako
se programi, h katerim dajemo soglasje, realizirajo. V to naš odbor, kar zadeva
izobraževalno skupnost Slovenije, ni imel vpogleda. Opozorjeno je bilo, da se
je potrebno pri oblikovanju program zavedati, kolikšne sile imamo, da tako
pripravimo program, ki ne bo ostal samo na papirju, ampak da bo tudi realiziran. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo? Prosim, tovar išica
podpredsednica izvršnega sveta.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Omenila sem že, da izvršni svet tega ne postavlja kot pogoj. Strinja se,
da bo tak delovni postopek za izboljšanje programa izobraževalne skupnosti,
in tudi njegovo usklajevanje s programom zavoda za šolstvo in pedagoškega
inštituta prav gotovo pripomogel k boljši zasnovi in najbrž tudi k boljši realizaciji.
Rada bi dala še pripombe k ostalima dvema programoma.
Glavna pripomba izvršnega sveta k tema dvema programoma je bila, kar
je zdaj tudi sklep odbora, da je treba uskladiti vse tri programe in da je treba
doseči pri tem usklajevanju tudi delovno koordinacijo1, se pravi, da si je treba
razdeliti naloge, ki pa morajo biti kompleksno zasnovane. Gre torej za nekakšno dogovorjeno delitev dela med temi institucijami, zato podpiramo predlog, da naj pride do delovne koordinacije, ne samo- pri programu, ampak tudi
pri njegovem izvajanju, upoštevaje seveda, da je to bilo delno tudi že doslej
prisotno.
K programu zavoda za šolstvo daje izvršni svet tole pripombo: Ker je nesporno, da je učitelj prvi faktor vzgojno-izobraževalnega procesa, bi bilo treba
podpreti tiste napore zavoda za šolstvo, ki prispevajo k oblikovanju učitelja,
to se pravi, podpreti je treba strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev.
Zato bi bilo prav, če bi v tej koordinaciji proučili, ali so na tem področju zadane
naloge takšne, da vključujejo vse delavce v dopolnilni, izpopolnjevalni proces,
tako na idejnem, kot na ožjem strokovnem področju. Zaradi tega je treba
pogledati programe, ki jih zavod za šolstvo predlaga. Kot smo lahko presodili,
niso zasnovani za vse vrste učiteljev, in to zaradi dveh vzrokov: prvič gre
za pomanjkanje sredstev, drugič pa za premajhno obveznost visokošolskih
zavodov, da realizirajo načrtno zasnovano dopolnilno izobraževanje. Zato bi bilo
treba od visokošolskih zavodov ostro zahtevati, da so odgovorni za izvajanje
takih programov, za njihovo vsebinsko poglobitev in organizacijsko uresničitev, tudi v počitniškem času, pri čemer je imel zavod doslej težave. Obenem
bi bilo seveda treba opredeliti tudi financiranje, in sicer na eni strani za
republiško izobraževalno skupnost, na drugi strani pa za šole kot neposredne
nosilce, vendar bo treba to obveznost postaviti ostreje. Nemogoče je, da se
šole, ki bi v prvi vrsti morale biti zainteresirane za dopolnilno strokovno
izpopolnjevanje svojega kadra, obnašajo do tega pomembnega dela dokaj
neodgovorno.
K programu pedagoškega inštituta pa je pripomba v tem, da so naloge,
ki so prav gotovo pomembne, vseeno preveč fragmentarno zasnovane, z aspekta
samoupravne zasnove učno-vzgojnega dela na vseh nivojih. Močneje bi moral
biti prisoten faktor samoupravne zasnove, kajti, kot sem že prej opozorila,
samoupravljanje v šoli na kakršnemkoli nivoju je v prvi vrsti takšno učno-
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vzgojno delo, ki postavlja učenca, dijaka ali študenta za subjekt. Kaj in kakšno
je tako delo? Na to bi moral prav pedagoški inštitut pri univerzi globlje
odgovoriti in svoje naloge v tej smeri tudi akcijsko zasnovati.
Samouprava na področju izobraževanja se ne more več kazati samo v
nekaj sestankih, kjer se razpravlja o pravicah in dolžnostih študentov ali dijakov
srednjih šol, ampak mora izvirati iz takšnega rednega učno-vzgojnega dela,
ki bo od vsega začetka, od prvega razreda naprej, samoupravno zasnovan in
pri katerem bo učenec subjekt, sodelavec v procesu. Taka samoupravna zasnova
pa seveda metod »ex cathedra«, ki so še danes pretežno prisotne v šolstvu,
ne prenese. Zaradi tega priporočamo, da bi tudi pedagoški inštitut taki zasnovi
dela posvetil večjo pozornost.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi razpravljati v zvezi s
programom izobraževalne skupnosti? Morda predstavnik izobraževalne skupnosti? (Ne želi.) Kaže, da nihče. Zaključujem razpravo, pri čemer menim, da
je prav, da preložimo sklepanje o soglasju k programu republiške izobraževalne
skupnosti in ji na ta način omogočimo, da dopolni program v smislu pripomb
in sugestij, ki so bile izražene bodisi pismeno bodisi ustno na današnjem zboru.
Takoj, ko bo na ta način program dopolnjen, naj ga republiška izobraževalna
skupnost znova predloži prosvetno-kultumemu zboru oziroma skupščini.
Kdor je za takšno stališče, naj prosim glasuje! (47 poslancev glasuje za.)
Je morda kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Ugotavljam,
da je predlog sprejet z večino glasov.
Tako lahko preidemo na 6. točko dnevnega reda, to je na delovni
program zavoda za šolstvo SR Slovenije za leto 1973.
Delovni program je predložil zavod za šolstvo SR Slovenije. Zeli morda
njegov predstavnik pojasniti program? (Ne želi.)
Program je obravnaval naš odbor za vzgojo in izobraževanje in o tem predložil pismeno poročilo. Zeli morda predstavnica odbora še ustno pojasniti stališča odbora? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš poslanec Miran Hasl.
Miran Hasl: Vprašal bi, zakaj je v tem programu, kjer sta sicer zelo
jasno začrtana delo in njegov obseg za vsa področja vzgoje in izobraževanja,
samo enkrat, in to ;na strani 8, omenjeno glasbeno šolstvo.
Predlagam, da na 2. strani, pri dodatnem tisku, dodamo stavek: »V okviru
zakona o glasbenih šolah bodo enaki pregledi izvedeni tudi v glasbenih šolah.«
Na strani 4 naj se za 1.4 doda 1. 5 z naslednjim besedilom: »Pregledane
bodo vse glasbene šole glede na določila zakona o glasbenih šolah. Pedagoški
svetovalci in zunanji svetovalci bodo pregledali v letu 1973 vsaj polovico glasbenih šol.«
V okviru strokovnih aktivov in hospitacij bi na strani 7 dodah pri 2. 4
naslednja dva stavka: »Vsebina dela strokovnih aktivov učiteljev glasbenih šol
po posameznih predmetnih področjih bo posvečena reviziji učnih načrtov. Sestanki strokovnih aktivov bodo tudi v okviru regij oziroma Območij organizacijskih enot zavoda za šolstvo.«
Na strani 8 naj bi kot novi odstavek dodali »Organizirana bosta dva
posveta z ravnatelji glasbenih šol, kjer bodo obravnavani problemi v zvezi
s posodabljanjem vzgojno-izobraževalnega dela in priprav izvršilnih predpisov,
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ki jih nalaga zakon. Sklicani bodo po potrebi tudi sestanki ravnateljev na
območju ene ali dveh organizacijskih enot zavoda.«
Verjamem, da glasbene šole posebej , me hrepenijo po večji angažiranosti
zavoda; je pa pri tem nesporno, da bo tako- dopolnjen delovni program vplival
na boljšo kvaliteto dela 45 nižjih glasbenih šol in dveh srednjih, v okviru
katerih 500 glasbenih učiteljev vzgaja in izobražuje prek 10 000 učencev.
Pripombe so tudi v skladu z zadnjim odstavkom odgovora na moje poslansko
vprašanje o organizaciji nadzorne svetovalne službe za glasbeno šolstvo, ki
pravi: »O izhodiščih za izpopolnitev sistematizacije ter kadrovsko in materialno
krepitev zavoda za šolstvo v SR Sloveniji oziroma pedagoške službe, je razpravljala tudi koordinacijska komisija za družbene dejavnosti izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije, jih sprejela in naročila zavodu, da naj takoj pripravi
predloge za določene konkretne rešitve.« Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Boris Lipužič,
direktor zavoda za šolstvo SR Slovenije.
Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Sprejemamo sugestijo tovariša poslanca Hasla in menimo, da je prav, da se
v tem smislu dopolni naš delovni program. Moram pa opozoriti, da bo ob
sedanji kadrovski zasedbi in ob predvidenem povečanju števila delovnih mest,
tj. šestih, sedmih delovnih mest za vse potrebe in za vsa področja pedagoškega
nadzora in svetovanja, seveda težko zadovoljivo zasesti vsa predmetna in vsa
strokovna področja. V letošnjem letu bomo pač s svetovalci, ki so na voljo za
področje glasbene vzgoje, preusmerili njihovo dejavnost ne toliko v pedagoški
nadzor in svetovanje pri glasbenem pouku v osnovnih šolah, ampak predvsem
v problematiko^ glasbenih šol v zvezi z realizacijo zakona o glasbenem šolstvu.
Seveda bomo iskali možnosti, da vključimo v svetovalno delo tudi zunanje
sodelavce, ki niso v delovnem razmerju z zavodom. Mislim, da bi bile to realne
možnosti glede na naše kadrovske zmogljivosti, V bližnji prihodnosti bomo
skupščini posredovali podrobnejšo informacijo o uresničevanju zakona o glasbenem šolstvu in o nalogah pedagoške službe v zvezi s tem.
Seveda sprejemamo tudi vse sugestije in predloge, ki jih je dal odbor za
vzgojo in izobraževanje, pri čemer bi želel opozoriti samo na to<, da bi bilo
prav, če bi v okviru novele zakona o pedagoški službi, pa tudi ob potrjevanju
statutov visokošolskih zavodov jasneje precizirali, v kolikšni meri so se dolžni
angažirati visokošolski zavodi kot vzgojno^izobraževalne institucije pri zagotavljanju permanentnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. To poudarjam
zato, ker se zavod nenehno srečuje z velikimi težavami, še zlasti zdaj, pri
realizaciji načrtovanega programa idejnega izpopolnjevanja učiteljev. Da bi
lahko realizirali program našega strokovnega izpopolnjevanja na tem področju,
smo bili prisiljeni obrniti se na profesorje visokošolskih zavodov iz drugih
republik, ki imajo za to večje razumevanje.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Prehajamo na 7. točko
dnevnega reda, to je na obravnavo' delovnega načrta pedagoškega inštituta za leto 1973.
Delovni načrt je predložil pedagoški inštitut pri ljubljanski univerzi. Želi
morda njegova predstavnica še ustno pojasniti predloženi program dela? (Ne
želi.}
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Delovni načrt je obravnaval naš odbor za vzgojo in izobraževanje; njegovo
poročilo ste prejeli. Zeli morda poročevalka odbora še ustno pojasniti stališče
odbora? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanka Majda SlajmerJapljeva.
Majda Slajmer-Japelj: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice
in tovariši poslanci! Program pedagoškega inštituta za to leto me je, kot
najbrž mnogo delavcev na strokovnih šolah, razočaral. Se vedno ni načel
problema srednjih in strokovnih šol, ki imajo zelo akutne težave v zvezi s
specialnimi pedagoškimi problemi. To so šole, ki so se v zadnjem desetletju
močno razvile, vendar brez prave pedagoške podpore najvišjih republiških
institucij, predvsem pedagoškega inštituta.
V šolah je poseben problem poučevanje strokovne teorije in prakse, ki jo
zelo pogosto razumejo le kot nadzorovano delo in v katero je vloženo ogromno
število ur, ki jih opravljajo dijaki, ogromno sredstev, učinek pa ne ustreza niti
vloženim naporom niti sredstvom. Strokovna teorija je zelo pogosto le navajanje podatkov, ki si jih mora kandidat zapomniti; o kakšnem samoupravnem
odnosu in obravnavanju učenca kot subjekta pri teh predmetih, ki so natrpani
s podatki, kjer pri programiranju ni bila narejena prava selekcija glede tega, kaj
naj bi kandidat neke srednje strokovne šole znal, ni govora. Ker ni bila narejena selekcija, so zelo pogosto ti predmeti samo podajanje in pasivno sprejemanje osnovnih informacij.
•
Prav tako bi bilo nujno, če hočemo urediti način poučevanja na teh šolah,
da razčistimo pojem prakse. Ali je to res samo nadzorovano delo, ali je to
funkcionalna učilnica na šoli ali pa je tudi delovišče, kjer kandidati delajo.
Trudimo se, da bi teorijo učili po vseh sodobnih principih, da bi se odmaknili
od klasičnega, frontalnega načina pouka, a težko uspevamo. Mnogo lažje pa bi
uredili kvaliteten pouk, če bi izhajali iz prakse, ki bi jo pretvorili v skupinsko
vodeno delo z aktivnim sodelovanjem učencev. Pri poklicih; kjer uporabljajo
znanje kandidati-absolventi srednjih šol tudi v obliki fizičnega dela, ki zahteva
tudi določeno rutino, je strokovno vodena praksa prav gotovo enakovredna
teoriji, ki jo kandidat dobiva v šoli.
Želela bi opozoriti še na to, da so naloge, ki jih letos predvideva pedagoški
inštitut, pomembne, vendar so to področja, ki so že bila vsaj nekoliko obdelana
v preteklosti ali pa jih zasledimo kjerkoli v literaturi in si lahko nekako pomagamo. So pa področja, ki so popolnoma neobdelana, popolnoma nenačeta,
in ljudje, ki delajo na teh področjih, ki poučujejo strokovno teorijo in strokovno
prakso, so sicer strokovni delavci, pedagoško pa so avtodidakti brez pedagoškega
vodstva.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim! Poslanec Emil Roje.
Emil Roje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Predlog delovnega načrta inštituta je na eni strani izraz prizadevanj, da bi se inštitut
usmeril k aktualnim nalogam na svojem področju, po drugi strani pa je tudi
izraz sedanjega družbenoekonomskega položaja, to je samoupravnih odnosov na
področju raziskovalnega dela. Namreč, kljub temu, da obstoječi družbenoekonomski položaj inštituta še ne daje možnosti za novo amandmajsko ali novo
ustavno pozicijo, bi bilo vseeno koristno, da bi inštitut že pri koncipiranju
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delovnega načrta razmišljal o nujnosti svoje odzivnosti na interese, ki jih ima
družba in družbeno-vzgojni dejavniki glede izbora raziskovalnih nalog. Njegovo
oblikovanje bi moralo izhajati iz tega, da se poiščejo vsi zainteresirani družbeni dejavniki, na tej osnovi bi take pripombe, kot jih je tovarišica pred mano
izrekla, odpadle.
Druga moja pripomba je k uvodnemu delu. Čeprav smo predložili dokončno
sprejemanje oziroma potrjevanje programa, naj to pripombo le povem, da bi
jo sestavljalci programa kot sugestijo lahko proučili. Želel bi, da ne bi v uvodu
k programu navajali nalog inštituta, ki izhajajo iz ustanovitvenega akta in ki
so opredeljene v ustanovitvenem aktu; te naloge so prav gotovo nesporne:
Zdi se mi, da manjka v tem uvodu jasno izražena družbena naravnanost pedagoškega inštituta vsaj do te mere, kot je prisotno v uvodu k izhodiščem programa
zavoda za šolstvo. Ta usmeritev naj ne bi bila samo posredno izražena prek
naslova raziskovalnih nalog, ampak naj bi bila jasno opredeljena v osnovnih
izhodiščih. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli morda predstavnica inštituta
dati kakšno pojasnilo? Prosim! Besedo ima Danica Golli,.
Danica Golli: Spoštovani predsednik in tovariši poslanci! Ne bom
mogla veliko govoriti, ker nisem pripravljena. Dala bom le eno pojasnilo, namreč, da se programi vedno oblikujejo v sintezi družbenih potreb ter osebne
usmerjenosti, zainteresiranosti in izkušenj raziskovalcev. Prehod na družbeno
najaktualnejša področja, na katerih pa človek-raziskovalec nima še dovolj znan a
J > je zato vendarle težaven in zahteva določen čas. Mislim, da ima inštitut
namen, da se resnično aktualno orientira in da se bo to v naslednjih letih
bolj izrazilo. Vendar, kot pravim, je za raziskovalce potreben določen čas, da
se preusmerijo, če jim je to mogoče.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim ! Poslanec Jože Melanšek.
Jože Melanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Po razpravi predstavnika pedagoškega inštituta in tovariša Roj ca naj opozorim
na strani 25, 26 in 27, ki govorijo o sodelovanju z drugimi domačimi zavodi
in predstavniškimi organi. Nikjer namreč ne zasledim sodelovanja z družbenopolitičnimi institucijami na republiški ravni. Ce govorimo o idejnosti pouka,
o angažirani šoli in tako dalje, če zasledujemo zadnje dogodke med prosvetnimi
delavci po terenu in prosvete, ki jih predsednik našega zbora organizira v
zvezi s pedagoškim nadzorom, mislim, da ne moremo mimo tega, da ne bi
poudarili tudi nekaterih stvari, ki vplivajo na sestavo programa.
Najprej se moramo sami pri sebi odločiti in spremeniti določen odnos
do šolstva. Na posvetu v Ravnah je bila prisotna tovarišica Ela Ulrih, ki je
rekla, da gre za neko novo revolucijo. Dogovoriti se moramo, kaj je to novo
v pedagoškem smislu. In bilo bi prav, da to novo najde svoj odraz tudi v teh
treh dokumentih, programih.
Dokument, ki smo ga na prejšnji seji sprejeli o idejnosti pouka in o
angažirani šoli, je dal prosvetnim delavcem na terenu določeno moralno oporo.
Videli so v tem dokumentu, da želimo nekaj več, ovrednotiti njihovo delo.
Na drugi strani pa poslušamo, kako družbenopolitični delavci in ekonomisti
izjavljajo: »Za marksizem in idejnost ne rabite denarja.« Jaz pa mislim, da
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se je treba dokončno dogovoriti, da nobena idejnost, noben marksizem ne more
uspeti brez denarja, brez angažirane šole, ki toliko in toliko stane. Zato je
treba te stvari razčistiti in predlagam, da imamo tudi na področju šolstva
svojo 29. sejo! Tedaj se skupno dogovorimo, kaj želimo! In to naj bi bilo v tem
programu zajeto; raziskovalne dejavnosti naj bi v tej smeri tudi potekale!
V zadnjem času gre v odnosu do šolstva v nekaterih občinah za določen
razkorak. Prosvetni delavci morajo občini celo dajati plačilne sezname, da
tam registrirajo, ali so res njihovi osebni dohodki takšni, kot so. Zdi se mi,
da moramo, če govorimo o razrednosti in tehnokratizmu in stabilizaciji, o tem
govoriti na vseh nivojih in poiskati, kje so viri tehnokratizma in nestabilnosti
in kje je razrednost v šolstvu. Zdi se mi, da ni tu bisitven problem osebnih dohodkov, čeprav je bilo to včeraj na zboru delegatov občin poudarjeno. Pač
pa morajo idejnost in moralno vrednotenje dela ter samoodpoved in angažiranost
prosvetnih delavcev s tega vidika najti svoj odraz tudi v materialu pedagoškega
inštituta. Kot sem razumel predstavnico pedagoškega inštituta, gre za vprašanje, kako vrednotiti in finančno opredeliti to, kar družba zahteva od pedagoškega inštituta.
Mislim, da bi bilo potrebno ob tem opozoriti tudi na neustreznost delitve
vzgojno-izobraževalnega dela na A in B program, Prepričan sem, da na nivoju
republike drugače obravnavajo A in B program kot pa v občinah. Kar spada
v šolo, je zame A program.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi poseči v razpravo? (Nihče.)
Ce ni nikogar več, dovolite, da prav na kratko izrazim nekatere misli, pri
čemer moram najprej povedati, da se v celoti strinjam s kritičnimi pripombami,
ki so bile izrečene v razpravi.
Ocenjujoč predloženi program pedagoškega inštituta ne morem reči, da
v njem ni večje pripravljenosti tudi za proučevanje konkretnejše problematike
izobraževanja; vendar menim, da bo potrebno v prihodnje storiti še veliko več,
kot je že bilo storjenega za ustrezno prilagajanje oziroma odgovarjanje na problematiko, kakršna se kaže v konkretnem, tj. neposrednem vzgojno-izobraževalnem procesu. Tukaj bi bilo potrebno izhajati iz tistih temeljnih, globalnih
izhodišč, ki so bila izrečena na današnjem kratkem sestanku odbora za vzgojo
in izobraževanje. Samouprava je naša osnova in iz nje izhajajo vse rešitve, tudi
v dejavnostih, kot sta vzgoja in izobraževanje. Zato je nemogoče, da se takšen
trajen družbeni odnos ne bi upošteval tudi v raziskovalnem pristopu pedagoškega inštituta. V tej zvezi je seveda močno aktualen spremenjen družbenoekonomski položaj celotnega področja vzgoje in izobraževanja, ki ga moramo
izpostaviti v letošnjem letu, da bi lahko v prihodnjem letu na novih odnosih
bolj samoupravno in bolj neposredno razvijali ta kompleks družbene dejavnosti.
Drugo, kar izhaja iz sprejetih skupščinskih sklepov in priporočil, je uveljavljanje idejnosti v vzgoji in izobraževanju, kot izredno pomembnega družbenega elementa, ki ga noben od obravnavanih programov ne more zanemariti.
Tretje, kar nas neposredno prizadeva in kar mora najti svoj konkretnejši
prostor tudi v naši raziskovalni problematiki, je kadrovska situacija, v kakršni
smo, in seveda nujna perspektiva reševanja tega kompleksa.
Na to navezujem, predvsem v nekaterih predelih Slovenije izredno izpostavljeno zadrego, to je, vrednotenje dela. Vsekakor bo treba dopolniti zaenkrat
izrazito kvantitativen način ugotavljanja vrednosti dela, kakršen je uveljavljen
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v ljubljanski regiji v okviru ljubljanske izobraževalne skupnosti. Vi veste,
da je veliko pripomb in da takšen pristop destimulativno vpliva na delo pedagoških delavcev; in če je to. res, potem je prav, da takšna situacija najde primerno odzivnost med našimi organizacijami, odgovornimi za strokovno delo.
To je treba dopolniti in do te mere predrugačiti, da bo celoten mehanizem
deloval stimulativno in ustrezno našemu cilju: za čimbolj še delo naj dobi neposredno prizazdeti čim. ustreznejši dohodek.
Glede tega, na kar je poslanec Melanšek opozoril, menim, da je ohranjanje
razlik med A in B programom popolnoma neustrezno; program je en sam,, širši
ali ožji, odvisen od naših materialnih, kadrovskih in vseh drugih možnosti.
Menim, da je treba omeniti pri programu pedagoškega inštituta odsotnost
finančne konstrukcije in realizacije programa. Za raziskovalne projekte imamo
v Sloveniji in v Jugoslaviji že zdavnaj razvito metodologijo. Kidričev sklad
in raziskovalna skupnost imata to metodologijo že nekaj let in jo s pridom
uporabljata. Zato ni razlogov, da ne bi tudi pedagoški inštitut s te plati
pokazal svojo konkretno usmeritev.
Glede magistrskih nalog mislim, da je prav, da so predvsem rezultat
usmeritve posameznih raziskovalcev; vendar se ti ne morejo obnašati neodzivno
do celotne problematike vzgoje in izobraževanja; ni mogoče, da se ne bi pri
uresničevanju svojega postdiplomskega študija vsaj deloma vezah že na probleme prakse. Mislim, da je nemogoče, da bi se programirale magistrske naloge
v celoti samo iz individualnega interesa posameznega raziskovalca in da bi
se pri tem povsem negiralo oziroma ignoriralo našo celotno situacijo, kakršna
je. Ce velja za katero raziskovalno delo, potem velja to za raziskovalno delo
na področju pedagogike, da morajo biti v primernem sorazmerju upoštevane
vse tri komponente: teoretične raziskave, uporabne raziskave in aplikacija.
Edino na ta način nam lahko takšna institucija daje navodila za delo, za nadaljnje posodabljanje našega vzgojnega in izobraževalnega procesa. Razumljivo
je1, da je ob tako poudarjenem družbenem presnavljanju naših odnosov, kakršno
je prisotno v zadnjem času, nujno potrebno, da se tudi pedagoški inštitut
opredeli do usmeritve glede idejnosti, glede razrednosti in ostalih elementov naše
samoupravne socialistične družbe oziroma do njenih temeljnih načel.
Zaključujem to točko dnevnega reda, pri čemer velja, kot pri ostalih dveh
točkah, da institucija dopolni svoj delovni program in ga nato posreduje
skupščini.
Tako lahko preidemo na 8. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Poslanec Franc Bizjak je pismeno zastavil več vprašanj v zvezi z izplačevanjem osebnih dohodkov pedagoškim delavcerp..
Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril France Presetnik.
France Presetnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s pojavi in problemi financiranja izobraževalnih zavodov, ki
nastajajo pri izvajanju določb uveljavljenih samoupravnih sporazumov o merilih
za delitev dohodka in osebnih dohodkov, je poslanec Franc Bizjak zastavil naslednje vprašanje:
»1. Kdo je dolžan zagotoviti enake prejemke delavcem ne glede na starostni sestav kolektiva, v katerem delajo, tako da izenačevanje ne bo kršitev
samoupravnega sporazuma?

44. seja

241

2. Ali ni pravilno, da nesorazmerja odpravljajo temeljne skupnosti, ki s
šolami sklepajo ustrezne letne pogodbe?
3. Ali šola lahko zavrne podpis takšne pogodbe, če ji le-ta ne zagotavlja
dovolj sredstev za stimuliranje izkušenj iz 15. ičlena sporazuma?-«
Na zastavljena vprašanja daje republiški sekretariat za delo v sodelovanju
z republiškim sekretariatom za prosveto in kulturo tale odgovor:
Financiranje šol v Sloveniji ureja zakon o izobraževalni skupnostih in
o financiranju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Na podlagi določil tega
zakona sprejema republiška izobraževalna skupnost sklep o enotnih osnovah
meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov. K temu
sklepu daje soglasje prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije.
Danes ste obravnavali in dali soglasje k sklepu o enotnih osnovah meril
za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov za leto 1973,
ki ga je pred tem sprejela skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije. V VI.
poglavju tega sklepa so vse izobraževalne skupnosti zadolžene, da morajo
uskladiti svoja merila za financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov z
enotnimi osnovami meril ter jih predložiti na vpogled izobraževalni skupnosti
Slovenije.
Izobraževalne skupnosti so sicer samostojne interesne skupnosti s pravicami
samostojnega odločanja, vendar bi glede na zadolžitev za enako vrednotenje
svojih meril morale poenotiti tudi vrednotenje sporazuma osnovnih šol.
Samoupravni sporazumi o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov,
kot pove že naslov, ne urejajo načina, in osnov financiranja izobraževalnih
zavodov. V primeru delovnih izkušenj samoupravni sporazum za osnovne šole
zavezuje delovne skupnosti, da iz skupnih sredstev za osebne dohodke izločajo
sredstva za pribitke za delovne izkušnje. Izvajanje te določbe pa lahko pomeni
različno vrednost točke in s tem osebnih dohodkov, kajti med posameznimi
delovnimi skupnostmi izobraževalnih zavodov so razlike v starostni strukturi
zaposlenih. Glede na takšno ugotovitev bi bilo primerno', da bi samoupravne
interesne skupnosti poenotile financiranje tega dodatka. Sodimo tudi, da bi
bilo primerno glede na omenjene pojave ponovno proučiti ustreznost določbe
zadnjega odstavka 15. člena samoupravnega sporazuma za osnovne šole.
V skladu s 1. točko XXIII. dopolnila k zvezni ustavi usklajujejo delavci
temeljnih in drugih organizacij združenega dela in interesne skupnosti medsebojne interese pri družbeni delitvi dela, določajo osnove in merila, po katerih
usklajujejo svoje posebne interese, in določajo medsebojne pravice in odgovornosti ter ukrepe za njihovo uresničevanje.
Temeljne in druge organizacije združenega dela ter interesne skupnosti, v
tem primeru temeljna izobraževalna skupnost, lahko sprožijo postopek za
ponovni preskus samoupravnega sporazuma na način, ki ga določa zakon.
O podobnih problemih s področja družbenih služb je razpravljala tudi komisija za družbeno dogovarjanje o merilih za usmerjanje delitve dohodka in
osebnih dohodkov in sprejela program usklajevanja sporazumov. Med zadevami,
ki so predmet usklajevanja, so tudi določbe o upoštevanju in vrednotenju
delovnih izkušenj. Komisija pri tem sodi, da bi morale pri izvedbi programa
neposredno sodelovati zainteresirane ^samoupravne interesne skupnosti. Ta
postopek bo omogočil tudi odpravljanje vzrokov za pojave, o katerih govori
poslanec tovariš Bizjak v svojem vprašanju.
Na tretje vprašanje tovariša poslanca Bizjaka smo delno že odgovorili.
Razmerje med izobraževalno skupnostjo in izobraževalnim zavodom ureja
16
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četrto poglavje zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in
izobraževanja v Sloveniji. Če izobraževalni zavod in temeljna izobraževalna
skupnost ne moreta doseči sporazuma o višini povračila, odloči na zahtevo
izobraževalnega zavoda ali izobraževalne skupnosti o spornem vprašanju skupščina občine, na katere območju je sedež izobraževalnega zavoda. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Bizjak, imate kakšno dopolnilno vprašanje? (Ne.)
Poslanec tovariš Bizjak je pismeno zastavil tudi nekaj vprašanj v zvezi
s perečim pomanjkanjem pedagoškega kadra, predvsem na podeželskih šolah.
Izvršni svet je sporočil, da bo na to vprašanje odgovoril tovariš Tomaž
Bizajl, republiški sekretar za prosveto in kulturo; njega, kot vem, ni tukaj,
zato bo odgovoril njegov pomočnik tovariš Andrej Ujčič. Prosim! Besedo ima
tovariš Ujčič.
Andrej Ujčič: Tbvariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Franc Bizjak, poslanec tega zbora, je zastavil naslednja vprašanja:
»Kljub temu, da smo v našem zboru že večkrat razpravljali o poraznem
pomanjkanju pedagoškega kadra, predvsem na podeželskih šolah, menim, da
sem s poslanskim vprašanjem dolžan vnovič opozoriti naš zbor in prek njega
tudi zavod za šolstvo Socialistične republike Slovenije, da je stanje na nerazvitem podeželju izredno pereče. Pomanjkanje kadra je sprožilo plaz sprejemanja povsem nekvalificiranih delavcev v šole, nemogočo obremenitev rednih
pedagoških delavcev in tistih, ki izredno študirajo. Izredni študentje so na odročnih šolah povsem prenehali s študijem in prevzeli dodatne obremenitve, za
katere nimajo kvalifikacije. Šole so poleg tega prisiljene krčiti predvideno število ur po predmetniku in opuščati že dokaj razvite svobodne dejavnosti. Vse
to je izredno osiromašilo pedagoško raven šole, ki se zaradi preobremenjenosti
zapira vase in ne utegne živeti s krajem. Razumljivo je, da je kvaliteta takega
dela znatno nižja od nekdanje in bo podeželskemu učencu sčasoma čisto nemogoče uspevati na šolah II. stopnje. Ker občinske skupščine in šole ne najdejo
izhoda iz današnjega stanja, sprašujem:
1. Kakšen je program odgovornih forumov za takojšnjo rešitev stanja na
podeželju?
2. Ah ne bi kazalo začasno zavreti nenehno odpiranje oddelkov podaljšanega
bivanja na razvitih področjih tako, da bi se ta del kadra sprostil podeželskim
šolam v korist? (To je sicer korak nazaj za razvite, vendar pa vsaj začasna re>šitev podeželja.)
3. Ali je republiška izobraževalna skupnost pripravljena občutneje stimulirati delovna mesta na odročnih šolah in takoj pristopiti k sofinanciranju gradnje stanovanj za pedagoške delavce?
4. Ah lahko pedagoške akademije kakorkoli skrajšajo ali kako drugače pre^uredijo program študija rednih slušateljev, da bi le-ti lahko prišli čimprej na
šole in na delovnem mestu nadaljevali študij kot izredni študentje po ustreznem
programu?« .
Odgovor:
1. Pomanjkanje učiteljev na vseh stopnjah šol predstavlja eno izmed največjih ovir za realizacijo nalog, ki smo si jih zastavili na področju vzgoje in
izobraževanja. Čeprav lahko ugotovimo, da se izobrazbena struktura učiteljem
v osnovnih šolah postopoma izboljšuje, pa se na drugi strani srečujemo s kritič-
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nim pomanjkanjem učiteljev, zlasti na razredni stopnji, kar se še posebej kaže
v šolah zunaj večjih središč. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
osnovni šoli, ki je bil sprejet v letu 1972 in je učiteljem, ki študirajo, podaljšal
rok za pridobitev zahtevane izobrabe, je kritično situacijo nekoliko omilil. Hkrati
je bila sprejeta vrsta ukrepov, ki naj bi prispevali k temu, da bi zagotovili
dovolj strokovno in pedagoško usposobljenih učiteljev.
Ukrepi za zagotovitev zadostnega števila učiteljev gredo predvsem v dveh
smereh. Prek republiške izobraževalne skupnosti in kadrovskih komisij pri
temeljnih izobraževalnih skupnostih je stekel program ukrepov za pomoč učiteljem, ki jim je bil podaljšan rok za pridobitev zahtevane izobrazbe. Ti ukrepi
predvidevajo naslednje oblike pomoči: razbremenitev dodatnega dela na šoli,
zmanjšanje učne obveznosti, študijski dopust od enega do treh mesecev, pri
deficitarnih predmetih tudi do šest mesecev, povračilo potnih stroškov, povračilo
stroškov za nabavo obveznega študijskega gradiva in stroškov v zvezi z diplomskim delom. Potem sklenejo učitelji, šola in temeljna izobraževalna skupnost
posebno pogodbo, ki obvezuje učitelja, da bo v predvidenem roku končal študij
in bo za določen čas ostal na sedanjem delovnem mestu.
Druga skupina ukrepov skuša zagotoviti zadosten dotok novih učiteljev,
zlasti za razredni pouk, kjer je pomanjkanje najbolj kritično.
S sistematičnim usmerjanjem mladine v pedagoški poklic prek šol, kadrovskih komisij pri temeljnih izobraževalnih skupnostih in kadrovskih šol skušamo
zagotoviti čim več učiteljskega naraščaja. Vpis na oddelek za razredni pouk na
obeh pedagoških akademijah se je v letošnjem šolskem letu precej povečal,
vendar še vedno ne bo mogel pokriti naraščajočih potreb. Na povečan vpis
sta vplivala tudi dislocirana oddelka v Celju in Gorici, v letošnjem letu pa tečejo
priprave za dva nova oddelka v Novem mestu in v Kopru.
K povečanemu zanimanju za učiteljski poklic prispeva tudi štipendijska
politika republiške izobraževalne skupnosti in temeljnih izobraževalnih skupnosti, ki dajejo prednost kandidatom za kadrovske šole. Sklad za štipendije in
posojila pri republiški izobraževalni skupnosti razpisuje na leto vsaj 1000 štipendij ža prvi razred srednjih šol, od tega 60% za gimnazije, gimnazije pedagoške smeri in vzgojiteljske šole. Ti ukrepi so dolgoročni in bodo dali rezultate
šele čez nekaj let.
Zavedati pa se moramo, da nobena akcija ne more zajeziti pomanjkanja
učiteljev, če ne bomo uspeh zagotoviti, da bo poklic učitelja vabljiv za mladega
človeka. Eden izmed pogojev za to pa je tudi ustrezna materialna in moralna
stimulacija. Med ukrepe, ki naj prispevajo k rešitvi teh problemov, sodijo
nagrajevanje dela na težjih delovnih mestih in priprave za ureditev sistema
napredovanja učiteljev, ki ga pripravlja delovna skupina pri republiški izobraževalni skupnosti.
i
2. V šolskem letu 1972/73 imamo po podatkih zavoda za šolstvo SR Slovenije 736 oddelkov podaljšanega bivanja, v katerem je zajetih 16 756 učencev,
kar pomeni 7,8 % vseh učencev osnovnih šol. V zadnjih letih se kaže občuten
porast oddelkov podaljšanega bivanja na manj razvitih območjih: število oddelkov v letošnjem šolskem letu je v primerjavi z letom 1971/72 naraslo za 43 %.
na drugih področjih pa le za i2 %.
Razvoj oddelkov podaljšanega bivanja na manj razvitih območjih je v
skladu s sprejeto politiko akcij za izravnavanje pogojev za izobraževanje s
sprejetim programom izobraževalne skupnosti za pospeševanje razvoja vzgoje
in izobraževanja na manj razvitih območjih. Zavedamo se, da pomeni odpiranje
16»
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oddelkov podaljšanega bivanja v tem trenutku določeno kadrovsko osiromašenje
osnovnih šol, vendar menimo, da od začrtane politike ni mogoče odstopati, saj
predstavlja podaljšano bivanje pomembno socialno akcijo. Učitelje na težjih
delovnih mestih pa bo treba zadržati z drugimi ukrepi, predvsem s stimulativnejšim nagrajevanjem njihovega dela.
3. Skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije je na 17. seji 1. marca
1972 sprejela program ukrepov za pospeševanje razvoja vzgoje in izobraževanja
na manj razvitih območjih, kjer se med drugim zavezuje, da bo s posebnimi
sredstvi stimulirala težka delovna mesta v osnovnih šolah. V skladu s tem
programom je bila izdelana za območje dopolnjevalnih temeljnih izobraževalnih
skupnosti kategorizacija težkih delovnih mest. Kategoriziranih je bilo 289 šol
(60% šol temeljnih izobraževalnih skupnosti), stimulacija pa je zajela
1406 učiteljev, to je 33 % učiteljev na tem območju. Na manj razvitih območjih
je stimumacija zajela 61'% učiteljev. Višina mesečnega dodatka za težavno delovno mesto, ki ga je republiška izobraževalna skupnost zagotovila za obdobje
september-december 1972 dopolnjevanim temeljnim izobraževalnim skupnostim,
znaša glede na kategorijo težavnosti delovnega mesta 1000, 700, 400 in 200 dinarjev. Za leto 1973 ima republiška izobraževalna skupnost v finančnem načrtu
za stimulacijo težkih delovnih mest zagotovljenih 7 300 000 dinarjev.
Podobno kategorizacijo in stimumacijo težavnih delovnih mest pripravljajo tudi izobraževalne skupnosti v nedopolnjevanih občinah. Realizacija tega
programa pa je seveda odvisna od zmrznitve osebnih dohodkov. Izvršni svet
je že predlagal zveznim organom odmrznitev za to kategorijo delavcev.
V skladu z družbenim dogovorom je republiška izobraževalna skupnost
povečala tudi sredstva, ki jih daje za stanovanjsko graditev, od 4 na 6 % od
bruto osebnih dohodkov. Posebnih sredstev za graditev stanovanj za prosvetne
delavce na manj razvitih območjih finančni načrt republiške izobraževalne
skupnosti za leto 1973 ne predvideva.
4. Ena izmed nalog pri reformi višjega in visokega šolstva je brez dvoma
tudi ta, da se trajanje študija skrajša in se čimbolj približa roku, ki ga določajo
statuti visokošolskih zavodov. Pedagoški akademiji v Ljubljani in v Mariboru
sta že pripravili predlog, po katerem naj bi izrednim študentom, ki študirajo
matematiko, slovenski jezik in tuje jezike, torej predmete, ki imajo v osnovni
šoli velik fond ur, omogočili enopredmetni študij, kasneje pa bi lahko dokončali
še študij drugega predmeta.
Našteti ukrepi bodo prav gotovo pripomogli, da bomo postopoma zagotovili
zadostno število učiteljev, zavedati pa se moramo1, da rešitev ni mogoče pričakovati čez noč in da bomo lahko , uspeli le z usklađeno akcijo na vseh področjih.
Predvsem pa bo treba zagotoviti tolikšna finančna sredstva, da bodo lahko
zagotovila enak materialni položaj prosvetnih delavcev z delavci na, drugih
področjih.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Bizjak, imate dodatno vprašanje? Da, prosim! Besedo ima tovariš Bizjak.
Franc Bizjak: Načelno se strinjam z odgovori, čeprav so premalo
konkretni. Odgovori so več ali manj že znani iz dosedanjih dokumentov, ki so
nam vsem bili že posredovani. Jaz pa sem vprašal predvsem na željo' dveh
občinskih zborov, in sicer Šentjurja in Šmarja. Ker drugega odgovora nisem
dobil, bom ta pismen odgovor posredoval obema občinskima skupščinama.
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Kljub temu pa imam še eno manjše vprašanje v zvezi s stimuliranjem težkih delovnih mest. Stimulacija težkih delovnih mest od 100 000 starih dinarjev
navzdol se je v temeljnih izobraževalnih skupnostih praktično razvodenila. Kategorije, ki so bile določene, so se po večjih temeljnih izobraževalnih skupnosti
razdrobile na tako imenovane podkategorije. Tako ta sistem pravzaprav ni
dosegel svojega namena.
Stimulacija težkega delovnega mesta je bila izvršena po kriterijih, oblikovanih po podatkih iz ankete, ki so jo izpolnile vse šole. Mislim, da so bili odgovori na ta vprašanja dovolj realni, vendar pa je vsak tak odgovor možno
relativen, njegova vrednost se spreminja od kraja do kraja, od občine do občine.
In zaradi tega izza pisalne mize reševanje takega problema, kot je stimulacija
težkih delovnih mest, ni mogoče.
Zaradi tega sem želel odgovor, ali misli republiška izobraževalna skupnost
občutneje stimumirati delovna mesta na podeželju tako, da se spremenijo
kriteriji in da se zares privabi, če z drugim ne, vsaj s stimumacijo učitelje na
podeželje.
Tovariš, ki je odgovarjal na vprašanje, je med drugim dejal, da gre predvsem za problem učiteljev za razredni pouk. Vendar na podeželju ni čisto tako
in v nerazvitih občinah tudi ne. V nerazvitih občinah je problem pedagoškega
kadra na višji stopnji, ne pa za razredni pouk. Tako se mesto in podeželje tudi
v tem ločita. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek:Alijena dodatno vprašanje moč dobiti odgovor? Morda s strani izobraževalne skupnosti?
Vili Veršaj (iz klopi): Tovariš predsednik! Jaz lahko le delno odgovorim, vendar mislim, da bi bolj konkretno odgovoril poslanec Feldin, ki je bil
član komisije, ki je pripravljala kriterije za težka delovna mesta.
Predsednik Miloš P o 1 j a n š e k : Se pravi, . da izobraževalna skupnost
pooblašča poslanca Feldina, da odgovori na dodatno vprašanje.
Boris Feldin: Pojasnil bom, kako je tekel postopek. Vprašanja so bila
poslana vsem občinam, izpolnjevale so jih šole in poslale odgovore republiški
izobraževalni skupnosti. Sekcija za osnovno šolstvo je vse odgovore razvrstila
v štiri kategorije. Pri tem ni bilo upoštevano', ali gre za razrednega ali predmetnega učitelja, ali samo za kombinirani pouk, ali pa za čisti pouk.
Na sestankih po Sloveniji je predsednik republiške izobraževalne skupnosti
pojasnil, naj vsaka šola, vsaka temeljna izobraževalna skupnost, ki meni, da
kategorizacija ni bila v redu opravljena, .pošlje Svojo utemeljitev, zakaj bi kazalo
kategorizacijo, kot je bila predložena, spremeniti.
Dobro pa bi bilo, po moji oceni, opozoriti komisijo za dopolnilna sredstva
pri republiški izobraževalni skupnosti, naj v okviru sredstev, ki jih ima letos
za to na voljo, skuša tudi take specifičnosti, ki bi lahko še nastale, v letošnjem
letu upoštevati. V skupščini izobraževalne skupnosti je bilo, kot vem, postavljeno vprašanje, ah ne bi kazalo števila krajev s težjimi življenjskimi pogoji
zmanjšati. Moje mnenje je bilo, da sicer lahko število krajev s težjimi življenjskimi pogoji zmanjšamo, ne moremo pa zmanjšati ali izboljšati pogojev. Zato sem
mnenja, da bi morah ti dodatki ostati.
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Republiška izobraževalna skupnost bi morala s svojim sklepom o dopolnilnih
sredstvih odločiti, da se ne morejo zmanjšati sredstva za dodatke posameznim
krajem, za katere so bili že dani. Sugestija komisije je tudi bila, da naj temeljne
izobraževalne skupnosti upoštevajo tudi čas bivanja, to se pravi, da naj bi bil
za začetnika manjši, dodatek za tistega, ki je že dalj časa v takem kraju, pa
večji dodatek. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Bizjak ima besedo.
Franc Bizjak: Tovariš predsednik, oproščam se, ker se še enkrat oglašam. Tovarišu Feldinu se zahvaljujem za pojasnilo1, rad bi še tole dodal. Rešitev
našega ključnega kadrovskega problema ni izključno v izplačevanju dodatka za
težke delovne pogoje, ampak v ureditvi teh pogojev, zaradi katerih so sploh
nastale polemike o izplačevanju dodatka za težko delovno mesto. Zato mislim,
da bi bilo potrebno enkrat v našem zboru s posebno točko dnevnega reda posvetiti pozornost prav temu problemu in ugotoviti, kakšne pogoje imajo učitelji
na podeželju. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Vinko Kramar je na zadnji
seji našega zbora ustno zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o filmskem prispevku in o prepovedi zvišanja cen vstopnic za kino.
Izvršni svet me je obvestil, da bo na vprašanje odgovoril pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo Andrej Ujčič. Prosim, besedo ima tovariš
Ujčič.
Andrej Ujčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Vinko Kramar, poslanec tega zbora, je zastavil naslednje vprašanje:
»V uradnem listu Socialistične federativne republike Jugoslavije št. 71/72
je objavljen zakon o omejitvi dohodka od davkov in prispevkov iz gospodarstva
in omejitvi stopenj prometnega davka. V 1. členu se tretji odstavek glasi:
V letu 1973 ne smejo družbenopolitične skupnosti povečati davka od prometa proizvodov in storitev nad stopnje, ki so veljale 30. novembra 1972.
Vprašujem, ali citirano določilo ne velja tudi za davek na vstopnice za kino,
ki so ga v decembru 1972 na priporočilo republiškega sekretariata za. finance
sprejele vse občine v višini 5'%Zanima me še, iz kakšnih razlogov je izvršni svet skupščine SR Slovenije
še naprej ohranil v veljavi fiskalni zakon o filmskem prispevku.
Ali ni ta zakon povsem v nasprotju z ustavnimi dopolnili, saj brez soglasja
in možnosti vplivanja odvzema temeljnim organizacijam združenega dela kar
25 % bruto dohodka? Manjše delovne organizacije, zavodi in društva pa morajo
prav zaradi odvzemanja tolikšnih sredstev poslovati v nenormalnih pogojih,
često celo z izgubo.
Kakšni višji cilji od normalnega poslovanja in uveljavljanja ustavnih
dopolnil tudi v tej dejavnosti zadržujejo odpravo tega zakona?«
Odgovor: Prometni davek od vstopnic za kino v našem davčnem sistemu
ni novost. V letu 1972 je bil uveden v 10 občinah, in to v višini 5'% oziroma v
dveh celo v višini 10%- Uveden je bil v vseh večjih mestnih občinah, to je v
vseh ljubljanskih, v Celju, Mariboru, Hrastniku, Slovenski Bistrici in Trbovljah.
V letu 1973 je uvedlo ta davek še 9 občin, tako da je danes uveden v skupno
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19 občinah, in to povsod v višini 5l0/o; v ostalih 41 občinah pa se od vstopnic
za kino ne pobira prometnega davka.
Do konca leta 1972 so bile občine in republike dolžne uskladiti svoje predpise o prometnem davku z novim zakonom o obdavčenju proizvodov in storitev. V tem smislu so se v drugem polletju 1972 odvijale številne strokovne razprave in prizadevanja za čimvečjo usklajenost teh predpisov med občinami. V
to prizadevanje se je neposredno vključil tudi republiški sekretariat za finance,
vendar predvsem glede enotnega reševanja strokovnih vprašanj, medtem ko je
usklajevanje glede vsebinskih rešitev, še posebej glede višine obveznosti, potekalo v okviru že ustaljenih oblik medobčinskega dogovarjanja.
V tej zvezi naj omenimo pobudo skupine občin z ljubljanskega območja, ki so
prek zbora delegatov občin posredovale svoj predlog odloka o prometnem davku
kot podlago za usklajevanje. V tem pogledu je torej netočna ugotovitev tovariša
poslanca, tako glede obsega obdavčitve kot glede vloge republiškega sekretariata za finance pri uvajanju tega davka.
Pripominjamo, da je pretežni del občinskih skupščin sprejel svoje nove
predpise o prometnem davku že pred sprejetjem zakona o omejitvi dohodka od
davkov in prispevkov iz gospodarstva in omejitvi stopenj prometnega davka.
Po navedenem zakonu so načeloma stopnje prometnega davka limitirane na
nivoju 30. novembra 1972. Zakon pa pooblašča zvezni izvršni svet, da določi
proizvode, republike pa, da določijo storitve, ki se štejejo za proizvodne oziroma
storitve višjega standarda, za katere se smejo zvišati davčne stopnje.
Odprava zakona o filmskem prispevku je zvezana s sprejetjem novega republiškega zakona o filmu, čigar predlog v tem času obravnavajo organi izvršnega sveta, do konca aprila 1973 pa bo predložen skupščini SR Slovenije. Tudi
v primeru, če bi bil zakon o filmu sprejet v začetku letošnjega leta, kakor
je bilo predvideno v času, ko je ta zbor obravnaval osnutek zakona o filmu, bi
določbe o prepuščanju filmskega prispevka temeljnim kulturnim skupnostim,
kakor je bilo v osnutku zapisano, ne mogle obveljati, ker zaradi stabilizacijskih
ukrepov ni bilo mogoče zagotoviti dodatnih sredstev za pospeševanje domače
filmske proizvodnje iz republiških virov, prav tako pa še ni bilo mogoče pripraviti samoupravnega načina zbiranja teh sredstev, kar bo urejeno s sistemsko spremembo financiranja vseh kulturnih dejavnosti v letu 1974.
Nismo sicer mnenja, da je zakon o filmskem prispevku v nasprotju z
ustavnimi dopolnili, ker se prispevek nanaša na gledalca, ne pa na bruto
dohodek kinematografov, točna pa je ugotovitev tovariša poslanca, da mnogi
kinematografi poslujejo z izgubo in nimajo pravih možnosti, da bi z obnovo
svojih dvoran prispevali k večjemu obisku. To je tudi eden od razlogov, da smo
v predlogu novega zakona o filmu filmski prispevek izločili kot možnost za
zbiranje sredstev, s katerimi naj bi v prihodnje pospeševali proizvodnjo in
predvajanje filmov.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Kramar, imaš dodatno vprašanje?
Vinko Kramar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Na prvo vprašanje nisem dobil odgovora, kot sem želel. Nisem hotel polemizirati, toda vem,
kako so posamezni uslužbenci sekretariata za finance tolmačili povišanja proračunskih sredstev za 12,5 %. Mislim, da o tem nima smisla razpravljati, ker
baza že tako potegne vedno krajši konec.
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O filmskem prispevku pa tole: že nekaj let sodelujem> v razpravah in poslušam vedno isto kitico iste pesmice, zato sem zaradi pritiska s terena postavil
to vprašanje. Povsod so mi očitali, da se poslanci v tem domu samo nekaj
dogovarjamo in da se z vsako- stvarjo, ko jo predloži nek republiški organ, nek
republiški forum, strinjamo. Zato sem moral v svojo lastno obrambo postaviti
vprašanje, čeprav sem vnaprej vedel, kakšen bo odgovor. Žal nismo sposobni
preživeti naših 50 filmarjev na drug način, kot da jih preživlja baza. Lansko
leto, ko smo imeli dosti denarja, nismo bili za to dovolj organizirani. In izgovor
je vedno isti: splošna družbena potreba je taka in taka, baza pa naj da. In baza
daje in bo tudi vedno dajala. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Naj povem, da, je poslanec dr. Demetrij Brodar zastavil dvoje vprašanj v zvezi s pripravo razstave staroegipčanske
kulture. Izvršni svet me je s pismom obvestil, da republiški sekretariat za presveto in kulturo ne more pripraviti odgovora na to poslansko vprašanje za današnjo sejo in da ga lahko pričakujemo na prihodnji seji.
Zeli kdo ustno zastaviti kakšno vprašanje? Prosim, poslanec Drago Sega ima
besedo.
Drago Šega: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke. Zastavil
bi naslednje poslansko vprašanje:
Dne 16. 3. 1972 je bil v Beogradu podpisan sporazum o znanstvenem in
tehničnem sodelovanju med Jugoslavijo in Francijo za leti 1972 in 1973, h
kateremu je dala, kot se najbrž spominjate, svoje soglasje tudi slovenska skupščina.
Po finančnih določbah, ki so posebej obdelane v prilogi tega sporazuma,
se je pri brezdevizni zamenjavi znanstvenikov in tehničnih strokovnjakov med
obema državama dosledno uveljavilo načelo reciprocitete, vendar tako, da se obravnavata francoski frank in dinar vseskozi v sorazmerju 1 : 2, torej v relaciji,
ki je znatno ugodnejša od uradnega kurza in ki bolj kot uradni kurz ustreza
dejanski kupni moči obeh valut na njunem notranjem trgu.
Kolikor mi je znano iz nekaterih konkretnih primerov, pa se pri nas
finančne določbe tega sporazuma v sorazmerju 1 : 2 med frankom in dinarjev
niso upoštevale. Nekatere naše znanstvene institucije, ki so prijavile svoje
kandidate za brezdevizno zamenjavo s Francijo, so morale zveznemu zavodu
za mednarodno znanstveno-, prosvetno, kulturno in tehnično sodelovanje v
Beogradu na njegovo zahtevo prek raziskovalne skupnosti Slovenije za vsak
izkoriščeni francoski frank izplačati protivrednost 3,61 dinarja ali 80 % več,
kot je bilo predvideno po sprejetem sporazumu, in 15®/o več, kot je leta 1972,
ko se je to- dogajalo, veljal po uradnem kurzu francoski, frank.
Ker so zaradi take prakse neposredno prizadete predvsem naše znanstvene
in strokovne ustanove, ki imajo, kot je znano, v večini primerov odmerjena
za znanstveno izmenjavo s tujino izredno pičla in nezadostna sredstva, vprašujem:
1. Ali obstajajo za tako velik razkorak med določbami sporazuma in med
njegovim konkretnim izvajanjem kaki utemeljeni razlogi?
2. V kakšne namene in komu v korist so bila porabljena dodatna finančna
sredstva, ki so jih bile dolžne mimo in prek sprejetih finančnih določb sporazuma
izplačati naše znanstvene in druge ustanove?
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Predsednik Miloš Poljanšek: Vprašujem, ali lahko dobimo danes
odgovor? (Ne.) Torej prihodnjič. Besedo ima poslanec Jože Gazvoda.
Jože Gazvoda: Tovariš predsednik! V zadnjih dneh se na področju
Gorenjske (občine Jesenice, Radovljica in Kranj) množično izplačujejo regresi
za letni dopust, in to na področju družbenih služb in v nekaterih gospodarskih
organizacijah. Po informacijah službe družbenega knjigovodstva Jesenice je
to splošen pojav v vsej Sloveniji.
Za gotovo so to histerijo izplačil razširili posamezniki, ki jim stabilizacija
in splošna prizadevanja niso všeč. Najbrž gre za podobno dejavnost, kot smo
ji bili priča pri izplačilih raznih razlik pri osebnih dohodkih v decembru lani.
Razširilo se je mnenje, da so od danes dalje regresi obremenjeni z istimi prispevnimi stopnjami kot redni osebni dohodek in da bo regres lahko' dobil
izplačan le tisti, ki bo predložil račun hotela, vsi drugi ne bodo dobili ničesar.
Ce imajo te vesti kakršnokoli osnovo, bomo lahko spet ugotavljali, da so
na boljšem tisti, ki se ne obnašajo stabilizacijsko.
Sprašujem:
1. Ali so nastopile oziroma so predvidene spremembe pri izplačilih regresa
za letni dopust v letu 1973?
2. Ali lahko zahtevamo, da se v letu 1973 obračunavajo prispevki po
enaki prispevni stopnji, ne glede na to, kdaj so bili ali bodo izplačani, če bodo
spremembe uveljavljene?
3. Kako je mogoče, da so nekateri (našim prizadevanjem nenaklonjeni)
vedno predčasno obveščeni o podražitvah in drugih ukrepih, tako da imajo še
vedno čas izvleči nekatere materialne koristi?
4. Ali bomo tudi tokrat le statistično ugotavljali, kdo je in kdo ni izvedel
teh izplačil, in brez ukrepov ugotavljali, kaj je in kaj ni moralno?
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Jože Melanšek ima besedo.
Jože Melanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Čeprav je bilo govora o srednjem šolstvu že pri programu izobraževalne
skupnosti in je tudi tovarišica podpredsednica izvršnega sveta dr. Aleksandra
Kornhauserjeva nakazala nekatere probleme, postavljam poslansko vprašanje
v zvezi z naslednjimi problemi:
Kako je z zgradbami in domovi za srednje šole? Kaj meni izvršni svet
o tem v okviru stabilizacijske politike za letošnje in za prihodnje leto? Kako
je s 50 milijardami S dinarjev, ki so bile določene v petletnem programu
graditve? Kaj je z osnutkom zakona o 2%> prispevku od investicij- za graditev
srednjega šolstva?
Kaj meni izvršni svet in kakšno ustrezno rešitev predlaga?
Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi postaviti poslansko vprašanje? (Nihče.) Zaključujem 44. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine
SR Slovenije.
(Seja je bila končana ob 12.10.)
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45. seja
(31. maja 1973)
Predsedoval: Miloš Poljanšek,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.15.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice; in tovariši poslanci! Začenjam 45. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slove,nije.
Navzočnost na današnji seji so opravičili poslanci: Janez Švajncer, Jože
Flor j ančič, Miha Jezeršek, Boris Feldin, Leo Fusilli, Franc Bizjak, Manko Golar,
Vladimir Mušič in dr. Vladimir Bračič.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 44. seje;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog zakona o telesno-kulturnih skupnostih;
4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem
gradivu in arhivih;
5. predlog odloka o sofinanciranju izgradnje novih objektov ekonomske
fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz republiških
sredstev;
6. predlog odloka o sofinanciranju gradnje študentskega paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru;
7. predlog odloka o financiranju druge etape gradnje šolskega centra za
strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve LjubljanaTacen;
8. statut izobraževalne skupnosti za gozdarstvo;
9. dolgoročni razvojni (delovni) program posebne izobraževalne skupnosti
za gozdarstvo;
10. predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana začasnega upravnega
odbora sklada Borisa Kidriča;
11. predlog programa dela prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije do izteka podaljšanega poslanskega mandata.
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo ah dopolnilni
oziroma spreminjevalni predlog? Poslanec Lenič, prosim!
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Jernej Lenič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V zvezi s poslanskim vprašanjem, ki sem ga postavil, menim, da je problematika
na področju šolstva iz dneva v dan bolj pereča, tako da najbrž ne more mimo
našega zbora. Zato predlagam, da bi kot novo točko dnevnega reda na prvem
zasedanju našega zbora postavili problematiko samoupravnih sporazumov o
delitvi dohodka in osebnih dohodkov v zvezi z zamrznitvijo in odmrznitvijo
osebnih dohodkov v šolstvu. S tem predlogom se strinja tudi republiški sindikat
delavcev družbenih dejavnosti. Prosim, da bi o tem razpravljal tudi naš zbor.
Predsednik Miloš Polja nšek: Morda bo najbolje, da se naš zbor
opredeli glede predloga poslanca Leniča ob poslanskih vprašanjih, pri čemer
pa naj že zdaj povem, da me je izvršni svet obvestil, da na poslanska vprašanja
poslancev Mirana Hasla in Jerneja Leniča danes ne bomo dobili odgovorov,
ker izvršni svet žal še ni mogel zbrati vseh potrebnih podatkov, to pomeni,
da bomo odgovore na poslanska vprašanja lahko dobili šele prihodnjič. No, in
ker je medtem poslanec Lenič že sprožil predlog, da spremenimo poslanska
vprašanja v posebno točko dnevnega reda, bi o tem glasovali ob poslanskih
vprašanjih.
Besedo želi še poslanec Hasl.
Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Imam
dopolnilni predlog, da bi, ko bomo dobili odgovore na poslanska vprašanja na
naslednjem zboru, v okviru posebne točke razpravljali o družbenopolitičnem
vrednotenju vzgoje in izobraževanja ter položaju vzgoje in izobraževanja v
SR Sloveniji v letu 1973. Pri tem bi obravnavali samoupravne sporazume,
krizo učiteljskega poklica in posledice te krize, kadrovske probleme, dotok
novih učiteljev in njihovo odhajanje, osebne dohodke, materialni položaj celotne
sfere in tudi problematiko investiranja. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Polj a nšek: Prosim, poslanec Melanšek.
Jože Melanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Strinjam se z obema govornikoma in predlagam, da ne bi čakali na redno sejo,
temveč da najkasneje do 15. junija skličemo posebno sejo zbora. Problematika
je tako akutna, da imamo za eno sejo dovolj to točko dnevnega reda. Hvala lepa.
Predsednik. M i 1 o š Poljanšek: Še kdo želi besedo o tem vprašanju?
Ce ne, mislim, da je prav, da se kar zdaj opredelimo glede predlogov vseh
treh poslancev in da o tem glasujemo. Kdor je za predlog vseh treh poslancev,
da razširimo poslanski vprašanji poslancev Leniča in Hasla v posebno točko dnevnega reda, ki jo bomo obravnavali takoj, ko bo mogoče, najkasneje pa med
15. in 20. junijem, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da smo soglasno
sprejeli predlagani sklep.
Preden preidemo na dnevni red, vas obveščam, da sem na današnjo sejo
povabil predstavnike izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega
sekretariata za prosveto in kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, izobraževalne skupnosti SR Slovenije, raziskovalne skupnosti Slovenije, kulturne skupnosti Slovenije, arhiva Slovenije, skupnosti arhivov Slovenije, posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo, republiške konference Socialistične zveze de-
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lovnih ljudi Slovenije, republiške konference Zveze mladine Slovenije, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije, izvršnega odbora skupnosti študentov ljubljubljanskih visokošolskih zavodov in izvršnega odbora skupnosti študentov
mariborskih visokošolskih zavodov.
Vse, ki ste se vabilu odzvali, vabim k sodelovanju na današnji seji.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 44. seje zbora.
Zapisnik ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pripombo ali spreminjevalni
oziroma dopolnilni predlog? (Nihče.) Tako je zapisnik 44. seje prosvetno-kulturnega zbora soglasno odobren, brez sprememb in dopolnitev.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Poslanec dr. Demetrij Brodar je na 43. seji našega zbora postavil poslansko
vprašanje v zvezi z razstavo staroegipčanske kulture. Izvršni svet je sporočil,
da bo na vprašanje odgovoril Andrej Ujeič, pomočnik republiškega sekretarja
za prosveto in kulturo. Prosim.
Andrej Ujčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Na vprašanje poslanca tega zbora dr. Demetrija Brodarja dajemo naslednji
odgovor.
Vprašanje: »Pred kratkim sem prebral v »Ljubljanskem dnevniku«, da so
ustavljene priprave za razstavo staroegipčanske kulture, za katero naj bi posodila
predmete Združena arabska republika. Odbor za likovno, galerijsko in muzejsko
dejavnost kulturne skupnosti Slovenije je ugotovil, da je razstava neizvedljiva.
Po govoricah in po približnem računu pa je bilo doslej v ta namen že potrošenih okrog 30 milijonov starih dinarjev.
Ko sem pred več kot dvema letoma izvedel, da so se začele priprave za
omenjeno razstavo, sem v izvršnem svetu takratnemu podpredsedniku izrazil
resne pomisleke o sposobnostih in namenu pobudnika te akcije. Le-ta namreč
ne temelji na programu neke ustanove ali društva, marveč na prizadevanjih
posameznika, konkretno dr. Bernarde Pere. Kot poznavalec razmer sem tedaj
izrazil svoje trdno prepričanje, da razstave sploh ne bo.
Svoje pomisleke želim podkrepiti s konkretno primerjavo: veliko temeljno
delo slovenske arheologije »Arheološka najdišča Slovenije«, pri katerem je
vrsto let sodelovala skoraj vsa generacija arheologov, je gotovo že leto dni in
ne more iti v tisk, ker manjka približno 15 milijonov starih dinarjev. Na drugi
strani pa smo za tako in tako vprašljivo akcijo, ki je bila že vnaprej obsojena
na neuspeh, vrgli skozi okno precej večjo vsoto.
Zato vprašujem: 1. Ali se izvršni svet strinja, da takih primerov ni mogoče
tolerirati, ko vemo, da večkrat niti za najnujnejše naloge ni zadostnih sredstev?
2. Kaj misli izvršni svet o moralni škodi, ki jo tak primer povzroči pri resnih
delavcih?«
Odgovor: 1. Objektivnih okoliščin, ki so pred več kot tremi leti spodbudile
priprave za razstavo spomenikov starega Egipta, je bilo- več. Meddržavni program o kulturnem sodelovanju med Jugoslavijo in Združeno arabsko republiko
za leto 1970 in 1971 je v členu 27. predvideval razstavo umetniških del starega
Egipta. Razen tega sta razvijali Jugoslavija in Združena arabska republika v
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skladu z dobrimi političnimi, meddržavnimi in drugimi odnosi stike tudi na
drugih področjih umetnosti in kulture, in sicer na osnovi dotedanjih meddržavnih programov kulturnega sodelovanja, kakor tudi na osnovi multilateralnih
akcij, kakršna je bila na primer reševanje nubijskih spomenikov, ki ga je
organiziral UNESCO in kjer je izdatno sodelovala tudi naša država.
Predvidena razstava je imela širši cilj: ob predstavitvi dragocenih eksponatov starega Egipta prikazati tudi vpliv staroegipčanske umetnosti na naših
tleh, hkrati pa iz zgodovine raziskovanj starega Egipta prikazati delež Jugo^
slavije pri teh akcijah: jugoslovansko udeležbo za rešitev spomenikov ob gradniji asuanskega jezu in prikaz jugoslovanske udeležbe pri prestavitvi svetišča
Abu Simbel.
Tako zastavljena akcija bi pomenila v naši kulturni bilanci z Egiptom brez
dvoma izredno pomembno dejanje. Prvikrat bi omogočila vpogled v zakladnico
staroegipčanske umetnosti, hkrati pa bi prikazala vse tiste akcije, ki jih je naša
država v skladu s svojo politiko neuvrščenosti in prijateljskega sodelovanja
z Egiptom izvedla na kulturnem področju. Brez dvoma bi bila to akcija, ki je
bila pred tremi leti ravno tako aktualna, kot je danes, če ni njena aktualnost
danes še večja.
Za razstavo so od vsega začetka kazale interes določene institucije, med njimi
tudi zvezna komisija za kulturne stike s tujino, ki je pripravljalna dela leta 1970
tudi financirala. Toda zvezna komisija za kulturne stike s tujino je bila 1971.
leta ukinjena, kulturno sodelovanje z Egiptom pa se je zaradi naših nerešenih
notranjih vprašanj v pogledu programiranja kulturnega sodelovanja z državami
v razvoju začasno prekinilo. Za leto 1972 in 1973 ni bil sklenjen meddržavni
program o sodelovanju z Jugoslavijo in Egiptom. Zamišljeno razstavo bi bilo treba potemtakem financirati in realizirati na novih principih kot združeno medrepubliško akcijo.
2. Medrepubliški koordinacijski odbor za kulturno in prosvetno sodelovanje
s tujino, ki je nekaj več kot pol leta po ukinitvi zvezne komisije za kulturne
stike s tujino in na drugačnih osnovah začel usklajevati akcije na področjih
kulturnega sodelovanja s tujino, je na 3. redni seji razpravljal o omenjeni razstavi. Menil je, da je razstava odličen primer, kako bi bilo treba pripravljati take
prireditve. Toda, ker je šlo za sorazmerno velika sredstva, ki bi jih terjala
izvedba razstave, se medrepubliški dogovor ni mogel izreči o financiranju
razstave,
3. Ker je bilo v poslanskem vprašanju omenjenih 30 milijonov starih dinarjev, kolikor naj bi znašali dosedanji stroški za razstavo, naj navedemo, da so
dosedanji dohodki za razstavo znašali 195 000 dinarjev, stroški pa 184 000 din,
in sicer: osebni prejemki dr. Bernarde Pere za leto 1970, 1971 in 1972 so< znašali
120 000 din; funkcionalni stroški pa 64 000 din. Med funkcionalnimi stroški so
fotografska dokumentacija v štirih egiptovskih muzejih, trikratno potovanje
v Egipt, katalog spomenikov, ki je izdelan, študija o razstavi, najemnina za
prostor in administracija.
4. Ker se je proti koncu leta 1972 izkazalo, da razstave v prvotni zamisli
ne bo moč uresničiti, je avtorica razstave pripravila projekt za manjšo razstavo.
Ustrezno odločitev o financiranju in izvedbi te manjše razstave je sprejela
kulturna skupnost Slovenije. Sklep odbora za likovno umetnost kulturne skupnosti Slovenije na 8. seji dne 7. 2. 1973 je bil, da za v prvotnem obsegu zamišljeno razstavo ni finančnih sredstev in da se realizira razstava z jugoslovanskim
gradivom, ki jo društvo slovenskih muzealcev pripravlja v sodelovanju z Na-
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rodnim muzejem za november 1973. Ta bo pokazala vplive stare egipčanske
kulture, ki jih je le-ta imela na umetnost na jugoslovanskih tleh v antiki. Na
razstavi bodo fotografije spomenikov, ki jih je pripravljen dati na ogled Egipt,
približno 50 spomenikov iz slovenskih in hrvaških zbirk, dokumentarni prikaz
vplivov stare egipčaske kulture pri nas in dokumentarni prikaz zgodovine
raziskovanj starega Egipta.
Po predvidevanju bodo stroški tako zamišljene razstave znašali 30 000 din
s katalogom oziroma brez kataloga 7 180 din. Povsem objektivno gledano' bi
reprezentativna razstava egipčanskih kulturnih spomenikov prav gotovo odmevala prek meja naše ožje domovine, in če lahko sodimo po zanimanju, ki ga
javnost kaže do podobnih razstav drugje, prav gotovo nanjo pripeljala veliko
število obiskovalcev, domačih in tujih.
Odločitev, da se opusti program velike razstave, ki je bila sprejeta pred
tremi leti v bistveno drugačnih razmerah, je sprejeta na samoupravni osnovi in
odgovarja realnim možnostim, v okviru katerih se gibljemo in delujemo. Pomeni
možnost, da se vloženo delo in sredstva vendarle rešijo, da ne ostanejo^ brez
koristi, in da se občinstvu da priložnost videti vsaj del tistega, kar bi bilo
mogoče videti v ugodnem finančnem položaju. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljan še k: Dr. Demetrij Brodar, ali imate dodatno
vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Demetrij Brodar.
Dr. Demetrij Brodar,: Mislim, da je odgovor na moje vprašanje
šel v napačno smer. O sami razstavi najbrž ni dvoma, da je v Sloveniji potrebna. Napaka vse organizacije pa je v tem, in v to smer je tudi šlo moje
vprašanje, da je bila izbrana napačna oseba za to organizacijo. Imamo namreč ustanove in ljudi, ki so priredili že vrsto razstav in ki nam dajejo poroštvo, da bo taka naloga, če jim jo poverimo, dobro opravljena. Treba bi bilo
izbrati te ustanove in te ljudi, ne pa dr. Bernardo Pere. Proti sami razstavi,
vsem meddržavnim sporazumom in sodelovanju z Arabsko republiko pa seveda
nihče nič nima. Napaka je pri izbiri.
Na drugi strani je treba povedati tudi to, da obstaja realna možnost, da se
taka razstava v dovolj reprezentativni meri izvede z razmeroma majhnimi
stroški, če se pritegne na pomoč evropske muzeje, brez sodelovanja z Arabsko
republiko. Samo dunajski in torinski muzej bi bila zadostna materialna baza
originalnih egipčanskih spomenikov za prireditev dovolj reprezentativne razstave v Ljubljani.
Zakaj trdim, da dr. Bternarda Pere ni pravilna oseba za izvedbo take razstave.
Naj mi bo dovoljeno, da dam samo nekaj podatkov. Diplomirala je iz arheologije
leta 1954. Lansko leto, ko se je prijavila raziskovalni skupnosti, da bi se včlanila med raziskovalce, je navedla v svoji bibliografiji samo eno delo, to je rezultat osemnajstih let. Med tem je bila poslanec prosvetno-kulturnega zbora naše
skupščine; prosila je, da se jo razreši funkcije in v obrazložitvi je bilo pred
tem zborom izjavljeno, da zaradi preobremenjenosti s študijem ni mogla v
redu opravljati poslanske funkcije. Njeno edino delo je njena disertacija. Ta
disertacija je bila slabo ocenjena. Pri letošnji akciji prijav pri raziskovalni
skupnosti za raziskovalne naloge je navedla, da jo financira Aleksander von
Humboldt ustanova iz Nemčije. Na vprašanje tej ustanovi je njen generalni
sekretar jasno in evidentno napisal, da to ni res. Imamo torej opravka s člove-
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kom, ki že 18 let živi na družbene stroške in nič ne dela. Protestiram proti
takemu postopku! Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Lahko predstavnik republiškega sekretariata še kaj odgovori na dopolnilne pripombe poslanca.
Andrej Ujčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovriši poslanci! Na
dopolnilno vprašanje pravzaprav ne moremo odgovoriti, ker gre za strokovne
stvari, ki so namenjene strokovni razpravi. Naj dodam samo to<, da je dr. Bernarda Pere, kolikor vemo, doktorirala iz egiptologije na munehenski univerzi.
Predsednik Miloš Poljanšek: Še enkrat poslanec dr. Brodar.
Dr. Demetrij Brodar: Pozabil sem omeniti še en podatek. V njeni
oceni disertacije oziroma v nostrifikacijski listini je izrecno rečeno-, da tema
ni odobrena kot tema iz egiptologije, ampak je to tema iz, rimske provincialne
arheologije. Torej nima nobene kvalifikacije kot egiptolog. Ona je samozvanec.
Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da lahko končamo s takimi
vprašanji in odgovori v zvezi z razstavo staroegipčanske kulture.
Poslanec Drago Šega je na zadnji seji zbora ustno zastavil vprašanje v
zvezi z uresničevanjem sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju
med Jugoslavijo in Francijo za leti 1972 in 1973. Izvršni svet je sporočil, da
bo na vprašanje odgovoril Leopold Kejžar, namestnik republiškega sekretarja
za prosveto in kulturo.
Leopold Kejžar: V vprašanju tovariš poslanec Šega citira sporazum
o znanstveno-tehničnem sodelovanju med Jugoslavijo in Francijo za leti 1972
in 1973, zlasti njegove finančne določbe, ki so takšne, da se pri brezdevizni
zamenjavi znanstvenikov in tehničnih strokovnjakov med obema državama dosledno uveljavlja načelo reprocitete, vendar tako, da se obravnavata francoski
frank in dinar v sorazmerju 1 : 2, torej v relaciji, ki je ugodnejša od uradnega
kurza in ki bolj kot uradni kurz ustreza dejanski kupni moči obeh valut na
njunem notranjem trgu. In zato ugotavlja, da se finančne določbe tega sporauma
o sorazmerju 1 : 2 med frankom in dinarjem niso upoštevale. Nekatere naše
znanstvene institucije, ki so prijavile svoje kandidate za brezdevizno zamenjavo
s Francijo, so morale zveznemu zavodu za mednarodno, znanstveno, prosvetnokulturno in tehnično sodelovanje v Beogradu na njegovo zahtevo prek raziskovalne skupnosti Slovenije za vsak izkoriščeni francoski frank izplačati protivrednost 3,61 din ali 80'°/o več, kot je bilo predvideno po sprejetju sporazuma
ali 15% več, kot je leta 1972, ko se je to dogajalo, veljal po uradnem kurzu
francoski frank.
Poslanec zastavlja naslednje vprašanje: »1. Ali obstajajo za tako velik razkorak med določbami sporazuma in med njegovim konkretnim izvajanjem kaki
utemeljeni razlogi in
2. v kakšne namene in komu v korist so bila porabljena dodatna finančna
sredstva, ki so jih bile dolžne mimo in prek sprejetih finančnih določb sporazuma izplačati naše znanstvene in druge ustanove?«
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Odgovor na to vprašanje se glasi: Kot je znano in kot omenja tudi poslanec tovariš Drago Šega, je bil 15. maja 1972 podpisan program znanstvenega
in tehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo za 1972. in 1973. leto.
Omenjeni program omogoča poleg ostalega tudi zamenjavo posameznih znansvetnikov za krajše, ponavadi dvotedenske recipročne obiske. Finančna določila,
ki so priloga programa, podrobneje določajo finančne obveznosti obeh držav za
realizacijo recipročnih obiskov, in sicer:
1. država, ki pošilja raziskovalce, plača potne stroške ob odhodu in vrnitvi
do prvega kraja bivanja v državi, ki sprejema;
2. stroški nastavitve in potovanja po državi gredo za raziskovalce po 15. in
18. členu sporazuma-v breme države, ki sprejema. Dnevnice bodo vračunane po
osnovi 60 frankov, to je 120 dinarjev na dan.
Omenjena finančna določila programa je potrebno razumeti tako-: stran, ki
raziskovalca pošilja, mora plačati zanj potne stroške od prvega do zadnjega
mesta bivanja v drugi državi. Stran, ki raziskovalca sprejme, mora plačati zanj
hotelske stroške, dnevnico za prehrano in manjše stroške — te dnevnice znašajo
za naše raziskovalce v Franciji 60 francoskih frankov, za francoske raziskovalce
pri nas 120 dinarjev — in stroške prevoza znotraj države, morebitne stroške vodiča ali prevajalca in druge stroške. Dejansko mora imeti torej stran, ki nekega
raziskovalca sprejme, pripravljenega zanj veliko več denarja, kot znaša navedena dnevnica.
Na osnovi večletne prakse in upoštevaje vztrajni porast cen je v zvezni
zavod za mednarodno znanstveno, prosvetno-kulturno in tehnično sodelovanje
v Beogradu izračunal, da je bilo potrebno lansko leto zagotoviti za enodnevno
bivanje tujega raziskovalca pri nas 300 dinarjev. Kot že rečeno, so se iz tega
denarja pokrili hotelski stroški do 140 dinarjev na dan in dnevnica 120 dinarjev
na dan; ostalo je torej 40 dinarjev na dan za ostale stroške, to je za prevoz
po Jugoslaviji, za stroške spremljevalca in prevajalca, kar v nobenem primeru
ni zadoščalo. Po realnih stroških ocenjujemo, da je potrebno zagotoviti letos ne
več 300, temveč 400 dinarjev na dan za bivanje tujega raziskovalca pri nas.
Zavoljo tega so morale naše raziskovalne ustanove, ki so poslale svojega raziskovalca v Francijo, plačati zveznemu zavodu večja sredstva, in ne samo tista, na
katera opira svoja razmišljanja poslanec Sega glede razmerja 60 frankov : 120
dinarjev.
V bistvu torej ne gre za razkorak med določbami programa znanstvenotehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo in njegovim konkretnim
izvajanjem, ampak za ne dovolj jasno interpretacijo celotnih finančnih obveznosti, ki izvirajo iz zamenjave znanstvenih delavcev na osnovi citiranega programa. Republike in pokrajini so se med seboj dogovorile, da vplačujejo recipročna sredstva za bivanje francoskih znanstvenikov v Jugoslaviji na poseben
prehoden žiro račun pri zveznem zavodu za mednarodno znanstveno, prosvetno-kulturno in tehnično sodelovanje. Za ta ukrep so se odločili iz, praktičnih
razlogov, ker namreč ni nujno, da pride francoski znanstvenik v tisto republiko,
iz katere je naš znanstvenik odšel v Francijo. Zato v Beogradu, ki je ponavadi
prvi kraj prihoda francoskih znanstvenikov v Jugoslavijo, uredijo z njimi finančna vprašanja, to pomeni, da jim izplačajo dnevnice, izročijo naročilnico za
hotel in kasneje poravnajo še ostale stroške.
V informacijo pa navajamo, da obstaja med Jugoslavijo in Francijo, še
drug dogovor o zamenjavi znanstvenih delavcev, in sicer dogovor med nacionalnim centrom za znanstvene raziskave in zveznim zavodom za mednarodno
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znanstveno, prosvetno-kulturno in tehnično sodelovanje. Finančna določila zamenjave na osnovi tega dogovora pa so drugačna kot finančna določlia zamenjave na osnovi meddržavnega programa znanstvenega in tehničnega sodelovanja.
Dogovor med nacionalnim centrom in zveznim zavodom temelji na osnovi fiksne
vsote, ki je določena za zamenjavo. Za lansko leto je znašala ta vsota s francoske strani 27 000 francoskih frankov, od tega je na našo republiko po medrepubliškem dogovoru odpadlo 4 093 francoskih frankov ali približno 15'%.
Po tedanjem kurzu smo morali za te franke zagotoviti 13 664 dinarjev. Pripominjamo, da se lahko porabijo franki, ki so pri nacionalnem centru deponirani za jugoslovanske znanstvene delavce, na osnovi odločitve jugoslovanskega
partnerja, dinarji, ki so pri zveznem zavodu deponirani za francoske znanstvene
delavce, pa na osnovi odločitve francoskega partnerja. Po dogovoru prejmejo
naši Znanstveniki v Franciji v tem primeru 80, 90 ali 100 francoskih frankov
na dan.
Pri razčiščevanju vprašanj, ki zadevajo finančno plat zamenjave znanstvenih
delavcev, je zato nujno potrebno točno vedeti, na osnovi katerega dogovora je
potekala konkretna zamenjava znanstvenega delavca s Francijo.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Šega ima očitno še dodatno
vprašanje.
Drago Šega: Z odgovorom ne morem biti v celoti zadovoljen. Problem
potnin ne sodi v moje vprašanje, ker so bili dolžni naši inštituti, ki so izkoriščali ugodnosti sporazuma, potnino že tako sami plačati. To se pravi, da potnine
kot stroški odpadejo in so torej izločene iz te problematike.
Kar zadeva dnevnice, se je po podatkih, ki jih je dal zastopnik sekretariata,
zavod za kulturno sodelovanje v Beogradu držal določil o 120 dinarjih, kot je
določeno v sporazumu, pač pa je odmeril za bivanje v hotelu 140 dinarjev,
medtem ko je ta vsota v Franciji znašala komaj 30 frankov. S 30 franki pa se
lahko najame hotelsko sobo v zelo skromnem hotelu.
Mislim, da ni razlogov, če se Francozi točno držijo sporazuma in njegovih
določil do naših znanstvenikov, da bi mi v nasprotnem primeru ravnali drugače.
Te stvari bi morale biti vendarle sinhronizirane.
Z našimi ljudmi, ki so šli v Francijo, Francozi niso imeli kakšnih posebnih
dodatnih stroškov, razen tistih, ki so posebej fiksirani v sporazumu, to se pravi,
če je šlo za terenska potovanja in podobne stvari. Tako da teh ugodnosti, v
imenu katerih terja zavod v Beogradu neka dodatna sredstva od naših inštitutov,
francoska vlada našim znanstvenikom ni nudila. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek : Hvala. Ali je mogoče dobiti tudi na dodatno vprašanje še kakšno pojasnilo? (Ne.) To pomeni, da bo sekretariat skušal
kasneje pismeno odgovoriti tudi na to vprašanje. Sicer pa dovolite, zdi se mi,
da so odgovori na vprašanja nekoliko obsežni in toliko nadrobni, da ni moč
dojeti bistva samega odgovora na vprašanje. Mislim, da je prav, če službe, ki v
imenu izvršnega sveta dajejo odgovore, pazijo tudi na to-, ker je v poslovniku
skupščine jasno povedano, naj bodo odgovori čim krajši in razumljivejši.
Poslanec Jože Gazvoda je na zadnji seji zbora ustno zastavil vprašanje v
zvezi z izplačevanjem regresa za letni dopust v letu 1973. Izvršni svet je sporočil,
da bo na vprašanje odgovoril Borut Šnuderl, namestnik republiškega sekretarja
za delo.
17
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Borut Snu deri: Tovariš Jože Gazvoda, poslanec prosvetno-kulturnega
zbora skupščine SR Slovenije je v zvezi z izplačevanjem regresa zastavil naslednja vprašanja:
»1. Ali so že nastopile oziroma ali so predvidene spremembe pri izplačilih
regresa za letni dopust v letu 1973?
2. Ali lahko zahtevamo, da se v letu 1973 obračunavajo prispevki po enaki
prispevni stopnji, ne glede na to, kdaj so bili ali bodo izplačani, če bodo
spremembe uveljavljene?
3. Kako je mogoče, da so nekatere sredine (našim prizadevanjem nenaklonjene) vedno predčasno obveščene o podražitvah in drugih ukrepih, tako
da imajo še vedno čas izvleči nekatere materialne koristi?
4. Ali bomo tudi tokrat le statistično ugotavljali, kdo je in kdo teh izplačil
ni izvedel in brez ukrepov ugotavljali, kaj je in kaj ni moralno?«
Na vprašanja dajemo naslednji odgovor:
Se vedno velja s splošnim družbenim dogovorom uveljavljeno pravilo, da
je lahko najvišji znesek za regres za letni dopust 600 dinarjev na leto na zaposlenega. Ustrezne norme vsebujejo glede na to določilo družbenega dogovora
tudi samoupravni sporazumi delovnih organizacij združenega dela za področje
gospodarstva in družbenih služb. To pravilo doslej ni bilo spremenjeno'; zaenkrat
niso predvidene nikakršne spremembe niti glede najvišje dopustne višine, niti
glede samega izplačevanja. Zato je po našem mnenju vsak preplah neuteme^ljen. Tako pri določanju višine regresa na zaposlenega, kot tudi glede izplačevanja pa se je treba seveda ravnati po sprejetem in verificiranem, samoupravnem sporazumu, če je v skladu z ustrezno določbo splošnega družbenega dogovora.
Izplačevanje regresa za letni dopust v letošnjem letu po naši oceni nima
zveze z raznimi vestmi o podražitvah in o raznih drugih ukrepih v zvezi s
cenami. Velja pa dodati, da o gibanju cen naše občane dokaj obveščajo javna
sredstva obveščanja —1 tisk, radk>, televizija. Raznih govoric, ki jih nekateri
večkrat tudi zlonamerno razširjajo, pa ni mogoče povezati z raznimi predčasnimi obveščanji o podražitvah. Nekateri od takih primerov so bili tudi že
javno obsojeni.
Na vprašanje, ki zadeva obračunavanje prispevkov po enaki prispevni
stopnji, ne moremo odgovoriti, ker tovariš poslanec ne omenja, za kakšne prispevne stopnje gre. Sredstva za regresiranje letnega dopusta pa niso' odvisna
od prispevne stopnje, temveč od sredstev, ki so namenjena iz doseženega dohodka za skupne potrebe delavcev. V zvezi z ukrepanji odgovarjamo, da iz
poročila službe družbenega knjigovodstva ni razvidno pa tudi republiškemu
sekretariatu za delo ni znano, da bi posamezne organizacije združnega dela
prekoračevale višino, dogovorjeno s samoupravnimi sporazumi za regres za letni
dopust.
Predsednik Miloš Poljan šek: Poslanec Gazvoda, imate dodatno vprašanje? (Ne.)
Poslanec Jože Melanšek je na zadnji seji postavil vprašanje v zvezi z
graditvijo srednjih šol in domov ter predvidenim zakonom o dvoodstotnem
prispevku od investicij za graditev srednjega 'šolstva. Izvršni svet je sporočil,
da bo na vprašanje odgovoril namestnik republiškega sekretarja Leopold
Kej žar.
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Leopold Kej ž ar: Vprašanje poslanca Melanška se glasi: »Kako je z
zgradbami in domovi za srednje šole? Kaj meni izvršni svet o tem v okviru
stabilizacijske politike za letošnje in za prihodnje leto? Kako je s 50 milijardami starih dinarjev, ki so bile predvidene v petletnem programu graditve? Kaj
je s predvidenim osnutkom zakona o 2% prispevku od investicij za graditev
srednjih šol? Kaj o tem' meni izvršni svet in kakšne rešitve predlaiga?«
Odgovor: Gradnja srednješolskega prostora je ena najpomembnejših nalog na področju vzgoje in izobraževanja v prihodnjih letih, in to toliko bolj,
ker smo v to področje že dalj časa vlagali bistveno manj kot v osnovno in visoko
šolstvo; zato materialna osnova srednjega šolstva sorazmerno zaostaja. Po podatkih popisa stavb iz leta 1971 imamo v srednjih šolah 36 488 sedežev. Družbeni
plan razvoja SR Slovenije za leta 1971—1975 pa predvideva, da bomo v tem
obdobju pridobili 10 200 novih sedežev v srednjih šolah. Poleg tega pa sedanji
šolski prosto!- terja sanacijo, ker je velik del zastarel in nefunkcionalen.
V domjovih za učence srednjih šol je 11 390 ležišč; v prihodnjih 5 letih naj bi
pridobili še 3000 ležišč. Večina domov je v starih in neprimernih stavbah, ki
so bile zgrajene za povsem druge namene. 19 objektov bi bilo treba takoj izprazniti, ker so iz higienskih in varnostnih razlogov neprimerni za bivanje, večino
ostalih pa bi bilo treba obnoviti.
Da bi sanirali to področje, bi po- zbranih ocenah za investicije v srednje šolstvo v 5 letih potrebovali okrog 450 milijonov dinarjev, za investicije v domove
pa 517 milijonov din. Skupna potrebna sredstva v 5 letih znašajo torej 967
milijonov dinarjev; ob enakomerni dinamiki gradnje bi to pomenilo na leto
193 450 000 dinarjev.
Republiška izobraževalna skupnost je za nove gradnje, adaptacije in
opremo srednjih šol in domov v letu 1971 dala 4 812 966 din in v letu 1972
20 594 596 din oziroma skupaj v zadnjih dveh letih 25 407 562 din. V letu 1971
je republika iz svojih virov dodatno namenila za investicije v srednje šole
16 milijonov din, v letu 1972 pa 30 milijonov din. K tem sredstvom pa soinvestitorji, občine in gospodarske organizacije obvezno prispevali še najmanj 70 %>
lastnih sredstev. Iz teh sredstev so v gradnji naslednji večji objekti: gostinski
šolski center Radenci, zdravstvena šola Murska Sobota, strokovna šola za notranje zadeve v Tacnu, šolski center v Velenju, elektrogospodarski šolski center
v Mariboru, dijaški dom v Kopru; poleg naštetih večjih objektov pa še številne
manjše adaptacije in razširitve nekaterih šol in domov.
Družbeni plan razvoja SR Slovenije za leto 1971—1975 predvideva pri
investicijah za razširitev tmreže srednjih šol in domov, do uveljavitve sistema
samoupravnega združevanja sredstev za razširjeno reprodukcijo, v srednjem šolstvu tudi soudeležbo republike. V preteklih letih je republika prek izobraževalne
skupnosti že sodelovala z izrednimi sredstvi.
Pobuda za izdajo zakona o prispevkih od investicij, ki naj bi bil namenjen
za gradnjo srednjih šol in domov, ni mogla biti uresničena zaradi omejitev,
ki so bile sprejete z resolucijo skupščine SR Slovenije za 1973, ki ne dovoljuje
povečanja obremenitve gospodarstva v kakršnikoli obliki. Poleg tega pa zakon v
taki obliki tudi ne bi bil v skladu z duhom ustavnih dopolnil in družbeno
prakso, ki se odločno usmerja k reševanju teh in drugih problemov na podlagi
samoupravnega sporazumevanja. Da bi spodbudili takšno pot uresničevanja
nalog na tem področju in jo omogočili, je izvršni svet skupščine SR Slovenije
predložil družbeni dogovor, ki ga sklepajo samoupravne interesne in družbenopolitične skupnosti SR Slovenije. V njem je med drugim določeno, da se sred17»
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stva, ki se bodo zbrala v letu 1973 pri republiški izobraževalni skupnosti nad
12,5°/» povečanjem, obvezno namenijo za investicije v srednje šole in domove
(3. člen). Poleg tega se sredstva za investicije v srednje šole in domiove v skladu
s tem dogovorom lahko še posebej združujejo s samoupravnimi sporazumi med
delovnimi organizacijami, samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter med občinskimi skupščinami ter samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Na ta način
bo mogoče že v letošnjem in prihodnjem letu zbrati precejšnja sredstva, kar bo
poleg sanacije najnujnejših objektov tudi spodbudilo in okrepilo samoupravno
sporazumevanje in neposredno dogovarjanje med uporabniki kadrov, izobraževalnimi organizacijami in interesnimi skupnostmi, ter s tem uskladilo poti
reševanja z ustavnimi spremembami in oblikovanjem interesnih skupnosti, zlasti
posebnih izobraževalnih skupnosti za to področje. Uspešnost in dinamika tega
dogovarjanja pa bo v marsičem odvisna tudi od angažiranja ostalih podpisnikov
družbenega dogovora, v prvi vrsti izobraževalne skupnosti, delovnih organizacij
v gospodarstvu in občinskih skupščin. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Jože Melanšek je pismeno postavil tudi vprašanje o ukrepih za izboljšanje prometne varnosti na naših
cestah. Izvršni svet me je obvestil, da bo na to vprašanje odgovoril Peter Gluhar
republiški podsekretar za notranje zadeve.
Peter Gluhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na
poslansko vprašanje, ki ga je postavil tovariš Jože Melanšek, poslanec prosvetnokulturnega zbora skupščine SR Slovenije, daje republiški sekretariat naslednji
odgovor:
Doslej znani statistični podatki kažejo, da se je število smrtnih žrtev v
prvih štirih mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lanskega
leta povečalo od lanskih 135 na 169, kar pomeni povečanje za 21 % ali 34 mrtvih
več v istem obdobju. V tej zvezi naj še pripomnimo, da primerjalni podatki
do 11. 5. 1973 kažejo', da je v istem obdobju letošnjega leta manj nezgod: v letu
1972 2256, v letošnjem letu pa 2231. To je 25 nezgod manj kot lansko; leto v
istem obdobju. Je pa 59 več huje poškodovanih v letošnjem letu in 45 manj
lažje ranjenih. Ti podatki kažejo, da je neproporcionalno naraslo število smrtnih žrtev cestnega prometa in da je, gledano s tega stališča, stanje res kritično.
O problemu varnosti v prometu je že v letošnjem letu razpravljala vrsta
organov in organizacij, kot so republiški svet za preventivno vzgojo v cestnem
prometu, republiški sekretariat za gospodarstvo in drugi ter republiški izvršni
svet in republiška skupščina.
Skupščina SR Slovenije je 14. 2. 1973 na seji republiškega zbora sprejela
sklepe in priporočila o ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. V
tem dokumentu je skupščina SR Slovenije med drugim ugotovila, da so vzroki
prometnih nesreč predvsem nepravilno obnašanje udeležencev v cestnem prometu. Poleg tega pa mo<čno vplivajo na varnost v prometu neustrezne in neurejene cestne površine, saj njihova zmogljivost in kakovost precej zaostaja
za zvečanjem števila cestnomotornih vozil. Prometna signalizacija je sicer številna, vendar zastarela in nepopolna. Naseljeni kraji imajo pomanjkljivo označbo na voziščih.
Isti dokument zavezuje posamezne samoupravne organizacije in upravne
organe, da storijo v okviru svojih pristojnosti ukrepe za povečano varnost v
prometu. Ti sklepi zavezujejo republiško skupnost za ceste in republiški sekre-
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tariat za gospodarstvo, da izboljšata tehnično stanje cest. Nekateri od teh sklepov so tik pred realizacijo, saj se je že začelo delo pri študiju črnih točk, nekatere se že odpravljajo, tik pred dokončanjem pa je študija o hitrosti motornih
vozil.
V istem dokumentu je opredeljena in precizirana še vloga republiškega sveta
za preventivno vzgojo v cestnem prometu kot nosilca družbene samozaščite
na področju prometa, predvsem z namenom, da bi bili optimalno angažirani
vsi faktorji, ki delujejo na področju varnosti v cestnem prometu.
Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je že dosegel,
da so skoraj v vseh občinah ustanovljeni občinski sveti za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu. Poleg tega je celo vrsto svojih sej posvetil aktivizaciji posameznih organov in organizacij, ki lahko bistveno vplivajo na izboljšanje
cestnega prometa, to so zavarovalnice, javna oblačila itd.
Glavna ovira za varnejše odvijanje prometa, zlasti v naseljih pa tudi izven
naselij, je tehnična neurejenost naših cest, zlasti neurejeno opremi j en je cest s
stalnimi znamenji. Tako manjkajo sredinske črte, prehodi za pešce, razvrstilni
pasovi in podobno, torej prav tisti elementi, ki pogojujejo izvajanje prometnega
režima na cesti. Prav zdaj se razčiščujejo v zvezi s tehničnim urejanjem prometa nekatera z zakonom o javnih cestah sicer opredeljena, vendar v praksi nerazčiščena vprašanja o pristojnosti posameznih republiških organov za tehnično
urejanje prometa.
Organi javne varnosti, posebej enote prometne milice so v letošnjem letu
izvedli celo vrsto akcij za izboljšanje varnosti v prometu. Omenimo naj republiško akcijo za kontrolo registrskih tablic, celo vrsto akcij v zvezi s tehnično
brezhibnostjo vozil, ki so jih izvedle posamezne uprave javne varnosti ah enote
prometne milice.
Organi javne varnosti so v letošnjem letu poostrili nadzor prometa tako z
izvajanjem skupinskega in akcijskega dela kot tudi s stalno zasedbo magistralnih cest. Praksa je pokazala, da je potrebno vsaj na vseh magistralnih cestah
stalna zasedba s patrolami milice, če se na teh cestah ne odvija skupinsko delo.
Poleg tega je pogosteje kot doslej uporabljen za nadzor prometa helikopter kot
izredno preventivno sredstvo pri nadzoru cestnega prometa.
Iz navedenega je torej razvidno, da organi javne varnosti niso' edini, ki
skrbe za promet in varnost, in da so posebno pri kontroli prometa odvisni od
drugih organov in organizacij, ki ustvarjajo cestnoprometni režim, kot so
organi za tehnično ure janje cest in skupnosti za ceste; sem prištevamo še vlogo
notranje kontrole organizacij združenega dela in celo vrsto drugih družbenih
organov, ki delujejo na področju cestnega prometa. Td poudarjamo zlasti zaradi
tega, ker je v naši javnosti še vedno razširjeno1 mnenje, da so za varnost na
naših cestah v celoti odgovorni organi javne varnosti. Vendar bo varnost v prometu dosegla maksimalne učinke šele, ko bodo na vseh nivojih koordinirane
akcije vseh organov in organizacij, ki skrbijo za varnost v prometu. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec ima dodatno vprašanje.
Jože Melanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ne bi rad zavlačeval, ampak ne morem se v celoti strinjati z odgovorom; na
tretje vprašanje sem ga sicer dobil v celoti, medtem ko je bil na prvo in drugo
nekoliko pomanjkljiv. Mogoče zdajle govorim pod vtisom nesreče, ki je bila da-
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nes na področju Lukovice, zdi pa se mi, da le preveč gradimo na zavesti in disciplini ljudi. Stanje pa je tako pereče, da bo žrtev prav na ta način še dosti več.
Strinjam se popolnoma s tem, da skrb za varnost v prometu ni naloga samo
prometnih organov oziroma organov notranjih zadev; vendar v tej fazi ne vidim
druge rešitve kot so poostreni določeni ukrepi. Narediti je treba red, ki ga
morajo pristojni organi dosledno nadzorovati. Gre za vrsto stvari, ki jih je treba
začeti generalno reševati, in v tem smislu menim, da je odgovor pomanjkljiv.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Tovariš podsekretar, ali
lahko odgovoriš tudi na dodatno vprašanje? (Da.)
Peter Gluhar: Na dodatno vprašanje naj odgovorim, da dokument,
ki ga je sprejela skupščina SR Slovenije 14. februarja 1973. leta, obravnava tudi
to vprašanje in sicer pod splošnimi načeli ugotovitev. Ob tem bi rad še prej
poudaril to, da je dokument sprejet na podlagi ugotovitev organov javne varnosti
pri izvajanju svojih operativnih nalog na tem področju. Ob tem smo opozarjali
tudi na probleme, o katerih je pravkar govoril p»oslanec Melanšek. Zaradi tega
je v dokument prišlo tudi področje pravnega urejanja v zvezi s prometno varnostjo. To je v petem odstavku splošnih ugotovitev točno razvidno.
Ob telm bi še rad poudaril, da se v zvezi z ustavnimi amandmaji pripravlja
vrsta sprememb sedanjih predpisov; prav danes teče v Beogradu razprava v zvezi z zakonom o osnovah varnosti v prometu, na njegovi podlagi bo noveliran
republiški zakon o varnosti v prometu. Oba dokumenta, kot mi je znano, sta
precej zaostrila sistem kaznovanja, uvedene so tudi nekatere stranske kazni,
zlasti za tista področja, ki pravzaprav t največkrat pogojujejo in povzročajo
določene nesreče.
Dosedanja kaznovalna politika in dosedanja generalna prevencija nista
irneli povsem zaželenih učinkov, ker se je večkrat zgodilo, da kazni niso bile
najbolj ustrezne, da ne govorim o tem, da se določeni represivni ukrepi, določene
sankcije izrekajo zelo pozno oziroma da za vrsto kršitev in kazni pri sodnikih
za prekrške pregon zastara. V zvezi s tem smo dah, ko se je to gradivo pripravljalo, natančnejše podatke, pri čemer so sodelovali tudi tovariši iz pravosodja, z upravnega in kazenskega področja. Res pa je pri tem tudi to, da samo
s sankcijami ne bo mogoče vseh posledic odpraviti.
Ne bom govoril o nesrečah, ki jih pri nas povzročijo zdomci in tujci, na
katere imamo zelo majhen vpliv, in tudi ne o tem, da med mrtvimi prednačijo
pešci in da je večina pešcev povožena na naseljenih področjih. Vemo, da je
tehnično urejanje prometa v naseljih skrajno neurejeno. Kljub temu, da je zakon o javnih cestah že precej časa v veljavi, še vedno ugotavljamo, da organi
za tehnično urejanje prometa niso formirani.
Se vedno traja spor, za kaj je kdo odgovoren, za kaj je odgovorna republiška skupnost za ceste, za kaj pa organi za tehnično urejanje v občinah. Sredstva
so glede na republiški zakon o javnih cestah razdeljena, vendar ustrezne službe
še ne funkcionirajo, da ne govorim o tem, da niti tehnična inšpekcija s področja
cest ni povsem zadovoljivo organizirana, kar vse ima določene posledice.
Ob tem hočem poudariti samo to, bo represivna dejavnost v določenem
smislu lahko zmanjšala število prometnih nesreč, zlasti če bodo represivne mere
bolj modernizirane; tu mislim predvsem na to, da se bo treba pogosteje posluževati odvzema vozniških dovoljenj za daljši čas, ker je to bolj učinkovita
kazen kot vse ostale. Na drugi strani, pa bo seveda potrebno, glede na močno
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naraščajoč promet, sprejemati hitre in nujne ukrepe za tehnično izboljšanje
prometa v naseljih, kjer po podatkih, kot sem že rekel, število mrtvih prednjači.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tretje vprašanje, ki ga je postavil
poslanec Jože Melanšek, se nanaša na ukrepe in posege v zvezi z zagotovitvijo
čistoče, reda in discipline v naravi. Izvršni svet je sporočil, da bo na to vprašanje
odgovoril Boris Mikoš, član izvršnega sveta in republiški sekretar za urbanizem.
Boris Mikoš: Tovariš Melanšek je postavil vprašanje, v katerem se je
kratko ozrl na položaj, kakršen vlada pri nas glede smetišč in odlagališč, predvsem pa se je v vprašanju zadržal pri odmetavanju odpadkov, embalaže in ostankov na smetiščih ob cestah, skratka v naravi.
V zvezi s tem nam je zastavil štiri vprašanja, in sicer: »Kaj meni izvršni
svet o varstvu narave in okolja z vidika teh problemov, ki jih je navedel?
Kakšne posege, morda v skrajni meri tudi zakonske ukrepe, bi bilo treba
storiti, ker sedanji ne zadoščajo, da bi ohranili čistočo in red v naši naravi?
Ali bomo res samo čakali na zavest in kulturo obiskovalcev? Kaj naj konkretno
v tej zvezi storijo SR Slovenija, občine, kaj družbenopolitične organizacije, kaj
šole itd. in kaj bomo morali storiti, če vse to ne bo pomagalo?«
V odgovorih bom kratek, ker mislim, da je poslanec s svojim vprašanjem
načel zelo širok in aktualen problem in ker mislim, da nimamo časa, da ga
obravnavamo v vsej širini in globini. Problem odpadkov je namreč širši problem, ker zajema na eni strani tehnologijo v proizvodnji in širšo organizacijo
zbiranja, sortiranja in skladiščenja odpadkov ter njihovo predelavo, na drugi
strani pa tudi kulturen odnos do okolja, v katerem živimo, v širšem smislu
besede.
Glede zbiranja, urejanja in predelave odpadkov smo tudi v Sloveniji že
začeli organizirano delati. Republiški sekretariat za urbanizem, ki je v okviru
republiške uprave zadolžen in odgovoren tudi za vprašanja, ki neposredno
zadevajo varstvo okolja in krajine, bo v okviru svojih pooblastil in v sodelovanju
z občinskimi skupščinami, tu mislimo predvsem na večja mesta, in z drugimi
prizadetimi začel proučevati dolgoročne ukrepe, ki naj na širši osnovi uredijo
problem odpadkov, odpadne embalaže itd. Treba je priznati, da se številni tekoči
ukrepi na tem področju že izvajajo.
Mnogo širši problem pa je seveda odmetavanje odpadkov na izietiščih vzdolž
prometnic, ob raznih velikih prireditvah, kot so Planica, Pohod ob žici in podobne. Glede tega smo doslej že sprejeli nekatere ukrepe, ki pa se za zdaj
seveda v glavnem lahko omejujejo le na postavljanje in redno praznjenje
posod za odpadke. Skupnost za varstvo okolja, Rdeči križ, vodstva posameznih
šol in drugi so organizirali akcije za .čiščenje posameznih območij in krajev.
Vemo, da pripadniki planinskih organizacij in taborniki delajo to že več let.
Seveda so te akcije pomembne tudi v vzgojnem pogledu. Mislim, da moramo
vsi skupaj, predvsem pa v šolah in v vzgojnem delu, pri čemer ne mislim samo
na šole, storiti več, da populariziramo lepoto pokrajine in lepo obnašanje v njej.
Sem pa spada tudi pravilno ravnanje z odpadki vseh vrst. Slovenija, česar se
je treba posebej zavedati, je pomembno tranzitno in izletniško področje in
mislim, da moramo računati s tem, da se bomo s tem problemom, stalno srečevali, in to ne glede na stopnjo zavesti in na ravnanje naših ljudi, naših tovarn
in podjetij.
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V najkrajšem času bomo morali rešiti nekatera vprašanja, v katerih ne
gre za izletišča in za odmetavanje odpadkov, a nam pozvročajo veliko težav,
zlasti v bližini urbanih aglomeracij. To je recimo odvoz najrazličnejših voluminoznih in tem podobnih odpadkov. Mislim, da bomo morah začeti bolj sistematično obveščati občane, kam lahko odlagajo odpadke, ostanke raznih prezidav,
adaptacij in tako naprej. V celoti bo treba v naši republiki bolj informirati
ljudi, tako naše kakor tudi tiste, ki so na poti skozi našo republiko. Menimo,
da bomo nekatera vprašanja lahko zakonsko bolje uredili, kot so sedaj; nekaj
zboljšanja bo prinesel prostorski plan Slovenije, ki naj bi med drugim prinesel
tudi rajonizacijo Slovenije glede na obravnavo odpadkov, njihovo uničenje ali
predelavo. Nekatera atraktivna področja bomo morali podobno kot doslej, toda
v širšem obsegu, ščititi tudi z odloki občinskih skupščin in podobnimi ukrepi.
V konkretnem vprašanju, ki ga je tovariš Melanšek postavil, pa ostaja edina
realna perspektiva za trajno in stvarno rešitev tega problema vendarle v razvijanju pravilnega odnosa med ljudmi do pokrajine in do okolja in do varovanja
njenih pravih kvalitet. Prepričani smo sicer, da bo tudi sprememba tehnologije v
tem smislu dala svoj prispevek, ker to vprašanje na koncu koncev mnogo huje
pekli nekatere druge dežele kakor našo republiko, saj vemo, da po vseh deželah,
zlasti kar zadeva spreminjanje embalaže, njeno uničevanje ali predelavo, tečejo
zelo intenzivne industrijske in tehnološke preiskave.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Ste zadovoljni z odgovorom? (Da.)
Poslanec dr. Vladimir Bračič je pismeno zastavil vprašanje, ker ga pa
danes žal ni na seji, bo dobil odgovor na prihodnji seji prosvetno-kulturnega
zbora.
Glede vprašanj poslancev Mirana Hasla in Jerneja Leniča smo se že odločili in bomo njuni vprašanji razširili v točko dnevnega reda prihodnje seje.
Ob koncu vprašujem, če želi kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.)
Ugotavljam, da nihče in tako zaključujem, to točko dnevnega reda.
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o telesnokulturnih skupnostih.
Pri tej točki dnevnega reda gre za usklajevanje zakonskega besedila, ki ga
je sprejel naš zbor na 41. seji dne 23. januarja 1973. Z zakonskim besedilom,
ki ga je sprejel republiški zbor na 56. seji dne 11. aprila 1973. Iz dopisa predsednika republiškega zbora, ki ste ga prejeli v gradivu, in iz poročila našega
odbora za telesno kulturo o obravnavi amandmajev je razvidno, da je treba
uskladiti zakonsko besedilo v 3., 4., 6., 9., 11., 14., 16. in 18. členu, hkrati pa
je treba umakniti amandma k 6. členu, ki ga je sprejel naš zbor na 41. seji.
Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, tovariša Jožeta Vilda,
da nas seznani z mnenji in predlogi odbora. Besedo ima tovariš Vild!
Jože Vild: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Odbor
našega zbora za telesno kulturo je na seji. dne 9. maja 1973 obravnaval amandmaje, ki jih je k zakonu o telesnokulturnih skupnostih sprejel republiški zbor na
svoji seji dne 11. aprila. Odbor je podrobno obravnaval vse predlagane amandmaje in se v celoti strinjal z vsemi amandmaji republiškega zbora, razen s tistimi,
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ki jih je že sam prej sprejel in so bili po vsebini in besedilu taki, kot jih je pozneje sprejel tudi republiški zbor. To SO' amandmaji k 1. členu, naslovu drugega
poglavja, 7. členu in sicer dopolnitev v četrti vrsti, 13. členu in k 17. členu.
Zato jih ne bom navajal; navajal bom le amandmaje, ki jih sedaj predlagamo
za usklajevanje.
K 3. členu. V zadnji vrsti naj se črta beseda »drugi«, beseda »iz« naj se
nadomesti z besedo »v«, beseda »skupnosti« pa z besedo »skupnostih«.
K 4. členu: Besedilo tega -člena naj se spremeni tako, da bi se glasilo:
»V SR Sloveniji se ustanovijo temeljne telesnokulturne skupnosti za območje ene ali več občin.
Temeljne telesnokulturne skupnosti ustanovijo s samoupravnim sporazumom telesnokulturno skupnost Slovenije.
Samoupravni sporazum o ustanovitvi telesnokulturne skupnosti SR Slovenije določa pristojnosti, ki jih na telesnokulturno skupnost SR Slovenije prenesejo temeljne telesnokulturne skupnosti, in način financiranja programa njenega dela.«
K 6. členu: V drugi vrsti naj se beseda »ga« nadomesti z besedo »jo«.
V tretji vrsti naj se za besedo »območju« postavi pika, nadaljnje besedilo
pa naj' se črta.
Tu predlaga odbor prosvetno-kulturnemu zboru, da umakne svoj amandma,
sprejet k temu členu na 41. seji, ker ni v skladu z drugim in tretjim odstavkom
novega besedila 4. člena.
K 7. členu: Doda naj se nov prvi odstavek, ki naj se glasi:
»Pri uresničevanju telesnokulturne dejavnosti telesnokulturne skupnosti sodelujejo z družbenopolitičnimi skupnostmi, drugimi samoupravnimi skupnostmi,
družbenopolitičnimi in drugimi organizacijami.«
V prvi vrsti naj se črta beseda »ustrezni«.
K 9. členu: Crta naj se drugi odstavek.
>
Doda naj se novi 9. a člen, ki naj se.glasi:
»Organizacijo, sestav, način odločanja, način delegiranja delegatov, njihovo število in druge, za delovanje skupnosti pomembne zadeve, se določijo
s samoupravnim sporazumom in statutom.«
K 11. členu: O tem členu je naš odbor največ razpravljal. Strinjamo se z
amandmajem v celoti, ker menimo, da pomeni bistveno novost in najpomembnejše določilo v zakonu, ker opredeljuje način financiranja samoupravne interesne skupnosti za področje telesne kulture.
K 11. členu torej predlagamo naslednji amandma:
»Telesnokulturna dejavnost se financira iz prispevka iz osebnega dohodka
ali iz prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela ali iz obeh.
V okviru sredstev iz prejšnjega odstavka se zagotove tudi sredstva za
gradnjo in vzdrževanje telesnokulturnih objektov.
Viri in višina sredstev se določijo s samoupravnimi sporazumi, ki jih skle^
nejo delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela in drugi delovni
ljudje na območju temeljne telesnokulturne skupnosti.
Ce samoupravni sporazumi niso sklenjeni oziroma če sredstva, zbrana
s samoupravnimi sporazumi, ne zagotavljajo izvedbe osnovnih nalog iz programa telesnokulturne dejavnosti, sprejme skupščina občine na predlog temeljne
telesnokulturne skupnosti odlok, s katerim določi vire in višino sredstev za
izvedbo teh nalog.
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Sredstva za financiranje telesnokulturne skupnosti so tudi:
1. Sredstva, ki jih za izvedbo dodatnih nalog in za posebne namene dodelijo
družbenopolitične skupnosti iz proračunskih sredstev, druge samoupravne
interesne skupnosti, organizacije združenega dela, druge organizacije in občani.
2. Članarine, vstopnine za telesnokulturne prireditve, najemnine za uporabo telesnokulturnih objektov.
3. Sredstva, določena s posebnimi predpisi.
4. Dotacije in druga sredstva.
Sredstva iz tega člena, razen sredstev iz druge točke, pripadajo telesnokulturnim skupnostim, sredstva iz prve točke pa pripadajo telesnokulturnim
skupnostim le tedaj, če niso dodeljena telesnokulturnim organizacijam.
Obseg sredstev, ki jih. temeljne telesnokulturne skupnosti združujejo za
financiranje programa telesnokulturne dejavnosti telesnokulturni skupnosti
SR Slovenije, se določi s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo te skupnosti«
K 14. členu: Besedilo tega člena naj se glasi:
»Priprave za, začetek dela telesnokulturne skupnosti opravi iniciativni
odbor.
Iniciativni odbor imenuje skupščina družbenopolitične skupnosti, za območje
katere se ustanavlja telesnokulturna skupnost. Če se ustanovi telesnokulturna
skupnost za območje več občin, imenujejo iniciativni odbor sporazumno tiste
skupščine občin, za območje katerih se ustanavlja temeljna telesnokulturna
skupnost.
Odločitev o ustanovitvi telesnokulturne skupnosti za območje več občin
sprejmejo skupščine občin, za območje katerih se ustanavlja temeljna telesnokulturna skupnost.«
K 16. členu: Na koncu tega člena naj se doda stavek:
»Ta rok ne sme biti daljši od enega leta po ustanovitvi telesnokulturne
skupnosti.«
K 18. členu: Ta člen naj se glasi:
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije,
razen četrtega odstavka 11. člena tega zakona, ki se uporablja od 1. januarja
1974.«
Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da uskladi besedila z amandmaji republiškega zbora s tem, da sprejme amandmaje, navedene v poročilu, in
sicer k 3., 4., 6., 7., 9., 11., 14., 16. in 18. členu, in da umakne svoj amandma k 6.
členu, sprejetem na 41. seji 23. maja letos.
Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, dovolite, da ob koncu
tega poročila dodam še skromen lasten prispevek k razpravi o tem zakonu.
Malo več kot pred letom dni smo začeli v odboru našega zbora razpravo o
tedanjem prvem osnutku zakona o telesnokulturnih skupnostih, pozneje pa
še v zboru in v javnih razpravah po vsej Sloveniji. Letos na pomlad so se temu
pridružile še široke razprave o tezah republiške konference SZDL o aktualnih
problemih telesne kulture v Sloveniji. Pri teh razpravah in v razpravah o
samem osnutku zakona je sodelovalo veliko število občanov, delavcev v telesni
kulturi, predstavnikov številnih organizacij.
Telesna kultura na Slovenskem upravičeno pričakuje ugodnejše čase, pričakuje premike in spremembe, kakršni so bili predvsem nakazani v vseh razpravah in zaključkih javne razprave o zakonu in še posebej v tezah republiške
konference Socialistične zveze o aktualnih problemih telesne kulture na Slo-
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venskem. Velik del teh sprememb naj bi zagotovil zakon o telesnokulturnih
skupnostih, če bo resnično zaživel v vseh svojih določilih.
Naše delo in delo vseh, ki so že doslej sodelovali, nikakor ni končano s
tem, da bo sprejet ta zakon. Zdaj šele prehajamo v, resnično akcijo, v neposredna, živa prizadevanja za samoupravno organiziranost naše telesnokulturne
dejavnosti na temelju ustavnih dopolnil, po katerih naj bi telesna kultura
postala ne le pravica, marveč tudi možnost, dosegljiva slehernemu občanu.
V tej akciji, v praktičnem uresničevanju zakona je vsekakor potrebna nadaljnja najširša in -močna politična podpora vseh družbenih in političnih dejavnikov, da se ne bi ponovil« navada iz preteklosti, za telesno kulturo toliko,
kolikor bo ostalo, če bo kaj ostalo.
Uspešno uresničevanje vseh zakonskih določil je prav gotovo odvisno od
nekaterih pravočasnih in usklađenih akcij, kot so čim hitrejše ustanavljanje
iniciativnih odborov, pravočasna priprava programov telesnokulturnih skupnosti kot podlaga za samoupravne sporazume, dogovor o deležu sredstev družbenopolitične skupnosti in temeljne organizacije združenega dela, način in merila za izravnavanje pogojev delovanja in razvoja telesne kulture na manj
razvitih območjih po načelu solidarnosti in drugo. Vse to bo zares nujno terjalo
prisotnost in pomoč širših družbenih dejavnikov, zlasti Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugih političnih organizacij. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. S tem je predsednik odbora za telesno kulturo praktično že začel razpravo. Vprašujem, če želi še kdo
razpravljati? (Nihče.)
Ce ne, končujem razpravo in preidemo lahko na glasovanje o amandmajih
k predlogu zakona o telesnokulturnih skupnostih, ki so razvidni iz poročila
odbora za telesno> kulturo.
Se prej moram povedati,, da moramo po poslovniku glasovati o vsakem
amandmaju posebej, če soglašate s tem, da bi glasovali hkrati, lahko opravimo
glasovanje tudi na ta način. Je kdo proti hkratnemu glasovanju? (Nihče.) Se
pravi, da lahko glasujemo v vseh amandmajih skupaj. To so, če jih še enkrat
naštejem, amandmaji k 3., 4., 6., 7., 9., 11., 14., 16. in 18. členu.
Pravkar citirane amandmaje dajem na glasovanje. Kdo je za? (35 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da smo s 35 glasovi za in z 1 vzdržanim sprejeli amandmaje odbora za telesno kulturo, oziroma tiste amandmaje, ki jih je že sprejel republiški zbor.
Zdaj moramo glasovati o tem, da naš zbor umakne svoj amandma k 6. členu,
ki ga je sprejel na 41. seji, ker ni v skladu z drugim in tretjim odstavkom
novega besedila 4. člena.
Kdor je za to, da umaknemo na prejšnji seji sprejeti amandma, naj prosim
glasuje. (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno umaknili že sprejeti amandma k 6. členu.
S tem ugotavljam, da je predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih sprejet v enakem besedilu kot v republiškem zboru.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih.
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Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Za svoja predstavnika je določil
namestnika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo tovariša Leopolda
Kejžarja in Andreja Ujčiča, pomočnika republiškega sekretarja za prosveto
in kulturo. Zeli kdo od njiju morda še ustno pojasniti osnutek? (Da.) Prosim.
Besedo ima pomočnik republiškega sekretarja tovariš Ujčič.
Andrej Ujčič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ko
dajemo v razpravo osnutek zakona o arhivskem gradivu in arhivih, mi dovolite,
da vas spomnim samo na nekatera dejstva, ki opredeljujejo to družbeno' dejavnost posebnega pomena. Dobro se zavedamo, da je arhivsko varstvo' zaživelo kot
obvezna javna služba šele v obdobju po osvoboditvi v pogojih socialistične
obnove in graditve. V tem času so se arhivi oblikovali v samostojne zavode z
nalogami, ki so jih po razpravah v tej skupščini in v obliki priporočil leta 1964
in v obliki zakona in drugih aktov leta 1966 sprejeli in jih poskušali uresničevati.
Prav tako pa je nemogoče zamolčati, da so razvoj arhivskega varstva spremljale težave, ki so bile prisotne že ob njegovem rojstvu, in ki bi jih na kratko
strnili v tri točke: 1. neprimerna in nezadostna skladišča, 2. slaba opremljenost
arhivskih zavodov in 3. pomanjkanje strokovnega kadra.
Zasnovana arhivska mreža z osrednjim arhivom Slovenije, štirimi pokrajinskimi arhivi v Mariboru, Celju, Ljubljani in Kopru, dvema medobčinskima
arhivoma v Ptuju in Novi Gorici ter mestnim arhivom v Piranu sicer omogoča
izvajanja sodobne organizirane arhivske dejavnosti. Prav tako so bili v skupnosti arhivov Slovenije izdelani normativi za arhivsko službo, ki so služili kot
koristna osnova za medobčinsko dogovarjanje o izvajanju in financiranju arhivskega varstva in priznati moramo, da je bilo z družbenimi dogovori, ki so jih
v preteklih dveh letih sklepale temeljne kulturne skupnosti s skupščinami občin
in izvršnim svetom SR Slovenije ter lani tudi s kulturno skupnostjo Slovenije,
arhivsko varstvo organizacijsko utrjeno.
Nedvomno je mogoče oceniti investicijsko dejavnost v arhivu Slovenije,
pokrajinskem arhivu Maribor in drugih za pomemben prispevek k odpravljanju težav pri hranjenju arhivskega gradiva. Obenem pa je treba povedati,
da z vsemi temi posegi komaj dohajamo nujno potrebo po^ prostorih. Prostora imamo za približno 15 tisoč metrov tekočih arhivalij, nujno pa bi potrebovali okoli 20 tisoč metrov, če bi hoteli prevzeti v arhive gradivo, ki
na tak prevzem čaka pri imetnikih. Seveda bi bilo smiselno graditi tako, da
bi zagotovili določene prostorske rezerve, kakor je to navada v nekaterih drugih
republikah v Jugoslaviji.
Arhivsko gradivo je v naših arhivih še vedno po večini zloženo na lesenih
policah. Le 44'%> gradiva je na kovinskih policah, ki so za sodobno hranjenje
edino primerne in tudi varne; 17% arhivskega gradiva hranimo celo zloženega
v zabojih in ga tako pravzapraV ne moremo povsem uporabljati v namene,
zaradi katerih ga hranimo. Vsem arhivom primanjkuje oprema za hranjenje
posebnih vrst gradiva, kakor so načrti, katastrske mape in podobno. Prav tako so
težave s hranjenjem filmskega gradiva. V arhivih je zelo malo sodobnih fotografskih delavnic, kopirnih strojev in podobnih naprav, ki bi jih nujno potrebovali. Ni ne konservatorskih in ne restavratorskih delavnic, ki bi pomagale
ohranjati gradivo, kakor to s pridom dela na primer delavnica pri muzeju
ljudske revolucije v Ljubljani, ki pa je močno zasedena.
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Izredno težavno je pridobivati nove strokovne kadre za delo v arhivski
dejavnosti. Po informaciji, ki je bila pripravljena za sekretariat centralnega
komiteja Zveze komunistov Slovenije o problemih arhivske službe v Sloveniji
in ki jo je imela ob pripravljanju osnutka zakona, ki je pred vami, stalno v
mislih delovna skupina pri republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo,
imamo danes v slovenskih arhivih 38 strokovnih arhivskih delavcev, nujno
pa bi jih potrebovali 92, da bi obvladali delo z omenjeno količino arhivalij in
jim omogočili, da se posvete tudi znanstveni in kulturno—prosvetni dejavnosti.
Seveda gre pri tem za številke, ki bi se ob povečanem dotoku arhivalij skoraj
podvojile.
Dejal sem, da smo v poslednjih letih z družbenimi dogovori dosegli pri
financiranju arhivske službe določen napredek. Zelo nevarno bi bilo s temi prizadevanji prenehati in navidezno varčevati, ko vemo, da bi nas sanacija pozneje
pripeljala v hude finančne zadrege.
Povzemajoč po že omenjeni informaciji naj zaključim:
1. Z investicijami bi morali postopno zagotoviti primerne prostore za hranjenje arhivskega gradiva predvsem v Celju, Kopru in v Ljubljani, pri že začetih delih pa nadaljevati in pripeljati dela k uspešnemu koncu. Pri tem bi morali skrbeti tudi za ureditev ustreznih delavnic in laboratorijev za zaščito arhivskega gradiva.
2. Arhivskim delavcem bi morali omogočiti širše možnosti strokovnega in
družbenopolitičnega izobraževanja ter znanstvenega izpopolnjevanja ter še naprej izvajati že utečene oblike preizkušanja strokovne kvalifikacije za strokovno
delo v arhivih.
In navsezadnje, ali lahko k temu pripomore tudi zakon, katerega osnutek
je pred vami? Deloma prav gotovo. Se neprimerno več pa lahko pripomore
vztrajno prizadevanje samoupravno organiziranih delovnih ljudi, ki bodo programe arhivske dejavnosti pregledovali, oblikovali in tudi sprejemali ter se odločali za njihovo financiranje. Menimo, da smo prav takemu prizadevanju odprli z osnutkom pot. Na vas je, da ga dopolnite s svojimi predlogi, dopolnili in
opozorili. Želimo, da bi postala določila orodje, ki bi prispevalo k napredku
arhivske dejavnosti same, prav tako pa sredstvo za podružabljanje te dejavnosti,
kajti samo v stekanju teh dveh pomembnih komponent vidimo možnost za nadaljnji razvoj. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš pomočnik.
Osnutek zakona sta obravnavala odbor našega zbora za kulturne dejavnosti
in skupščinska zakonodajno-pravna komisija ter o svoji razpravi predložila
pismeni poročili. Ali, želita predstavnika odbora in zakonodajno-pravne komisije še ustno pojasniti stališče odbora? (Ne.)
Predlagam, da naredimo pred razpravo 20 minutni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.25, ter jo je zaradi odsotnosti predsednika vodil podpredsednik zbora Dušan Sinigoj.)
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Nadaljujemo razpravo o 4. točki dnevnega reda, to je o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
arhivskem gradivu in o arhivih.
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Kdo želi besedo, prosim,! Prosim, tovarišica Oblakova, v imenu Arhivskega
društva Slovenije.
Marija Oblak-Čarni: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! V
zvezi z varstvom novejš'ega arhivskega gradiva, zlasti gradiva družbenopolitičnih
organizacij, smo zadnji čas pri nas precej razpravljali. Problemi, ki so bili že
nakazani, so se ponovno in jasneje osvetljeni pokazali kot zelo pereči.
Moj namen je kratko prikazati enega od njih, to je problem kadrov v arhivih. Kadrovska zasedba v arhivih je nezadostna, Naj na kratko ponovim podatek iz poročila govornika pred mano. Slovenski arhivi zaradi maloštevilnega
kadra ne morejo opravljati niti temeljnih nalog, kaj šele, da bi zmogli druge
naloge znanstvenega ih kulturnega značaja, ki bi sodile v njihovo delovno
področje.
Anketa, ki jo je med splošnimi arhivi izvedlo Arhivsko društvo, je pokazala,
da je od trenutno potrebnih 92 strokovnih delovnih mest zasedenih le 38. To je
približno toliko delavcev, kot jih ima v sosednji republiki srednje velik arhiv.
Ob normalnem dotoku oziroma prevzemu gradiva pri ustvarjalcih na terenu
pa bi se potreba po delavcih skoraj podvojila. Tudi to število bi bilo še: pod
poprečjem drugih jugoslovanskih republik.
Potrebno strokovno kvalifikacijo velika večina arhivskih delavcev ima.
Ne velja pa to v taki meri tudi za moralno-politične kvalifikacije, ki jih zlasti
delo pri arhivskem gradivu novejše dobe brezpogojno zahteva. Menim, da problema kadrov ne moremo ocenjevati ločeno, vzroke za tako stanje je treba
iskati širše, v podcenjevanju arhivskega dela zaradi neosveščenosti o pomembnosti arhivske službe, v neurejenem financiranju, ki ne omogoča normalne rasti
službe, počasnem napredovanju in anonimnosti dela delavcev v arhivih in ne
nazadnje tudi v slabem nagrajevanju.
Predvsem iz objektivnih vzrokov arhivarji nismo uspeh povedati javnosti,
kaj predstavlja arhiv za posameznega občana, kaj za znanost, kulturo in kaj
za nacionalno skupnost v celoti. Naj navedem najenostavnejši primer. Obstoj
sodobnega človeka je nemogoč brez osebnih dokumentov, brez rojstnega lista
bi ne mogel v šole, brez spričeval bi zaman iskal zaposlitev, brez potrdila o
zaposlitvi bi ne mogel uveljaviti pravice do pokojnine itd. Ze tu, pri teh dokumentih, lahko najde posameznik stik z arhivom in spozna njegovo potrebnost.
Res je, da posamezen občan redko išče v arhivu potrdilo o svoji strokovni
usposobljenosti, podatke o rojstvu ali smrti svojih prednikov, zelo pogosto
pa potrdilo o svojih zaposlitvah. Poleg ostalih je na primer na stotine borcev
NOB, zapornikov in deportirancev moglo uveljaviti svoje pravice do invalidnine
dvojnega štetja let v delovno dobo in drugo le na podlagi podatkov, ki jih hranimo! v arhivu.
To velja tudi za gradivo, ki se posameznega občana direktno ne dotika, ki
je nastalo in še nastaja v pisarnah naših šol, organov uprave, sodstva, gospodarskih organizacij, naših fotografskih in filmskih študijih in drugje. Tudi to
gradivo se po poteku določenega časa po določenem postopku predaja v arhive,
kjer se strokovno obdela in je na razpolago raziskovalcem. Kot neposredna
priča govore starejši dokumenti, da smo že stoletja živeli na tej zemlji, o razmerah in načinu našega življenja, da je minilo že tisočletje, odkar je bila zapisana slovenska beseda. Sodobno arhivsko gradivo, ki nastaja ob graditvi naše
socialistične samoupravne družbe, pa bo v prihodnosti, o tem smo prepričani,
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izredno pomembno za raziskave v širokem spektru družbenih znanosti pri nas
in v svetu.
Arhivsko gradivo pa ni samo eden od temeljnih virov za zgodovinske
raziskave. V arhivih najdemo podatke o industrijskih postopkih v preteklosti,
npr. o pridobivanju železa, pridobivanju sladkorja, o sajenju in načinu obdelave raznih poljskih kultur, o razvoju kmetijstva, obrti, domače obrti. Gradbeni
načrti starih stavb pa ne le da so vir za študij sistemov v gradbeništvu, ampak
pri raznih adaptacijah in restavracijah omogočajo velike prihranke. Dokumentarni filmi so izdelani na podlagi filmskega arhivskega gradiva itd. To je le
nekaj primerov, kje so v sodobnem življenju uporabni podatki iz arhivskega
gradiva.
Vse te ogromne količine gradiva morajo biti urejene in zložene v arhivih
po dobro preštudiranem in točno določenem sistemu, v katerem ima vsak
dokument svoje mesto. Skrb za urejanje je zaupana arhivarjem in zato se od
njih zahteva ustrezna strokovna usposobljenost. Vedno pa bi morah imeti pred
očmi, da so v gradivu, ki je zaupano arhivarjem, zapisani tudi neuspehi, napake
in drugi podatki, ki v rokah neodgovornega arhivarja lahko povzročijo neprecenljivo škodo posamezniku in družbi. Zato so poleg strokovne usposobljenosti
prav za delavce v arhivih posebej potrebne tudi moralno-politične kvalifikacije.
Domnevam, da je bil ta moment včasih pri izbiri arhivskih kadrov prezrt, da so
bili arhivi odlagališče kadrov.
Posebnih arhivskih šol pri nas nimamo. Vsak arhivar se je do nedavna
sam prebijal do svoje kvalifikacije skozi prakso, ob pomoči tuje in redke domače strokovne literature. Tako tudi pozitivne strani, kot so strogi kriteriji pri
strokovnih izpitih, ne morejo biti vabljivi za mlade kadre. V zadnjem času
se stanje izboljšuje s tečaji, ki jih prireja Skupnost arhivov. Treba bi bilo
misliti na stalno šolo, v okviru skupnosti ali v okviru fakultete. Na strokovno
rast kadrov brez dvoma vpliva tudi velika dekoncentracija že tako maloštevilnega kadra. Strokovne konzultacije so težke, bile pa bi v stroki, ki hitro raste
in že prerašča mlado vedo-, še kako potrebne.
Arhivski službi je treba zagotoviti tudi finančna sredstva za normalno rast.
Arhivski kader, čeprav maloštevilen, vendar v veliki večini dober, je s trdim
pionirskim delom postavil solidne temelje. Treba je s pospešenim, zelo pospešenim tempom nadaljevati in zagotoviti take pogoje, da bo mogoče graditi in
opremljati arhive za daljšo^ perspektivo. Treba bi se bilo truditi za koncentracijo gradiva v večjih, dobro opremljenih zavodih, ki bi edini lahko zagotovili
sodobno varstvo in strokovno obdelavo arhivskega gradiva, poleg tega pa tudi
hitrejšo strokovno rast arhivskega kadra.
Naj povzamem: Ko bo služba urejena, ko bo dobila priznanje, ki ji gre,
ko bo urejeno šolanje arhivarjev, ko bo mlad, ambiciozen diplomant tudi v tej
službi videl svojo perspektivo, prostor, kjer bo mogel razviti svoje kreativne
sposobnosti, takrat, o tem sem trdno prepričana, ne bodo naši razpisi za delovna
mesta ostajali brez odziva, Hvala lepa.
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Hvala. Kdo želi besedo? Ce ni nikogar,
zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet.
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3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet upošteva vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona.
4. Predlog zakona naj izvršni svet predloži do 15. junija 1973. Kdor se strinja s tem sklepom, naj prosim glasuje. (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel sklep o sprejetju
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in
o arhivih.
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o
sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz republiških sredstev.
Predlog odloka je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet in za svoja
predstavnika določil Leopolda Kejžarja, namestnika republiškega sekretarja
za prosveto in kulturo, in Davorina Cvilaka, republiškega podsekretarja v republiškem sekretariatu za finance.
Želita predstavnika izvršnega sveta predlog odloka še ustno obrazložiti?
(Ne želita.)
Predlog odloka so obravnavali odbora našega zbora za znanstveno-raziskovalno delo ter vzgojo in izobraževanje, odbor republiškega zbora za finance in
proračun in skupščinska zakonodajno-pravna komisija in o tem predložiti
pismena priporočila.
Želijo predstavniki odborov oziroma komisije še ustno obrazložiti svoja
poročila? (Ne želijo.)
Začenjam razpravo-. Kdo želi besedo, prosim? (Nihče.)
Končujem razpravo in dajem najprej na glasovanje amandma k drugi
alinei prve točke predloga odloka.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (31 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Na glasovanje dajem še predlog odloka. Prosim, kdor je zanj, naj glasuje!
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka
o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete in inštituta za
ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz republiških sredstev.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o
sofinanciranju študentskega paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru.
Predlog odloka je predložil izvršni svet in za svoja predstavnika določil
Leopolda Kejžarja, namestnika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo,
in Davorina Cvilaka, republiškega podsekretarja v republiškem sekretariatu za
finance.
Želita predstavnik izvršnega sveta predlog odloka še ustno obrazložiti?
(Ne želita.)
Predlog odloka so obravnavah odbora našega zbora za znanstveno-raziskovalno delo ter za vzgojo in izobraževanje, odbor republiškega zbora za finance
in proračun in skupščinska zakonodaj no-pravna komisija in o tem predložili
pismena poročila.
Iz poročil je razvidno, da vsi pristojni odbori predlagajo, naj zbora,
to sta republiški in prosvetno-kulturni zbor, obravnavata predloženi odlok kot
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osnutek. Zato se moramo najprej odločiti o tem predlogu. Zeli poročevalec odborov, tovariš Mušič s tem v zvezi še kaj dodati? (Ne želi.) Dajem predlog, da
obravnavamo predloženi odlok kot osnutek, v razpravo. Zeli kdo razpravljati?
(Nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Kdor je
za to, da obravnavamo odlok kot osnutek, naj prosim glasuje! (Večina poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da se je prosvetno-kulturni. zbor odločil obravnavati predloženi
odlok o sofinanciranju gradnje študentskega paviljona in študentske ambulante
združenja visokošolskih zavodov v Mariboru kot osnutek.
Začenjam razpravo o odloku. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, končujem
razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek odloka o sofinanciranju gradnje študentskega paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru se sprejme.
2. Predlog odloka pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi predloga odtoka naj izvršni svet upošteva vse pripombe in
predloge, dane k osnutku odtoka..
Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je zanj, 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 predlagani sklep.
Prehajamo na 7. točko dnevnega r e d a , to je na predlog odtoka o financiranju druge etape gradnje šolskega centra za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Tacen.
Predlog odtoka je predložil v obravnavo izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil Davorina Cvilaka, republiškega podsekretarja v republiškem
sekretariatu za finance, in Vlada Grudna, pomočnika republiškega sekretarja za
notranje zadeve.
Želita predstavnika izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne
želita.)
Predlog odtoka so obravnavali odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje, odbor republiškega zbora za finance in proračun in skupščinska zakonodajno^pravna komisija in o tem predložili pismena poročila. Želijo poročevalci
odborov oziroma komisije k poročilom še kaj dodati? (Ne želijo.)
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ce nihče, končujem razpravo in dajem na glasovanje amandma k 3. točki
predloga odtoka. Besedilo am&ndmaja je razvidno v poročilu odbora.
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 3. točki soglasno sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odtoka. Kdor je za ta predlog odloka, 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 predlog odtoka
o financiranju druge etape gradnje šolskega centra za strokovno izobraževanje
delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Tacen.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je za potrditev statuta
izobraževalne skupnosti za gozdarstvo.
18
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Statut je predložila skupščini v potrditev izobraževalna skupnost za gozdarstvo. Želi morda njen predstavnik statut še ustno obrazložiti? (Da.) Prosim,
besedo ima tovariš Franjo Urleb.
Franjo Urleb: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ko govorimo o ustanovitvi izobraževalne skupnosti za gozdarstvo, moramo vsekakor poudariti, da so prizadevanja za tesnejšo povezavo med gozdno proizvodnjo in izobraževanjem kadrov v gozdarstvu že starejšega datuma. Vendar
smo v preteklosti naleteli pri svoji poti, pri svojih prizadevanjih za uresničitev
te tesnejše povezave na marsikakšne težave, med njimi vsekakor ni bila najmanjša finančna, materialna težava. Z ustanovitvijo te izobraževalne skupnosti
so ta dolgoletna prizadevanja našla svoj odraz v taki organizacijski obliki, kot
jo predvidevajo tudi ustavni amandmaji in ki je bila že davna želja vseh
članov velike gozdarske skupnosti v Sloveniji.
Nadejamo se, da bomo z ustanovitvijo izobraževalne skupnosti lahko mnogo
uspešneje reševali kadrovsko izobraževalno problematiko na področju gozdarstva. Le-ta namreč ni tako majhna. Gozdarstvo ni atraktivna stroka in je
treba veliko prizadevanj, da bi ljudi sploh dobili v naše vrste; zadnji čas pa
seveda moramo v skladu s hitrim razvojem tehnike in tehnologije tudi že
zaposlene kadre hitreje dopolnilno usposabljati, jim nuditi možnost za nadaljnje
izobraževanje in poskrbeti za njihovo ustrezno materialno podlago1, reševati
razna socialna vprašanja itd. Torej naloge, ki se postavljajo pred na novo
oblikovano izobraževalno skupnost, niso majhne, še posebej, ker nimamo nekega
vzora in moramo sami iskati nove poti, nove rešitve. Pri tem pričakujemo
pomoč širše družbe, seveda pa najbolj iz vrst gozdarjev; tu mislim na najširšo
bazo, na gozdne delavce, za katere kot ste mogoče opažih v našem delovnem
programu, je predvidenih tudi največ prizadevanj v prihodnje, da bi rešili
njihov položaj, njihovo prihodnost, njihovo nadaljnje izobraževanje, usposabljanje itd.
Pri dokumentih, ki smo jih predložili, je bilo že v odboru republiškega
zbora in v vašelm odboru ugotovljeno, da niso najustreznejši, da so nekoliko
zastareli. V zvezi s tem naj pojasnim, kar sem storil že v odborih, da smo se
namreč pri sestavi teh dokumentov, posebno statuta, naslanjah na veljavne
zakonske predpise, da pa borno takoj ko bo reševanje teh zadev, najbrž še
v letošnjem letu, napredovah tudi na zakonskem področju, temu prilagajali
tudi naše temeljne dokumente, to se pravi statut pa tudi program. Na pripombo
odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, da delovni program v premajhni meri upošteva nove smernice o idejnosti vzgoje in izobraževanja, naj
povem samo to, da je izvršni odbor naše skupnosti o tem že razpravljal in
sprejel dopolnila, ki jih bomo v roku najmanj enega meseca predložili naši
skupščini v potrditev. Po istem postopku bomo usklajevali, popravljali, odstranjevali in dopolnjevali tudi predpise oziroma statutarne zadeve in jih
prilagajali razvoju, tako kot vse drugo. Tudi naloge, ki so navedene, se bodo
v skladu s splošnim razvojem morale spreminjati, ker tako zahtevata čas in
splošni razvoj. Da ne bom predolg, zaenkrat hvala lepa! Ce pa bodo še kakšna
vprašanja, bom nanje kasneje odgovoril.
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Hvala lepa. Statut sta obravnavala
odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje in skupščinska zakonodajnopravna komisija, ki>sta o tem predložila poročili.
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Želita predstavnika še ustno obrazložiti poročilo? (Ne želita.) Hvala lepa.
S statutom se strinjata tudi gospodarska zbornica SR Slovenije ter izvršni
svet skupščine SR Slovenije.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ce ne, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi
statuta posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo.
Prosim, kdor je za potrditev, naj 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 potrditvi statuta posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo dolgoročnega razvojnega programa posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo.
Dolgoročni razvojni program je predložila skupščini v soglasje posebna
izobraževalna skupnost za gozdarstvo. Zeli morda njen predstavnik ta program
še ustno obrazložiti? (Ne želi.) Hvala lepa.
Program sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje
in skupščinska, zakonodajno-pravna komisija in sta o tem predložili pismeni
poročili.
S programom se strinjata tudi gospodarska zbornica SR Slovenije in izvršni
svet skupščine SR Slovenije.
Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli še začasni finančni načrt
posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo za leto 1973.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Kot kaže, da nihče.
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k
dolgoročnemu razvojnemu programu posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo.
Kdor je za sprejem odloka, naj glasuje. (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k dolgoročnemu razvojnemu programu posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je predlog odloka
o razrešitvi in imenovanju člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa
Kidriča.
Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja.
Zeli njen predstavnik predlog odloka še ustno obrazložiti. (Ni predstavnika.)
Dajem predlog odloka v razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Končujem razpravo in predlagam, da sprejme naš zbor naslednje mnenje:
»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na seji dne 31. maja
1973 na podlagi 9. člena odl<pka o spremembah in dopolnitvah poslovnika
skupščine SR Slovenije obravnaval predlog odloka o razrešitvi in imenovanju
člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča.
Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.-«
Kdor je za tako mnenje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagano
mnenje.
18»
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog programa dela prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije do izteka
podaljšanega poslanskega mandata.
Osnutek delovnega programa je pripravila strokovna služba našega zbora,
ki je pri sestavi upoštevala, kot je razvidno iz samega programa,
— dosedanje naloge iz programske osnove za delo skupščine SR Slovenije
in iz programa dela našega zbora, ki zaradi svojih sistemskih in dolgoročno
zastavljenih ciljev še niso mogle biti v celoti uresničene, ter
— nove naloge, ki se postavljajo pred naš zbor do iztega podaljšanega
poslanskega mandata.
Pri tem je v celoti upoštevala program usklajevanja republiške zakonodaje
z ustavnimi amandmaji in program zakonodajnega dela v letu 1973, od tematskih nalog s področij vzgoje in izobraževanja, kulture, raziskovalnega dela ter
telesne kulture pa je uvrstila v program le najpomembnejše in tiste, ki terjajo
posebno prioriteto., upoštevajoč pri tem predvsem uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov v združenem delu v smislu ustavnih amandmajev in
položaj delavcev ozifoma združenega dela pri razpolaganju z dohodkom in pri
odločanju o družbeni reprodukciji.
Osnutek delovnega programa je najprej obravnavala skupina poslancev, sestavljena iz predsednikov in podpredsednikov zbora in odborov, kasneje pa je
bil usklađen tudi z delovnimi načrti republiškega sekretariata za prosveto in
kulturo ter samoupravnimi interesnimi skupnostmi z našega delovnega področja.
Upoštevajoč predloge in pripombe, dane na teh obravnavah in usklajevanjih, je bil izdelan predlog delovnega programa, ki ga imamo danes na
dnevnem redu. Ker so le-tega še pred današnjo sejo obravnavali odbori našega
zbora, vprašujem predsednike oziroma poročevalce odborov, če želijo, preden
začnemo razpravo o delovnem programu, posredovati zboru mnenja in morebitne predloge, ki so se izoblikovali v teh razpravah? Prosim, podpredsednica
odbora za vzgojo in izobraževanje Majda Poljanšek.
Majda Poljanšek: Odbor za vzgojo in izobraževanje našega zbora
je, na 59. seji dne 24. maja letošnjega leta razpravljal o programu dela prosvetnokulturnega zbora do izteka podaljšanega poslanskega mandata. V svoji razpravi
smo v odboru usmerili pozornost zlasti k tistim nalogam, ki izvirajo iz ožje
opredeljenih nalog odbora za vzgojo in izobraževanje. Prav tako smo ugotovili,
da prosvetno-kulturni zbor s programom sprejema tudi obsežne naloge, kar bo
seveda zahtevalo veliko naših naporov do izteka mandata.
Odbor je ocenil, da je zelo pomembno, da se čimprej intenzivno posvetimo
oblikovanju resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, ki naj
bi služila za najzanesljivejše izhodišče pri oblikovanju zakonov na področju
izobraževanja. Ob tem pa je bilo prav tako poudarjeno, da je potrebno čimprej
izdelati načrte za ustanavljanje posebnih izobraževalnih skupnosti; to bi omogočilo šolstvu stabilnejše ekonomske pogoje in odpravilo nejasnosti, ki se
pojavljajo zlasti v tistih vrstah šol, ki še ne vedo, s kom se bodo dogovarjale in
sporazumevale, ker šolajo za najrazličnejše panoge gospodarstva in družbenih
dejavnosti.
V nadaljnji razpravi je odbor sprejel tudi nekatere dopolnitve in pripombe
k posameznim točkam. Tako je bilo v zvezi s točko 3 na 2. strani, kjer je
predvideno, da bi med drugim obravnavah tudi uresničevanje družbenega
dogovora o štipendiranju in kreditiranju učencev in študentov, poudarjeno, da
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bi bilo potrebno hkrati, ko bi ugotavljali, kako se realizira ta naloga v republiki,
oceniti ustreznost številnih štipendijskih skladov, predvsem z vidika njihove
učinkovitosti. Vemo namreč, da je bil v zadnjem času oblikovan še nov sklad,
na zveznem nivoju, to je »Titov fond«.
Pri točki 6, na 3. strani, kjer je predvidena naloga o gibanju študentske
populacije v študijskem, letu 1972/73, je bilo v odboru opozorjeno, da bi bilo
pametno posebej prikazati območje Koroške in Prekmurja, in to ločeno od
Štajerske; skupni prikazi ne dajejo realne slike.
Pri točki 8 na 4. strani se zdi odboru pomembno, da bi nalogo, ki se glasi
»Programske zasnove delovnega usposabljanja mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju«, dopolnili tudi s poklicnim usposabljanjem. Tako
bi se ta naloga glasila »Programske zasnove delovnega in poklicnega usposabljanja mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju«.
Ob točki 14 na 5. strani, ki obravnava zakon o šolstvu, pa bi spomnila na
svojo uvodno razpravo, v kateri sem poudarila, da je v odboru prevladovalo
mnenje, da kaže najprej sprejeti resolucijo o razvoju vzgoje in izobraževanja
in potem šele spreminjati zakon o osnovni šoli, zakon o srednjem in zakon
o visokem šolstvu.
Odbor za vzgojo in izobraževanje predlaga tudi dopolnitev predloga delovnega programa z novo nalogo, ki naj se uvrsti za 17. točko in se glasi »Analiza
naložb v osnovno in srednje šolstvo«. Analizo pripravlja republiška izobraževalna skupnost. Hvala lepa.
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Predstavniki drugih odborov, prosim.
Besedo ima Vinko Kramar, podpredsednik odbora za telesno kulturo.
Vinko Kramar: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Odbor za
telesno kulturo pri prosvetno-kulturnem zboru je na današnji seji obravnaval
tisti del predloga programa, ki naj bi ga do izteka podaljšane mandatne- dobe
obravnaval naš zbor in ki se nanaša na področje telesne kulture. Pri tem je
ugotovil, da je glede na danes sprejeto besedilo zakona o telesnokulturnih
skupnostih naloga na 12. strani v 3. točki, po kateri naj bi zbor obravnaval
začasen statut in druge akte telesnokulturne skupnosti Slovenije v nasprotju z
dikcijo sprejetega zakona. Odbor zato predlaga, da se ta del naloge iz programa
črta. To je vse. Hvala lepa.
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Hvala. Odbor za znanstveno-raziskovalno delo? (Nima pripomb.) Slišali ste poročilo predstavnika odbora za vzgojo
in izobraževanje in predstavnika odbora za telesno kulturo.
Začenjam razpravo o programu. Kdo želi besedo, prosim? Očitno ne želi
nihče razpravljati, zato zaključujem razpravo.
Dajem najprej na glasovanje predloga, ki sta ju predlagala dva odbora.
Tovarišica Poljanškova, predstavnica odbora za vzgojo in izobraževanje je
predlagala spremembo samo k 17. točki, to je na strani 6. Dodatno je predlagala
novo 18. točko, in sicer analizo naložb v srednje in osnovno šolstvo. To je edini
nov predlog, medtem ko bomo ostale pripombe koristno uporabili v razpravi
o posameznih nalogah tako v odborih kakor tudi v zboru.
Predlagam, da glasujemo o predlogu, ki ga predlaga naš odbor za vzgojo in
izobraževanje! Kdor je za to, da dopolnimo program še s točko 18 na 6. strani
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in sicer z analizo naložb v osnovno in srednje šolstvo, naj dvigne roko! (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog, ki ga je predlagal odbor za
vzgojo in izobraževanje.
Imamo še predlog odbora za telesno kulturo, da 3. točko na strani 12
izpustimo, ker je v nasprotju z zakonomi, ki smo ga danes sprejeli.
Dajem na glasovanje predlog odbora za telesno kulturo. Kdo je za to, da to
3. točko črtamo? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odbora za telesno kulturo,
da 3. točko na 12. strani iz programa črtamo.
Dajem celotni program na glasovanje! Kdor je za program, naj prosim
glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel svoj program
dela do izteka podaljšanega poslanskega mandata.
Ker je s tem, dnevni red seje izčrpan, končujem 45. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije. Hvala lepa.
(Seja je bila končana ob 12.05.)

■Bs06IALNO> ZDRAVSTVENI; ZBOHi

43. seja
(4. aprila 1973)
Predsedoval: dr. Srečko Koren,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 43. sejo socialno-zdravstvenega zbora, ki sem jo sklical na podlagi
168. člena ustave SR Slovenije in 54. člena poslovnika našega zbora,
Odsotnost so opravičili poslanci: dr. Milan Hodalič, Boris Filli in dr. Dušan
Mis.
Predlagam, da njihovo opravičilo vzamemo na znanje, hkrati pa ugotavljam,
da je socialno-zdravstveni zbor sklepčen.
Na današnjo sejo zbora so bili povabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, dr. Aleksandra Kornhauser, podpredsednica izvršnega sveta, republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikata delavcev družbenih
dejavnosti Slovenije, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo,
skupnost zdravstvenih delovnih organizacij SR Slovenije, republiški sekretariat
za delo, republiški sanitarni inšpektorat, Zveza skupnosti zdravstvenega, zavarovanja SR Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, zavod SR Slovenije za
zdravstveno varstvo in predstavnik skupne komisije vseh zborov skupščine
SR Slovenije za ustavna vprašanja.
Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi pri posameznih
točkah dnevnega reda.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 42. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem,
odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljana v
SR Sloveniji;
4. osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske
mornarice in
5. predlog programa dela socialno-zdravstvenega zbora za obdobje od 1.
septembra 1972 do 1. julija 1973.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom?
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Ker pripomb za njegovo spremembo ali dopolnitev ni, ugotavljam, da je
predlagani dnevni red soglasno sprejet.
1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 42. seje zbora.
Zapisnik ste prejeli z drugim gradivom za današnjo sejo. Ima morda kdo
kakšno pripombo k predloženemu zapisniku? (Ne.)
Ker pripomb ni, ugotavljam-, da je zbor zapisnik 42. seje soglasno sprejel.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na poslansko vprašanje poslanca dr. Cirila Bratuža, ki ga je postavil v
svojem imenu in v imenu poslanca dr. Vasja Klavore 28. februarja 1973 na 42.
seji zbora, bo v imenu izvršnega sveta odgovoril dr. Stanko Lajevec, namestnik
republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo.
Dr. Stanko Lajevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci ! Na poslansko vprašanje poslanca socialno^zdravstvenega zbora skupščine
SR Slovenije dr. Cirila Bratuža in dr. Vasja Klavore odgovarjamo:
Najprej vprašanje: Finančna konstrukcija goriške bolnišnice upošteva 20%
prispevka republike. Dokler ni sprejet skupščinski odlok o tem., je vprašljivo,
kakšna garancija obstaja, da bo do tega prišlo v naslednjih letih. Ce sredstva
republike ne bodo pravočasno zagotovljena, se lahko zgodi, da bomo morali
graditev znova ustaviti. Zbiramo prispevek občanov, 1 % v občini Nova Gorica,
0,7 % v . občinah Ajdovščina in Tolmin, v teku je tudi postopek za 0,6 % prispevka od bruto osebnega dohodka vseh zaposlenih v teh treh občinah.
Na to vprašanje odgovarjamo: Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je od podpisnikov družbenega dogovora o graditvi bolnišnic
v SR Sloveniji v obdobju od leta 1971 do leta 1976 že zbral zahtevke, ki izhajajo
iz investicijskih elaboratov in za katere je delna realizacija predvidena v tem
letu. Manjkajo še zagotovila nekaterih investitorjev o pokritju 80'/» vrednosti
investicije, ki naj bi se zagotovila s samoupravnimi sporazumi in pogodbami.
Ko bodo zbrana tudi ta, bodo podpisniki gornjega družbenega dogovora lahko
predlagali izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, da sprejme odlok za delež,
ki ga bo prispevala SR Slovenija.
Skupščina SR Slovenije je z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto
1973 zagotovila za svojo udeležbo pri gradnji onkološkega inštituta, bolnišnic
Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota in zavoda za duševne in živčno bolne
Hrastovec sredstva v skupnem znesku 14 030 000 dinarjev.
Na podlagi 3. točke 6. člena družbenega dogovora o graditvi bolnišnic se
SR Slovenija zavezuje na največ 20% udeležbo pri goriški bolnišnici. Vendar
bi bilo v letu 1973 težko pričakovati, da bo iz sredstev 14 030 000 dinarjev dano
za goriško bolnišnico 6 500 000 dinarjev, kot znaša predlog sklada za gradnjo
goriške bolnišnice, ker ima SR Slovenija na podlagi tega družbenega dogovora
obveznosti tudi do drugih zdravstvenih objektov v gradnji, in sicer po prioritetnem redu. Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli poslanec dr. Ciril Bratuž
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Želi postaviti kdo novo poslansko
vprašanje? Besedo ima dr. France Jure.
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Dr. France Jure: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poklicne šole imenujemo šole, ki usposabljajo tiste, ki so končali osnovno šolo,
za najrazličnejše dejavnosti. Izobraževanje v poklicnih šolah traja dve do tri
leta. Značilnost za šolanje v teh šolah je, da se prepletata praktično delo in
strokovno-teoretični pouk; Najmanj polovica časa je namenjena praktičnemu
delu v delavnicah. Nekatere poklicne šole so organizirane tako, da se vse
praktično delo odvija v šolskih delavnicah, druge pa posredujejo učencem
predvsem strokovno-teoretično in splošno znanje ter le glavne osnove praktičnega znanja, ostali del praktičnega znanja pa si učenci pridobijo na učnih mestih
v gospodarskih organizacijah ali v obrtnih delavnicah.
Zato so pri posameznih poklicnih šolah glede na način pouka in organizacije
mogoče tele oblike: celoletna organizacija pouka, periodična organizacija pouka
ali celoletna in periodična organizacija pouka. Poklicne šole, ki imajo celoletno
organizacijo pouka, vpisujejo oziroma sprejemajo učence neposredno na podlagi
javnega razpisa. Učenci, ki se bodo vpisali v te šole, bodo imeli teoretični in
praktični pouk v šoli. Zainteresirane gospodarske organizacije so s posebnimi
aranžmaji udeležene pri financiranju' šolanja, na ta način, ker jim šole zagotavljajo določeno število učencev oziroma delavcev ob zaključku šolanja. Poklicne šole, ki nimajo celoletne organizacije pouka, ne sprejemajo učencev
neposredno, temveč le na osnovi sklenjenih učnih ali štipendijskih pogodb, ki
jih šolam pošiljajo pristojne občinske skupščine ali delovne organizacije in
obrtniki. Učenci šol s periodično organizacijo pouka imajo teoretični pouk v
šoli, praktični pouk pa v gospodarskih organizacijah. Zato si morajo učenci
za sprejem v te šole preskrbeti ustrezna učna mesta ali pa si zagotoviti praktični
del pouka v delovni organizaciji. Učna mesta za praktični pouk si morajo
praviloma zagotoviti učenci sami. Nekatere poklicne šole pomagajo učencem
s posredovanjem ustreznih učnih mest. Poklicne šole, ki imajo celoletno in
periodično organizacijo pouka, imajo celoletne in periodične oddelke.
Aktivno zdravstveno varstvo učencev poklicnih šol in učencev po 27. členu
zakona o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij (Uradni list SR
Slovenije, št. 26/70) ureja pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih in zdravstvenih pregledov dćlavcev (Uradni list SRS, št. 33/71), in
to: v zadnji alinei 4. člena, v drugi točki člena 8 in v prvi točki člena 10. Glede
na 15. člen citiranega pravilnika in na pojasnilo republiškega sekretariata za
zdravstvo in socialno varstvo po dopisu številka 022/10 z dne 26. 6. 1972 so.
pristojne za opravljanje preventivnih pregledov učencev poklicnih šol verificirane enote službe medicine dela. Skupnosti zdravstvenega zavarovanja niso
zavezane financirati aktivno zdravstveno varstvo učencev poklicnih šol.
Glede na 5. točko prvega odstavka 32. člena v zvezi s 37. členom in 4. točko
61. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 26/70 in št. 51/71) in glede na 16. člen pravilnika o načinu in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov
ter pojasnila republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo so
plačniki preventivnih zdravstvenih pregledov učencev poklicnih šol delodajalci,
to se pravi delovne organizacije oziroma zasebniki.
V šolah s celoletno organizacijo pouka pa postaja realizacija preventivnih
zdravstvenih pregledov vprašljiva, ker niti zainteresirani delodajalci niti šola,
ki je zavarovala učence po posebnem statusu, ne prevzemajo odgovornosti za
organizacijo in izvedbo preventivnih in občasnih zdravstvenih pregledov učencev. Ob tej ugotovitvi postavljam tole poslansko vprašanje:
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»Kdo je plačnik preventivnih zdravstvenih pregledov učencev poklicnih
šol na šolah s celoletno organizacijo pouka?«
Prosim tudi za pismeni odgovor.
Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo dobil poslanec na prihodnji seji.
Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Adolf Drolc.
Dr. Adolf Drolc: Tovariš predsednik! Na vprašanje želim dobiti
čimprejšnji pismeni odgovor, še bolj vesel pa bi bil, če bi dobil pojasnilo takoj.
Najbrž vam je znano, da je bil v zveznem Uradnem listu št. 12/73 dne
8. marca objavljen odlok o osebnih in drugih izdatkih, ki pomenijo nadomestitev
poslovnih stroškov in se poravnavajo iz celotnega dohodka temeljne organizacije
združenega dela.
V drugem členu tega odloka je podrobno določeno, kdaj se smejo iz
celotnega dohodka TOZD poravnati kot poslovni stroški razni izdatki, povračila in nadomestila. Ti primeri so navedeni kar v 20 točkah. Za nas je
trenutno najbolj pomembna 1. točka — izdatki za prevoz delavcev in drugih
oseb na službenem potovanju, za prevoz na terensko delo, na delo V drug kraj
in podobno.
V 3. členu odloka je rečeno, da izdatke za prevoz delavcev in drugih oseb iz
2. člena, naštetih v točkah od 1 do 5, torej tudi v 1. točki, smejo plačati temeljne
organizacije združenega dela iz celotnega dohodka v višini cene za prevoz
z javnimi prevoznimi sredstvi.
Iz takega določila lahko sklepamo, da bo kilometrina v breme dohodka
temeljne organizacije združenega dela, oziroma lahko pričakujemo, da bo
obremenjena še z dodatnimi prispevki.
V mariborskem »Večeru« dne 29. marca letos je bil objavljen članek,
v katerem pisec navaja, da ni več mogoče plačevati kilometrine v višini, ki je
dogovorjena s splošnim družbenim dogovorom in sprejeta s samoupravnim
sporazumom o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Uveljavitev takega odloka
bo vsekakor občutila osnovna zdravstvena služba, zdravstveni domovi, ker
le-ta pomeni onemogočanje uporabe osebnih vozil v službene namene in tako
zmanjšane mobilnosti zdravstvenih delavcev na terenu, zlasti še pri opravljanju
zdravniških obiskov na bolnikovem domu in pri delu v ambulantah in posvetovalnicah v krajih, kjer ni stalnega zdravnika. Zdravstveni domovi namreč
nimajo dovolj vozil za delo na terenu. Od zdravnikov za naprej ne bomo mogli
zahtevati, da bi z osebnimi vozili opravljali to delo za plačilo po tarifi, ki velja
za javna prevozna sredstva, ko pa smo že doslej ugotavljali, da je bila dogovorjena kilometrina dosti prenizka.
S tem v zvezi sem že svojčas na tem mestu postavil vprašanje, na katerega
sem dobil le tolažilni odgovor, čeprav sem z matematično natančnostjo dokazal,
da stane prevožen kilometer pri fiatu 750, ki je za teren najbolj prikladno
in skromno vozilo 1,30 dinarja. Pa tudi če bi imeli dovolj vozil, bi ta odlok
pomenil podražitev, kajti kilometrina za prevoz z lastnim vozilom je še vedno
0,90, z vozilom v družbeni lastnini pa je neprimerno višja, pri nas v Mariboru
2,60 dinarja. Mislim, da ni prav, da zdravstvo »mečemo v isti koš« kot trgovske
zastopnike. V zdravstveni službi niso bile nikjer ugotovljene take nepravilnosti,
ki bi terjale tako drastične prijeme.
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Pred sprejetjem takšnega predpisa bi moral zakonodajalec pomisliti tudi
na vse posledice. Zdravnik namreč mora na obisk k bolniku na dom ob vsakem
času, tudi takrat, ko javna prevozna sredstva niso v prometu, torej tudi sredi
noči, in tudi v kraje, kjer takih prevoznih sredstev sploh ni.
Kaže, da bo pri vsej tej stvari še najbolj prizadet varovanec sam, zlasti
bolnik na domu. Ob že občutnem pomanjkanju zdravnikov bo zaradi pomanjkanja vozil moral čakati na zdravniško pomoč na domu neprimerno dalj
kot doslej. Neprimerno bodo tudi narasli stroški za to dejavnost in finančna
obremenitev za zavod oziroma za glavnega plačnika bo mnogo večja.
Da ta moja trditev drži, dokazuje povsem enostaven račun našega zavoda.
Čeprav imamo precej službenih vozil, pa nam jih primanjkuje še približno 20.
Ce vzamemo najcenejše vozilo, to je fiat 750, ki stane približno 28 000 novih
din, bi nas to stalo 560 000 novih din ali 56 starih milijonov. Lani je bilo prevoženih na območju zdravstvenega doma Maribor 161 000 km s službenimi
vozili in kar 229 291 km z zasebnimi. Ce bo letos prav toliko kilometrov, bo
dodatna kilometrina znašala še 387 700 din, skupni stroški za vozila in za
kilometrino v novih pogojih pa približno 100 milijonov starih din. V primeru,
da bo dovoljeno izplačevanje kilometrine v višini vrednosti avtobusne vozovnice
v breme materialnih stroškov poslovanja, preostanek pa v breme dohodka
zavoda, lahko pričakujemo, da bo kilometer obremenjen še z določenimi
dodatnimi prispevki. Ob tem odloku se človeku nehote poraja vprašanje, ali
je v času stabilizacijskih teženj nekaj takega sploh še mogoče in kakšno je
ozadje tega odloka.
Postavljam torej vprašanje predstavniku sekretariata za zdravstvo: Ali je
že kaj storjeno, da se zdravstvo izvzame iz tega odloka oziroma, kaj naj storimo,
ko bodo* jutri vsi tisti, ki so doslej uporabljali lastna vozila, zahtevali prevoz
s službenimi? Ker teh vozil ni dovolj, kdo bo nosil odgovornost za morebitne
zle posledice za prepozno nudeno zdravniško pomoč na doma?
Prosim, da ta vprašanja vzamete resno, kajti sicer bo služba na terenu
paralizirana oziroma zelo omejena. S prepričevanjem pa situacije ne bomo
rešili.
Predsednik dr. Srečko Koren: Na poslansko vprašanje dr. Drolca bo
odgovoril namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo
dr. Stanko Lajevec.
Dr. Stanko Lajevec: Tovarišice, tovariši poslanci! Vprašanje v zvezi
s tem odlokom smo pričakovali. Naši zdravstveni delavci so na sestanku v
Slovenskem zdravniškem društvu o tem pravočasno obvestili in opozorili tovarišico podpredsednico izvršnega sveta dr. Kornhauserjevo:.
Prav tako je skupnost zdravstvenih delovnih organizacij že poslala vlogo
in opozorilo sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo in hkrati tudi izvršnemu svetu. To vlogo skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij smo podprli
s podobnimi argumenti, kot jih je navedel dr. Drolc.
Izvršni svet je obljubil, da bo interveniral. Včeraj sem se na intervencijo
skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij pozanimal, če je izvršni svet že
poslal zveznemu izvršnemu svetu predlog v zvezi s tem odlokom. Obvestili so
me, da še ni, da pa ga bo v najkrajšem času. Popolnoma se strinjam z ugotovitvami dr. Drolca. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je
glede tega že pravočasno interveniral. Hvala lepa.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Ali ste dr. Drolc zadovoljni z odgovorom? Besedo ima poslanec dr. Drolc.
Dr. Adolf Drolc: S takšnim odgovorom se ne morem strinjati. Prosil
sem za konkreten odgovor na vprašanje, ali se da plačevati po starem ali ne.
Če to ni mogoče, potem naj prevzame odgovornost kdo drug in jo naj ne vali
na ramena zdravstvenih domov.
Ce se izvršnemu svetu ni zdelo potrebno, da bi od osmega marca do danes
poslal intervencijo v Beograd oziroma pismene pripombe k temu odloku, potem
naj da izvršni svet drug odgovor. Nisem zadovoljen z današnjim odgovorom,
ker sem povedal, da se moram vrniti na teren s konkretnim odgovorom. Hvala.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi dr. Stanko Lajevec še besedo?
Prosim, besedo ima dr. Stanko Lajevec.
Dr. Stanko Lajevec: Žal ne morem dr. Drolcu odgovoriti na njegovo
vprašanje! Le kritiko lahko vzamem nase oziroma na sekretariat za zdravstvo
in socialno varstvo, čeprav mislim, da je sekretariat za zdravstvo in socialno
varstvo svojo dolžnost opravil. Ne vem tudi, če bo ta intervencija našega
izvršnega sveta pri zveznem izvršnem svetu uspešna. Mogoče bo, mogoče tudi
ne bo. Naj še povem, da je tudi veterinarska služba intervenirala, ker so veterinarji v približno podobnem položaju. Prepričan sem, da so se tudi mnoge
druge delovne organizacije znašle v hudi zagati, zaradi tega odloka in da bodo
verjetno protestirale proti temu odloku. Res je, da ne morem odgovoriti tovarišu
dr. Drolcu, ali bo ta intervencija uspešna ali ne. Ni v naši pristojnosti, da bi
sami karkoli urejali.
Lahko povem še to, da snio intervenirali pri službi družbenega knjigovodstva in prosili za avtentično razlago, ker se nam je zdelo skoraj absurdno,
da bi ta odlok tako v živo zadel tudi zdravstvene delovne organizacije. Ker tudi
služba družbenega knjigovodstva ni vedela, kako naj avtentično razlaga ta odlok,
so prosili, za razlago zvezni izvršni svet. Razlago so dobili in sicer, da ta odlok
v celoti velja tudi za zdravstvene delovne organizacije. Tako bo služba družbenega knjigovodstva, dokler ne bo dobila popravka tega odloka, po njem
poslovala in izvajala vse posledice. Torej je res upravičena bojazen, da bo ta
odlok povzročil predvsem na nerazvitih območjih dodatne težave. Tega se
zavedamo in smo na to tudi opozorili.
Več kot toliko sekretariat ni mogel napraviti. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Predlagam, da bi zaradi aktualnosti
vprašanja zadolžili republiški izvršni svet, da čimprej intervenira — če seveda
še ni — pri zveznem izvršnem svetu, da čimprej izsili odgovor, ki naj ga
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo čimprej posreduje vsem
zdravstvenim delovnim organizacijam.
Se strinjate s tako rešitvijo? Glasujmo! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo ta sklep soglasno sprejeli.
Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec Miroslav Kosi.
Miroslav Kosi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
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Zakon o starostnem zavarovanju kmetov ni dovolj jasen glede preužitkarjev, sporen je 17. člen. Zdaj po zakonu nimajo pravice do pokojnine tisti že
75 let stari kmetje, ki so predali svoja posestva in šli v preužitek pred 1. 4.
1965. Tolmačenje tega člena je pri kmetih povzročilo negodovanje in zmedo, saj
bi odpadlo veliko število upravičencev.
Zato postavljam tole poslansko vprašanje: »Ali je izvršni svet seznanjen
s tem stanjem in ali bo predlagal spremembo ali dopolnitev spornega člena,
kot predlagatelj tega zakona? V nasprotnem primeru bi morali prevzeti iniciativo za dopolnitev tega člena zakona poslanci našega zbora, saj je sedanje
stanje nevzdržno.«
Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo prejel poslanec Miroslav
Kosi na prihodnji seji. Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec Franc Kosmač.
Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Po tolmačenju skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije z dne 14. 2. 1973 zakonec kmeta lahko uveljavlja pravico do pokojnine
le v primeru, če je zavarovanec umrl po 1. januarju 1973. Pri kmetih je nastalo
veliko negodovanje in tudi politično vprašanje. S tem je izločena predvsem
kmečka žena-vdova, saj je znano, da so lastniki kmečkih domačij nad 80 "/o
moški. Po takem tolmačenju zakona torej ravno to socialno kategorijo, to je
kmečko ženo-vdovo staro nad 75 let skoraj v celoti izloča iz pokojninskega
zavarovanja. Za zakonca, ki ob smrti ni izpolnil starostnih pogojev, ni čakalne
dobe, kakor pri delavcu. To je huda diskriminacija kmečke upokojenke.
Izločeni so tudi vsi kmetje-borci, ki nimajo izgovorjenega preužitka. Znano
je, da je to najbolj revna kategorija kmetov-borcev.
Tako je zakon o starostnem zavarovanju kmetov ob takem tolmačenju že
v začetku postal zastarel in neučinkovit in ga je treba popraviti, ker še zdaleč
ne dosega svojega namena.
Zato postavljam tile poslanski vprašanji:
1. Ali se in kdaj se predvideva možnost, da se bo zakon o starostnem zavarovanju kmetov spremenil in dopolnil?
2. Ah" je tolmačenje skupnosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja v
skladu z zakonom o starostnem zavarovanju kmetov? Prosim tudi za pismeni
odgovor.
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec France Kosmač bo prejel
odgovor na prihodnji seji našega zbora.
Poslansko vprašanje želi postaviti dr. Javh.
Dr. Zdravko Ja v h : Tovariš predsednik! Problematika medicine dela
in varstva delavcev na delovnem mestu bi morala biti v razpravi v našem
zboru že lani ob tem času. Zakaj ta problematika še ni prišla na dnevni red
našega zbora?
Predsednik dr. Srečko Koren: Zato, ker vsa tista pripravljalna dela,
ki so potrebna, da pride neka problematika na dnevni red seje zbora, niso še
do kraja opravljena. Zbrali smo že material inštituta za medicino dela, republiškega zavoda za varstvo pri delu in republiškega sekretariata za delo. Naš
pristojni odbor je na podlagi tega materiala že obravnaval to problematiko,
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vendar je menil, da še ni tako popolna, da bi lahko prišla na dnevni red seje
zbora. Zato smo se dogovorili s podpredsednico izvršnega sveta dr. Kornhauserjevo, da je sklicala sestanek vseh za to problematiko zainteresiranih v republiki. Na tem sestanku je bilo sklenjeno, da se pripravijo' dodatni materiali, rok
je bil do konca februarja i— in v marcu naj bi koordinacijska komisija izvršnega
sveta obravnavala vse materiale in tudi tiste, ki smo jih mi že obravnavali na
odborov! seji in potem predložila celotno gradivo pristojnemu odboru. Koordinacijska komisija se v marcu ni sestala; danes sem znova govoril s podpredsednico izvršnega sveta dr. Kornhauserjevo, ki je predsednica koordinacijske
komisije pri izvršnem svetu. Obljubila mi je, da bo seja koordinacijske komisije,
ki bo obravnavala to problematiko, prihodnji teden. Hkrati se je opravičila, da
zaradi njene službene zadržanosti te seje v drugi polovici marca ni bilo mogoče
sklicati.
Torej prihodnji teden bo seja koordinacijske komisije, ki bo- obravnavala to
problematiko. Lahko pričakujemo-, da bomo potem v enem tednu dobili ves'
material, da ga bo lahko naš pristojni odbor znova obravnaval in sklenil, kdaj
ga bo predložil zboru v razpravo.
Meni samemu je že nerodno, da se ta zadeva tako zavlačuje, saj smo jo že
lani imeli v našem delovnem programu. Vendar je bilo toliko objektivnih in
tudi subjektivnih težav, da ni bilo mogoče gradiva pripraviti tako, da bi ga
lahko posredovali zboru. Ali ste dr. Javh zadovoljni s tem odgovorom? (Da.)
Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Prosim, dr. Anton Košir.

$

Dr. Anton Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dežurna služba v zdravstveni dejavnosti je razpisana ponavadi za mesec vnaprej. Znani so primeri disciplinske obravnave, če se nekdo te službe ni v redu
držal. Zdravstvene delovne organizacije nimajo toliko kadra, da bi imel zdravnik
po dežurstvu prost dan oziroma, da bi bil prost en dan v sedmih dneh.
V dežurni službi zdravi zdravnik ponavadi najtežje primere, ki ne morejo
počakati na zadnjo ordinacijo. Zato je netočna trditev, da je dežurstvo več
ali manj prisotnost brez posebnega dela. V zvezi z neurejenim stanjem v dežurni
službi postavljam naslednja poslanska vprašanja:
1. Zakaj ni zdravstvenim delavcem zagotovljena pravica do 42-urnega delovnega tedna?
2. Ker je to delo razpisano za naprej in je obvezno, bi moralo biti priznano
kot delo v posebnih pogojih — torej drugače kot je zdaj, ko kljub vsem dajatvam
ni vštet dohodek za dežurstvo v prejemke v času dopusta, bolezni in v pokojninsko osnovo.
3. Ali lahko pričakujemo od izvršnega sveta, republiškega sekretariata za
delo in republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, da bodo začeli
akcijo za ustrezno rešitev vprašanja dežurne službe? Mislim na tako rešitev,
ki bi jo pomagali poiskati tudi tisti, ki dežurajo, in ne samo tisti iz pisarn, ki
dežurstva ne poznajo.
V potrditev, da se to da izvesti, bom dal primer: V SR Srbiji so pred tednom dni rešili vprašanje prejemkov, ki se štejejo v osnovo za dopust, boleznine
in pokojnino1. Prišli so do srede poti, kajti delovnega časa za dežurstvo še niso
rešili. Zato mislim, da so neprimerni ugovori, češ da je v današnji situaciji
nemogoče urediti vprašanje dežurstva, in sicer na tak način, kot to želi zdravstvena služba. Na svoja vprašanja želim dobiti konkretne odgovore. Hvala.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor boste prejeli na prihodnji
seji zbora. Poslansko vprašanje želi postaviti dr. Jože Majhen.
Dr. Jože Majhen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zdravstvene delovne organizacije čutijo pri svojem rednem delu potrebo pO'
strokovnem medicinskem vrhu v republiki. Le-ta naj bi pripravljal ali zagotavljal kot koordinator potrebna strokovna stališča in mnenja ter skrbel za
enotno medicinsko doktrino ter na njeni osnovi strokovno usmerjal razvoj
celotne zdravstvene službe v republiki.
Zakon o organizaciji zdravstvene službe iz leta 1967 je to uredil z nalogami
kliničnega centra in republiškega zdravstvenega centra. Sedanji zakon o zdravstvu pa omogoča republiškemu medicinskemu svetu, da lahko izvaja zakonske
naloge, saj mora kot svetovalni organ imeti svoja strokovna stališča in mnenja.
70. člen zakona o zdravstvu mu omogoča, da si s poslovnikom določi primerno
organizacijo in način svojega dela. O delu republiškega medicinskega sveta
doslej ni bilo ničesar slišati.
Zato vprašujem: 1. Koliko sej je imel republiški medicinski svet od leta
1970 do danes?
2. Kakšne probleme je obravnaval in kako je sodeloval pri njihovem reševanju ter
3. ali republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo meni, da
potrebujemo strokovni medicinski vrh v republiki in če ga, kako si zamišlja
njegovo dokončno organizacijo?
Prosim za vsebinski in ne formalistični odgovor.
Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo poslanec dr. Majhen prejel na prihodnji seji zbora. Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec Emil
Šuštar.
Emil Šuštar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Od
takrat, ko sem zastavil vprašanje o uresničevanju ustavnih amandmajev v
zdravstvu, s posebnim poudarkom na ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela, je minilo približno pol leta.
Iz odgovora, ki sem ga takrat dobil, je bilo razvidno, da z intenzivnostjo
uresničevanja ustavnih dopolnil v zdravstvenih delovnih organizacijah ne moremo biti zadovoljni. Zato želim odgovor na naslednje vprašanje: —■ »Katere
zdravstvene delovne organizacije v Sloveniji so že uresničile ustavna dopolnila
oziroma, kako daleč so glede tega priprave v ostalih zdravstvenih delovnih
organizacijah? Zlasti bi rad dobil točen odgovor na drugi del vprašanja. Prosim
tudi za pismeni odgovor.
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec Šuštar bo prejel odgovor na
prihodnji seji zbora. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Nihče.)
Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata
republiškim poslancem,, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljana v SR Sloveniji.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli besedilo predloga ustavnega zakona,
ki ga je pripravila skupna komisija vseh zborov za ustavna vprašanja. Prejeli
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ste tudi pismeno poročilo zakonodajno-pravne komisije k predlogu navedenega
ustavnega zakona.
Zbor obveščam, da sem med tem dobil od predsednika republiškega zbora
sklep, s katerim je republiški zbor na seji dne 28. marca 1973 določil predlog
ustavnega zakona v besedilu, ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov
za ustavna vprašanja.
S predlogom ustavnega zakona se strinja tudi izvršni svet.
Predstavnik republiškega zbora k tej točki dnevnega reda je poslanec tega
zbora Janko Cesnik. Zeli predstavnik zbora poslanec Janko Cesnik še ustno
obrazložiti predlog ustavnega zakona? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo prosim želi besedo? (Nihče.) Če se nihče ne javi
k besedi, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Sprejme se predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine
mesta Ljubljana v SR Sloveniji v besedilu, ki ga je določil republiški zbor
skupščine SR Slovenije.
2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije.
Dajem predlog sklepa in s tem predlog ustavnega zakona na glasovanje.
Kdo je za, naj prosim glasuje! (51. poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor z večino glasov sprejel predlog
ustavnega zakona.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, skupno poročilo
odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora in odbora za
socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora ter poročilo zakonodajnopravne komisije.
Zeli predstavnik predlagatelja, to je izvršnega sveta, še ustno obrazložiti
predloženi osnutek zakona?
Besedo ima dr. Stanko Lajevec, namestnik republiškega sekretarja za
zdravstvo in socialno varstvo.
Dr. Stanko Lajevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci !
Zdravstveno nadzorstvo nad člani posadke trgovske mornarice je bilo
doslej urejeno z zveznim zakonom. Po novi ustavi in amandmajih k ustavi je
to področje prešlo v pristojnost republik, zato smo pripravili osnutek republiškega zakona. Posebnost področja, ki ga urejamo s tem zakonom, je v tem,
da morajo biti obseg in kriteriji pri zdravstvenih pregledih članov posadk
trgovske mornarice v skladu z mednarodnimi predpisi. Zdravstveni pregledi
mornarjev, ki jih po tem zakonu opravljajo naše zdravstvene delovne organizacije, morajo biti torej takšni, da njihovo veljavnost priznajo povsod po svetu.
Zato naj se republike dogovorijo glede zdravstvenih pregledov članov posadk
trgovske mornarice tako, da bi zdravstveni pregled, opravljen v eni republiki,
veljal tudi v drugih republikah.
Pri pripravi osnutka so sodelovali predvsem luška kapetanija Koper, Splošna plovba Piran in zavod za zdravstveno varstvo Koper. Njihove predloge,
izkušnje in potrebe smo pri pripravi osnutka v celoti upoštevali. Osnutek je
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pravno-tehnično pregledal sekretariat za zakonodajo izvršnega sveta. O njem je
razpravljal tudi izvršni svet, ki ga daje vašemu zboru v razpravo in predlaga,
da Osnutek sprejmete. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo
se obvezuje, da bo ob upoštevanju pripomb in morebitnih spreminjevalnih
predlogov pripravil predlog zakona do konca aprila tega leta. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poročevalec odbora za zdravstvo
in zdravstveno zavarovanje našega zbora dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo prosim želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi
k besedi, končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadk trgovske
mornarice se sprejme.
2. Izvršni svet naj pri pripravi predloga zakona upošteva pripombe in
mnenja našega pristojnega odbora in zakonodajno-pravne komisije.
3. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona in ga predloži skupščini SR
Slovenije do 30. aprila tega leta.
Dajem predlog tega sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(53 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloženi sklep.
Prehajamo na zadnjo, to je 5. točko dnevnega reda, to je na
predlog programa dela socialno-zdravstvenega zbora za obdobje od 1. septembra
1972 do 1. julija 1973.
Predlog programa dela ste prejeli z drugim gradivom za današnjo sejo.
Predlog programa dela je izdelan v skladu s. programsko osnovo za delo
skupščine SR Slovenije in s programom usklajevanja republiške zakonodaje
z ustavnimi amandmaji ter v skladu s programi dela republiškega sekretariata
za zdravstvo in socialno varstvo, republiškega sekretariata za delo, interesnih
skupnosti na tem področju, stalne konference za rehabilitacijo invalidov Slovenije in tako dalje. V skladu je torej s programi dela dejavnikov na področjih,
ki po poslovniku skupščine SR Slovenije sodijo v pristojnost socialno-zdravstvenega zbora.
Program dela je bil poslan vsem zainteresiranim dejavnikom na tem področju, da bi dali svoje mnenje, pripombe in predloge za spremembo in dopolnitev, vendar ni bilo nobenih pripomb ali predlogov.
Predlog programa dela sta obravnavala tudi odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje in odbor za socialno in otroško varstvo, medtem ko je bil
odboru za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter invalidsko varstvo poslan
poseben dopis s prošnjo, naj člani odbora svoje pripombe in predloge posredujejo do 30. marca 1973.
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje predlaga dopolnitev predloženega programa za obravnavo naslednje problematike, ki naj bo predmet
razprav v socialno-zdravstvenem zboru v drugi polovici letošnjega leta: strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev, patologija nenalezljivih bolezni,
medicinski aspekti varstva človekovega okolja, organizacija in strokovna povezanost kliničnega centra s perifernimi bolnišnicami, izhodišča za financiranje
zdravstvenega varstva v letu 1974 in izvajanje zakona o starostnem zavarovanju
kmetov.
19
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Odbor za socialno in otroško varstvo pa predlaga, naj se na strani 9 pod
točko 9 pri obravnavanju problematike »organizacija in kadri v socialnih
službah« obravnava tudi izvajanje zakona o socialnih zavodih in izvajanje
pravilnika o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih glede prostorov,
opreme in kadrov obstoječih socialnih zavodov. Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo ni dal pripomb ali predlogov za
dopolnitev ali spremembo predloženega predloga programa.
Začenjam razpravo o predloženem predlogu delovnega programa zbora. Kdo
želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Samo Pečar.
Dr. Samo Pečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tak program dela je zelo koristen. Načrtuje in razporeja delo, ob koncu obdobja
pa nam tudi pokaže, kaj bi bili morali še storiti, pa nismo. Tak program je za
zadnje in že za predzadnje obdobje napovedal razpravo o akcijskem programu
boja proti alkoholizmu, vendar o tem zbor še ni razpravljal.
Pričujoči program spet predvideva obravnavanje te zadeve, in sicer v prvem
četrletju letošnjega leta. Kot vidimo, zaman. Ta zbor je naročil izdelavo
akcijskega programa boja proti alkoholizmu že pred petimi leti. Zato predlagam,
da na naslednji seji zbora v posebni točki dnevnega reda razpravljamo o vzrokih
za takšno zavlačevanje. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Naj vam povem, poslanec dr. Pečar, da
je akcijski program boja proti alkoholizmu izdelala že v aprilu komisija, ki je
bila sestavljena za to. Od aprila naprej je ta akcijski program na izvršnem
svetu. Izvršni svet je že nekajkrat obravnaval ta program, pa tudi koordinacijska
komisija. Na zadnji seji, pred približno 10 dnevi, je izvršni svet ta program
znova obravnaval. Vendar, na žalost, spet ni prišlo do končne obravnave, kot
smo pričakovali, marveč je izvršni svet menil, da je treba določene stvari še
posebej dopolniti. Zato je iz članov izvršnega sveta formiral posebno komisijo
in ji dal rok 14 dni, da ta akcijski program dopolni. Takoj ko bo izvršni svet ta
program sprejel in ga poslal skupščini, ga bomo dali na dnevni red. Ker bo rok
14 dni za delo te posebne komisije v nekaj dneh potekel, sem prepričan, da bo ta
akcijski program in poročilo posebne komisije obravnavan na prihodnji seji
izvršnega sveta. Tako bomo tudi mi kmalu dobili to gradivo in ga dali v obravnavo pristojnim odborom in seveda tudi našemu zboru.
Ce dr. Pečar ni zadovoljen s tem odgovorom, lahko damo na prihodnjo sejo
to problematiko kot posebno točko dnevnega reda. Vendar menim, da to ni
potrebno, ker je vsa stvar tako daleč, da bo prišla v celoti na sejo zbora.
Lahko rečem, kot sem prej dejal za medicino dela, da ni naša krivda, če
te problematike še nismo obravnavali. Štorih smo marsikaj, da bi stvar pospešili,
vendar zaradi objektivnih in tudi subjektivnih razlogov ni prišlo gradivo prej
v skupščino.
Se dr. Pečar strinja s tem odgovorom? (Da.)
Ima kdo drug kakšno pripombo k temu odgovoru? (Ne.)
Besedo želi poslanec Jože Pratengrazer.
Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Predvsem bi rad dal pripombo k dopolnilnim predlogom, ki jih je dal
naš odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje.
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S predlogi se strinjam, vendar pripominjam, da je obravnava problematike
o izvajanju zakona o starostnem zavarovanju kmetov za drugo polletje prepozna,
saj smo že iz poslanskih vprašanj videli, da je stanje nevzdržno. Zato mislim,
da bi bilo prav, da to problematiko čimprej obravnavamo na seji našega zbora
in ne šele v drugem polletju letošnjega leta. Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Tovariš poslanec Pratengrazer
je dal konkreten predlog. Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, naj
prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 53 poslancev glasovalo za ta predlog. Na podlagi tega
bomo torej izvajanje zakona o starostnem zavarovanju kmetov obravnavali na
seji našega zbora že v prvi polovici tega leta.
Besedo želi poslanka Anica Okršlar.
Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Zaradi podaljšanja mandata je pred nami še leto dni dela. Zato mislim, da bi
bilo prav, če bi v tem času prejeli tudi poročilo O' našem delu, to se pravi, o
uspešnosti oziroma neuspešnosti našega zbora, in o izvajanju oziroma neizvajanju sprejetih stališč, sklepov in priporočil našega zbora. Nekajkrat smo
namreč že ugotovili, da se določene naloge, ki jih je naš zbor sprejel, niso
izvajale. Zato menim, da bi, zato da bi bilo naše delo v tem času, dokler traja
s podaljšanjem naš mandat, čimbolj uspešno prejeli pregled nalog, ki bi jih
morali opraviti, vendar jih nismo.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zahvaljujem se poslanki Okršlarjevi
za njeno pobudo. Menim-, da je razumljivo, da bomo na koncu naše mandatne
dobe morah poročati o našem delu, o naših uspehih in seveda tudi o naših
neuspehih, oziroma o vzrokih, zakaj nismo opravili določenih nalog.
Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo.
Ugotavljam, da zbor sprejema predloženi predlog programa s predlogi in
dopolnitvami pristojnih odborov ter pripombami, ki so bile dane na današnji
seji zbora.
S tem je dnevni red izčrpan in zaključujem 43. sejo socialno-zdravstvenega
zbora.
(Seja je bila končana ob 10.10.)
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44. seja
(28. maja 1973)
Predsedoval: dr. Srečko Koren,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9.15.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 44. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije, ki sem jo
sklical na podlagi 168. člena ustave SR Slovenije in 54. člena poslovnika našega
zbora.
Odsotnost z današnje seje so opravičili poslanci: dr. Igor Veter, dr. Vojteh
Pertot, dr. Milan Hodalič, dr. Albin Pečaver, dr. Rado Poljanšek, Stane Keber,
Tončka Lovše, dr. Mitja Mrgole in Jože Pratengrazer. Predlagam, da njihovo
opravičilo vzamemo na znanje. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije,
dr. Aleksandra Kornhauser, podpredsednica izvršnega sveta, republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiški svet Zveze sindikatov
Slovenije, republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije,
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, klinične bolnišnice, investicijski svet za gradnjo kliničnega centra, republiška skupnost otroškega varstva, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja Slovenije, skupnost zdravstvenih delovnih organizacij Slovenije, Slovensko zdravniško društvo ter komisija
skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja.
Vabljene goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo- v razpravi po
posameznih točkah dnevnega reda.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 43. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani;
4. predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem
NOV;
5. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih
1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobro vol j cih iz vojn 1912 do 1918;
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6. —■ program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973;
— zaključni račun sklada republiške skupnosti otroškega varstva za
leto 1972;
— finančni načrt sklada republiške skupnosti otroškega varstva za leto
1973;
7. 1— predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki
ga imenuje skupščina SR Slovenije v svet delovno-varstvenega zavoda Ponikve;
— predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki
jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet zavoda SR Slovenije za zdravstveno
varstvo.
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Ker pripomb za
njegovo spremembo ali dopolnitev ni, ugotavljam, da je predlagani dnevni red
soglasno sprejet.
1. točkadnevnega reda je odobritev zapisnika 43. seje zbora.
Zapisnik ste prejeli z drugim gradivom za današnjo* sejo. Ima kdo kakšno
pripombo na predloženi zapisnik? (Ne.) Ker pripomb ni, ugotavljam, da je zbor
zapisnik 43. seje soglasno sprejel.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vprašanja.
Preden preidemo na konkretne odgovore na postavljena poslanska vprašanja, bi želel obvestiti zbor, da smo prejeli dopis republiškega sekretariata za
delo, v katerem sporoča, da pripravlja za naš zbor podrobno informacijo o
izvajanju zakona o starostnem, zavarovanju kmetov. V tej informaciji bodo
podrobno navedena stališča do vprašanj, ki sta jih postavila poslanca Miroslav
Kosi in Franc Kosmač. V navedenem dopisu republiški sekretariat za delo
sporoča, da to informacijo pripravlja v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi
dejavniki, s skupnostjo starostnega zavarovanja kmetov, republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo, republiškim odborom Zveze združenj
borcev NOV Slovenije in republiškim sekretariatom za finance. Informacija bo
v najkrajšem času predložena izvršnemu svetu v obravnavo, še preden se predloži našemu zboru, to je v prvih dneh prihodnjega meseca.
V informaciji bo prikazana celotna in kompleksna do sedaj znana problematika v zvezi z izvajanjem zakona o starostnem zavarovanju kmetov z vsemi
vprašanji, predlogi in zahtevami in med njimi tudi vprašanja in zahteve iz
omenjenih poslanskih vprašanj in občine Žalec ter skupnosti starostnega zavarovanja kmetov, obenem s stališči do vprašanj in predlogov oziroma zahtev.
Ker bodo torej v tej informaciji navedena stališča tudi do vprašanj poslancev Miroslava Kosija in Franca Kosmača in predloga občine Žalec ter
skupnosti starostnega zavarovanja kmetov in ker bo v najkrajšem času predložena izvršnemu svetu in skupščini, meni republiški sekretariat za delo, da ni
potrebno še posebej odgovarjati ločeno* na omenjena poslanska vprašanja in
na zahtevo* občine Žalec. To še toliko manj, ker terja vsako poslansko vprašanje
zelo široko in čestokrat istovetno rešitev, medtem ko bo v informaciji zajeta
kompleksna problematika in predlagana stališča tudi do načelnih problemov,
ki so temelj sistema tega zavarovanja.
Poslanca Miroslav Kosi in Franc Kosmač sta predhodno prejela prepis dopisa republiškega sekretariata za delo in ju vprašujem, če se strinjata z njegovim predlogom, in sicer, da ni potrebno glede na to, da se pripravlja ta
informacija, odgovarjati ločeno na njuna poslanska vprašanja. (Da.)
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Poslanca Miroslav Kosi in Franc Kosmač se strinjata. Hvala.
Na vsa druga poslanska vprašanja bo v imenu izvršnega sveta odgovorila
tovarišica Zora Tomič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za
zdravstvo in socialno varstvo.
Najprej je na vrsti poslansko vprašanje dr. Franca Jurca, ki ga je postavil
na 43. seji zbora. Prosim, tovarišica Tomičeva!
Zora Tomič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Poslanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije dr.
Franc Jure je 4. 4. 1973 postavil izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
»Kdo je plačnik preventivnih zdravstvenih pregledov učencev poklicnih šol
na šolah s celoletno organizacijo pouka?«
Odgovarjamo:
Plačnik preventivnih zdravstvenih pregledov učencev poklicnih šol na
šolah s celoletno organizacijo pouka je poklicna šola. Naš odgovor utemeljujemo
z naslednjim:
Republiški zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva določa v 14. členu učence poklicnih šol kot originarne zavarovance. Po 32. členu je zdravstveno varstvo šolske mladine do dopolnjenega
18. leta starosti obvezna oblika zdravstvenega varstva, ki obsega po 37. členu
tudi sistematične preglede. Zakon o srednjem šolstvu zajema v 3. členu med
srednje šole tudi poklicne šole.
Po teh določilih bi torej sistematični zdravstveni pregled učencev poklicnih
šol bremenili skupnosti zdravstvenega zavarovanja. 61. člen zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva pa našteva
med ukrepi za odpravljanje in preprečevanje nesreč pri delu in obolenj s
poklicno boleznijo zdravstvene preglede delavcev, ki prvič stopijo na delo in
preventivne zdravstvene preglede delavcev. Stroške teh ukrepov nosijo po
drugem odstavku tega člena organizacije in zasebni delodajalci.
S 23. septembrom 1971 je začel veljati pravilnik o načinu in postopku za
opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, ki določa v 4. členu,
da morajo na predhodne zdravstvene preglede tudi učenci poklicnih šol; v 8.
členu pa, da se napotijo tudi učenci poklicnih šol na obdobne zdravstvene
preglede po 69. členu temeljnega zakona o varstvu pri delu, oziroma po 61. členu
zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva,
in sicer po 10. členu vsakih 12 mesecev. Po 16. členu omenjenega pravilnika
se obvezni preventivni zdravstveni pregledi plačajo v skladu z zakonskimi
predpisi in po medsebojnem dogovoru oziroma po pogodbi med delovno organizacijo in zdravstveno delovno organizacijo, ki opravlja te preglede.
Po zakonu o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega
varstva je sicer skupnost zdravstvenega zavarovanja plačnik zdravstvenih storitev, ki so naštete kot vsebina zdravstvenega varstva v statutu skupnosti oziroma, ki so obvezna oblika zdravstvenega varstva po tem zakonu. Pri tem pa je
v 61. členu tega zakona specialna določba o plačevanju preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev kot ukrepov za odvračanje in preprečevanje nesreč pri
delu in poklicnih obolenj. Ko pravilnik o načinu in postopku za opravljanje
preventivnih zdravstvenih pregledov predpisuje takšne preventivne ukrepe v
sklopu varstva pri delu tudi za učence poklicnih šol in učence po zakonu o
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poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij, velja določba 61. člena
o plaćanju teh pregledov tudi zanje.
S takšnimi pregledi se namreč ocenjuje predvsem delovna sposobnost delavcev oziroma učencev poklicnih šol za določeno delovno mesto oziroma za
poklic z zdravstvenega vidika. Plačnik pregledov je torej poklicna šola, pri
kateri se učenec teoretično in praktično pripravlja na poklic, oziroma delovna
organizacija, ki ga je poslala v poklicno šolo.
Pri predvideni reviziji zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih
oblikah zdravstvenega varstva ter zakona o zdravstvu bo mogoče to vprašanje
povsem jasno razčistiti. Republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno
varstvo, ki pripravlja revizijo omenjenih zakonov, bi bili utemeljeni predlogi
glede razreševanja tega vprašanja od prizadetih delovnih organizacij in strokovnih organizacij zelo dobrodošli.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Želi poslanec dr. Franc Jure
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne, hvala.)
Sedaj je na vrsti odgovor na poslansko vprašanje dr. Toneta Koširja.
Zora Tomič: Poslanec socialno-zdravstvenega zbora dr. Tone Košir je
postavil naslednja vprašanja:
»1. Zakaj ni zdravstvenim delavcem, verjetno samo tem v naši družbi,
zagotovljena pravica do 42-urnega delovnega tedna?
2. Ker je to delo razpisano za naprej in je obvezno, bi moralo biti tudi priznano kot delo v posebnih pogojih, torej drugače, kot je sedaj, ko kljub vsem
dajatvam ni dohodek na dežurstvo vštet v prejemke v času dopusta, bolezni
in v pokojninsko osnovo.
3. Ali lahko pričakujemo od izvršnega sveta, republiškega sekretariata za
delo in sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, da bodo začeli akcijo na
nivoju dogovarjanja, da se vprašanje dežurne službe ustrezno reši? Mislim
na nivoju, kjer se dežurna služba izvaja, ne kje visoko v pisarnah, kjer se ne
izvaja.«
Na postavljena vprašanja dajemo v sodelovanju z republiškim sekretariatom za delo, ki je za delovna razmerja pristojni upravni organ, naslednje
odgovore:
1. Ne bi se mogli strinjati z vprašanjem, da zdravstvenim delavcem ni
zagotovljena pravica do 42-urnega delovnega tedna, ker je bila ta pravica odvisna od pravilne uporabe določb temeljnega zakona o delovnih razmerjih
(47. člen), ki je urejal delovni čas na tistih delovnih mestih, kjer je delovni
čas sestavljen iz dveh delov: iz časa efektivnega dela in iz časa obvezne navzočnosti delavca na delovnem mestu, ki terja od njega določeno delovno
aktivnost.
t
Po koncepciji temeljnega zakona o delovnih razmerjih je dežurna služba
primer dela, ki je sestavljen iz omenjenih dveh delov. Po načelu delitve po
delu se pravice delavca ravnajo po efektivnem delu, to je po delovnem času
efektivnega dela. Ker obvezna navzočnost delavca na delu povzroča določen
napor oziroma delovno aktivnost, ker mora biti delavec vsak čas pripravljen
opraviti delo, je potrebno čas obvezne navzočnosti delavca preračunati v efektivno delo. Glede na to je skupni delovni čas na takih delovnih mestih lahko
tudi daljši od polnega delovnega časa. Po preračunavanju obvezne navzočnosti
na ure efektivnega dela pa skupni delovni čas praviloma ne sme biti daljši
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od polnega delovnega časa. Tako je tudi tem delavcem zagotovljena pravica
do omejenega delovnega časa, to je 42 ur na teden, seveda tistega delovnega
časa, ki pomeni efektivno delo.
To pravno načelo v praksi zdravstvenih delovnih organizacij v večini primerov ni izpeljano in se dežurna služba kot delo1, ki je daljše kot polni delovni
čas, opravlja, če je kot taka predpisana v splošnem aktu in je v tem primeru
za odrejene delavce obvezna. Vendar tudi ob tej izvajani praksi ne smemo prezreti primarne zahteve zakona, da tudi zdravstveni delavec dela 42-urni delovni
teden, seveda z organizacijo delovnega tedna, ki bo' v redni delovni čas in
v redni turnus vključila tudi dežurno službo. To pa je v določeni meri objektivno nemogoče, v določenih primerih pa — in to je znano — iz subjektivnih
razlogov nerealizirano.
2. Ker se pravice po delu in iz dela določajo po delovnem času efektivnega
dela, je torej tudi -čas obvezne navzočnosti na delu, preračunane v efektivno
delo, kriterij za določitev višine osebnega dohodka in letnega dopusta in drugih
pravic. Ce pa bi seštevek efektivnega dela in obvezne navzočnosti, preračunane
v efektivno delo, presegel polni delovni čas, je ta presežek delo prek polnega
delovnega časa, torej nadurno delo, ki se v smislu 46. člena temeljnega zakona
o delovnih razmerjih upošteva kot posebni delovni pogoj za odmero dopusta,
seveda v okviru maksimalno dovoljene mere.
3. Zgoraj opisani način upoštevanja obvezne navzočnosti na delu pri določanju pravic delavca iz dela in po delu je doslej urejal temeljni zakon
o delovnih razmerjih in republiški zakon o uvedbi dela prek polnega delovnega
časa. Kot je znano, pa je zvezna skupščina sprejela zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. Ta zakon je sprejet na podlagi XXX. ustavnega dopolnila k ustavi SFRJ, ki določa, da federacija ureja na področju
združenega dela. samo temeljne pravice delavcev, ne pa tudi vseh drugih
vprašanj, ki so bila doslej urejena v temeljnem zakonu o delovnih razmerjih.
Med drugim novi zvezni zakon tudi ne ureja več zgoraj omenjenega časa, efektivno delo in obvezno navzočnost pri delu, ker sodijo vsa taka in druga vprašanja
glede na ustavna dopolnila v pristojnost republik.
Glede na zgoraj navedeno in glede na določilo XLIII. ustavnega dopolnila
k ustavi SR Slovenije, ki določa, da skupščina SR Slovenije sprejema zakone,
ki se nanašajo na medsebojna razmerja pri delu, bo pripravljen do konca tega
leta republiški zakon, ki. bo urejal medsebojna razmerja na tem področju. Ob
leta republiški zakon, ki bo urejal medsebojna razmerja pri delu in verjetno tudi
dopustil možnosti za družbeno dogovarjanje na tem področju. Ob tej priložnosti
se bodo proučila tudi vprašanja, ki jih postavlja poslansko vprašanje. Pri tem
bodo kot študijski material uporabljene rešitve drugih republik (poslansko vprašanje navaja primer Srbije), odločilno pa bo kot izhodišče ustavno načelo o zajamčenem delovnem času največ 42 ur v tednu in na ta delovni čas vezana
pravica do osebnega dohodka oziroma izjemoma in le z .zakonom predpisana
možnost, da traja delovni čas v določenih, primerih več kot 42 ur, če to terja
posebna narava dela.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Želi poslanec dr. Tone Košir
postaviti še dopolnilno vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Tone Košir.
Dr. Tone Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tale zadnji stavek me je nekoliko potolažil, ker bomo lahko po sprejetju tega
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zakona urejali to vprašanje. Vendar pa vemo, da se pri nas zelo rado marsikaj
zavleče prek rokov, ki jih planiramo. Dostikrat zmanjka tudi časa, se slabo
pripravimo, recimo na razpravo ob sprejemu različnih zakonov. Zato, ne kot
poslansko vprašanje, marveč kot predlog, predlagam naslednje:
Ker je marsikatero vprašanje — kot smo slišali — še nerešeno, nekje iz
subjektivnih in nekje iz objektivnih razlogov, naj bi formirali neko komisijo
ali podobno, ki naj bi že sedaj začela proučevati ta vprašanja. Tako bo sestavljanje tega zakona lažje in tudi zakon.bo lahko sprejet do konca leta. Predvsem
je treba rešiti tista ključna vprašanja, ki sem jih zasledil v odgovoru tovarišice
sekretarke. Vedeti namreč moramo, da je ta zadeva pereča približno že 20 let,
za vso državo in tudi za Slovenijo. Težko je predvideti, da bi jo lahko na hitro
rešili. Hvala.
Predsednik dr. Srečko Koren: Menim, da je prav, da pripombo poslanca dr. Toneta Koširja posredujemo republiškemu sekretariatu za delo in
republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo.
Kot tretji je odgovor na poslansko vprašanje dr. Jožeta Majhna.
Zora T o m i č : Poslanec socialno-zdravstvenega zbora dr. Jože Majhen
je postavil naslednja vprašanja:
Koliko sestankov je imel republiški medicinski svet od leta 1970? Kakšne
probleme je obravnaval in kako je sodeloval pri njihovem reševanju? Ali meni
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, da potrebujemo strokovni
medicinski vrh v republiki, in če ga, kako si zamišlja dokončno organizacijo
le-tega?
Odgovor:
. 1. Republiški medicinski svet je imel od svoje ustanovitve dalje 6 sej.
2. Na teh sejah je obravnaval pomembnejša strokovno-medicinska in organizacijska vprašanja, ki so omogočala republiškemu sekretariatu za zdravstvo
in socialno varstvo predvsem zavzeti stališča in opredelitve pri formulaciji
izvršilnih predpisov in strokovnih navodil. V tem obdobju je republiški medicinski svet obravnaval naslednja pomembnejša vprašanja: informacijo o bolnišnicah v SR Sloveniji, funkcijo in namembnost kliničnega centra v Ljubljani, dolgoročne potrebe medicinske fakultete, program zdravstvenega varstva
1971—1975, patronažno službo, obvezne oblike zdravstvenega varstva, računalništvo v zdravstvu, pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in o pripravništvu zdraystvenih delavcev, problematiko osnovne zdravstvene službe, osnutek
zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo, osnutek zakona o sanitarni inšpekciji, pravilnik o specializaciji zdravnikov, farmacevtov in zdravstvenih sodelavcev, strokovno navodilo o kadrovskih normativih v zdravstveni
službi in še druga vprašanja, ki mu jih je v obravnavo za mnenje predložil
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. Na zahtevo skupščine
SR Slovenije je republiški medicinski svet zbral in predlagal strokovno navodilo
o indikacijah in kontra indikacijah za transfuzijo krvi v bolnišnicah.
Republiški medicinski svet je za zahtevnejša vprašanja formiral komisije,
v katerih so sodelovali člani republiškega, medicinskega sveta kot tudi drugi
strokovnjaki za posamezna, področja.
Predsednik republiškega medicinskega sveta je v svoji funkciji sodeloval
v mnogih komisijah in posvetih in tudi neposredno svetoval izvršnemu svetu
in sekretariatu glede urejanja strokovno-organizacijskih zadev, v zdravstvu.
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3. Strokovno medicinski vrh je po mnenju našega sekretariata nujno potreben. To funkcijo poverja zakon o zdravstvu kliničnim ustanovam, ki opravljajo strokovno inštrukcijsko nadzorstvo v zdravstvenih delovnih organizacijah.
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je pripravil za
opravljanje inštrukcijskega strokovnega nadzorstva navodilo, v katerem je
opredelil namen, obseg in obliko strokovnega nadzorstva.
Strokovno inštrukcijsko nadzorstvo se žal še ne opravlja v takem obsegu,
kot bi bilo zaželeno. Zato imajo zdravstveni delavci na terenu še vedno občutek,
da nimamo strokovnega medicinskega vrha.. To je tudi razlog, da se nekateri še
vedno ogrevajo za bivši republiški medicinski center in za regionalne medicinske
centre, ki so imeli poleg svetovalne funkcije še pooblastilo za izdajanje navodil
in odrejanje strokovnih pregledov.
V predlogu za novelizacijo zakona o zdravstvu, ki ga mora republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pripraviti do konca junija 1973,
torej do naslednjega meseca, bo treba razmisliti in se odločiti tudi o tem,
kako opredeliti funkcijo republiškega medicinskega sveta in ali je dosedanja
praksa dokazala, da je ta usklađena z nalogami na področju zdravstva. Hvala.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi poslanec dr. Jože Majhen postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.) Sledi odgovor na poslansko vprašanje
Emila Šuštarja.
Zora Tomič : Tovariš poslanec Emil Šuštar pravi: Od takrat, ko sem
zastavil vprašanje o uresničevanju ustavnih dopolnil v zdravstvu s posebnim
poudarkom na ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela, je minilo
približno pol leta. Iz odgovora, ki sem ga takrat dobil, je bilo . razvidno, da
z intenzivnostjo uresničevanja ustavnih dopolnil v zdravstvenih delovnih organizacijah ne moremo biti zadovoljni.
Zato postavljam naslednje poslansko vprašanje:
Katere zdravstvene delovne organizacije v Sloveniji so že uresničile ustavna
dopolnila oziroma kako daleč so priprave v ostalih zdravstvenih delovnih organizacijah?
Zlasti želim točen odgovor, kako daleč so priprave v zdravstvenih domovih?
Odgovarjamo: Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je
bil med iniciatorji posveta skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij, v
Mariboru 12. oktobra 1972, ki je bil posvečen organiziranju temeljnih organizacij združenega dela v zdravstvu. Prav tako je z dopisom št. 30-1/73 z dne
13. 2. 1972 opozoril vse zdravstvene delovne organizacije in njihove neposredne
naloge pri izvajanju ustavnih amandmajev XXI do XXIII na priporočilo zvezne
skupščine in smernice v družbenem planu razvoja SR Slovenije za obdobje
1971 do 1975. Prav tako je priporočal to dejavnost med strokovnimi obiski in
posveti na terenu in na sestankih zdravstvenih delovnih organizacij in nanjo
sproti opozarjal.
Za pripravo odgovora na poslansko vprašanje je izvedel krajšo anketo
med vsemi zdravstvenimi delovnimi organizacijami. Nanjo je odgovorilo 18
bolnišnic, 13 zdravstvenih domov, 6 zavodov za zdravstveno varstvo in dva
druga zdravstvena zavoda. Iz odgovorov sledi, da so vsi zavodi začeli priprave
na ustanovitev temeljnih organizacij združenega dela, razen splošne bolnišnice
Novo mesto, ki meni, da je ves zavod ena sama organizacija združenega dela.
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Ponekod pa so še organizirane temeljne organizacije združenega dela (splošna
bolnišnica Celje, zdravstveni dom Novo mesto). Naša priporočila in zvezna
ter republiška gradiva so upoštevala vse zdravstvene delovne organizacije.
Po večini so bile ustanovljene komisije za izvedbo ustavnih dopolnil, sestavljene
iz predstavnikov samoupravnih organov, družbenopolitičnih organizacij in uprav.
Ustrezne analize so bile opravljene posebej v večjih zavodih, medtem ko so
manjši izhajali iz redne letne finančne analize. Statutov za bodoče temeljne
organizacije združenega dela še niso nikjer izdelali, vendar so v večini organizacij v teku, če imajo v načrtu organizacije združenega dela. Tam pa, kjer
na nje ne mislijo, bodo ustrezno spremenili statute in druge samoupravne
akte.
Med najbolj pomembnimi zaviralnimi momenti za ustanavljanje temeljnih
organizacij združenega dela po teh poročilih navajamo naslednje: majhna
delovna organizacija z malim številom zaposlenih, specifični organizacijski in
delovni pogoji, integracijski procesi, ki so komaj privedeni do močnejših združenih delovnih organizacij, finančne nejasnosti, zlasti glede bodočega obračunavanja storitev, neznani so verifikacijski pogoji, težko je uskladiti lokalistične
težnje in skupne strokovne interese, na vidiku je integracija več zdravstvenih
delovnih organizacij na enem območju (npr. zdravstvena regija Murska Sobota) itd.
Temeljne organizacije združenega dela so že ustanovljene v splošni bolnišnici
Celje, v zdravstvenem domu Novo mesto in v zdravstvenem domu Jesenice.
Pretežno prevladuje teritorialno načelo ob upoštevanju povezave strokovnih
služb, zgolj po strokovnih službah pa se ravna zdravstveni dom Nova Gorica.
Pomembno delo je bilo storjeno pri vsestranskem obveščanju delovnih
ljudi, ki je bilo opravljeno na vse običajne načine, to je na zborih delovnih
ljudi, prek samoupravnih organov, družbenopolitičnih organizacij in internih
informacijskih glasil. Nekateri tudi menijo, da bo uveljavljanje samoupravnih
interesnih skupnosti pomagalo k hitrejšemu ustanavljanju temeljnih organizacij
združenega dela. Ponekod pa so mnenja, da sveti delovnih enot predstavljajo
dovolj zanesljivo obliko kolektivnega vodstva in odgovornosti, čeprav ne bodo
formirali temeljnih organizacij združenega dela.
Dodatno k vprašanju, kako daleč so priprave v zdravstvenih domovih,
povzemamo, da železniška zdravstvena domova Maribor in Ljubljana imata zavoda za eno organizacijo združenega dela oziroma skupini TOZD v okviru skupnega združenega železniškega transportnega podjetja. Prav tako menita zasavski
zdravstveni dom in pomurski zdravstveni dom. Zanimivo je, da v murskosoboški
zdravstveni regiji predvidevajo štiri temeljne organizacije združenega dela,
in to bolnišnične, lekarniške, osnovno zdravstvene dejavnosti in skupne službe.
Zdravstveni dom Novo mesto je prešel na 11 temeljnih organizacij združenega
dela po teritorialnem načelu, zdravstveni dom Nova Gorica pa se nagiba, kot
sem že dejala, k organizaciji strokovnih služb. Prizadevanje za ustanavljanje
temeljnih organizacij je zlasti veliko med zobozdravstvenimi delavci.
Povzemamo torej, da so se vse zdravstvene delovne organizacije v SR Sloveniji temeljito vključile v proces organiziranja temeljnih organizacij združenega dela in mu skušajo slediti tako hitro, kolikor jim dopuščajo njihova delovna področja in območja. S tem sicer ne menimo, da ne bi mogli stvari pospešiti in v skladu z zahtevami družbenopolitičnega trenutka več storiti.

330

Socialno-zdravstveni zbor

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec Emil Šuštar postaviti
še dopolnilno vprašanje. (Ne želi.) Tovarišico Tomičevo prosim še za odgovor
na poslansko vprašanje Nikolaja Sabjana, ki mi ga je v pismeni obliki posredoval 10. aprila 1.1.
Zora T o m i č : Poslanec socialno-zdravstvenega zbora tovariš Nikolaj
Sabjan je postavil naslednje poslansko vprašanje:
»Ali je odgovornim v republiški skupnosti otroškega varstva znana situacija
na terenu? Kaj je storjeno, da bi se obveznosti nemoteno pokrivale v vseh regijah pravočasno? Kaj je mogoče konkretno pričakovati, če so sprejeti ukrepi za
reguliranje tega problema?«
Odgovor : Ze ob sprejemanju zakona o višini stopnje, po kateri se bo v letu
1973 vplačeval republiški prispevek za otroško varstvo, je bila republiška skupščina seznanjena s težavami pri zagotavljanju izplačil otroškega dodatka, ker
so veljavni cenzusi v lanskem letu povzročili, da je število upravičencev preseglo pričakovano število in da so bili izdatki za otroški dodatek za 57 milijonov
dinarjev večji od načrtovanih. To je povzročilo primanjkljaj v skladu republiške skupnosti otroškega varstva. Za premostitev tega problema je republiška
skupnost uporabila obvezno rezervo in najela bančne kredite, ki jih mora letos
vrniti. Sredstva za pokritje tega primanjkljaja so bila upoštevana v višini
prispevne stopnje za .leto 1973, vendar se bodo zbrala šele do> konca leta. Zato
republiška skupnost otroškega varstva v začetku leta ni imela potrebnih obratnih sredstev, s katerimi bi v prvih mesecih premoščala debalans med dohodki
in izdatki za otroški dodatek. V teh mesecih se izdatki za otroški dodatek še
vedno povečujejo, ker se opravi preizkus upravičenosti do> te dajatve v tekočem
letu s 30. aprilom. Po tem roku izgubijo pravico do otroškega dodatka tisti
upravičenci, ki ne izpolnjujejo cenzusnih pogojev. V prvem trimesečju pa so
dohodki vedno' nižji kot v naslednjih mesecih, kar zaostruje pogoje financiranja
v začetku leta in nujno terja zadostna obratna sredstva. V prvih štirih mesecih
letošnjega leta so znašali dohodki sklada republiške skupnosti otroškega varstva
138 542 000 dinarjev, izdatki za otroški dodatek pa kar 176 190 000 dinarjev.
Glede na višino mesečnih izdatkov za otroški dodatek bi morali imeti vsaj 40
milijonov dinarjev obratnih sredstev.
V letošnjem letu so se težave pri zagotavljanju sredstev za izplačilo otroškega dodatka še povečale, saj nove prispevne stopnje precej časa nismo mogli
povsem uveljaviti na območju vse Slovenije, ker se je čakalo na določitev
drugih prispevnih stopenj, za katere je bil rok podaljšan do konca meseca
aprila. To je v prvih mesecih povzročilo manjši pritok sredstev od načrtovanih,
tudi na območju; Murske Sobote. Zaradi tega je izvršni odbor republiške skupnosti otroškega varstva že 17. januarja t. 1. sprejel sklep in ga sporočil službi
družbenega knjigovodstva, da tiste delovne organizacije, ki ne bodo vplačale
republiškega prispevka za otroško varstvo po novi stopnji, ne morejo dvigniti
sredstev za izplačilo otroškega dodatka. Financiranje ovira tudi način vplačevanja prispevka za otroško varstvo kot ga določa zvezni zakon, po katerem
priteče prispevek delovnih organizacij pozneje kot pa le-te dvigajo sredstva
za otroški dodatek.
V republiški skupnosti otroškega varstva ocenjujejo, da se bodo uskladili
izdatki za otroški dodatek, ki predstavljajo 90 % vseh njenih izdatkov, s tekočimi dohodki v mesecu avgustu. Do takrat bomo morali zaradi zagotovitve
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izplačila otroškega dodatka odlagati plačilo že najetih kreditov in najemati
še nove premostitvene kredite.
Stanje pa ni tako kritično v vseh regionalnih območjih, saj so v dveh regijah
dohodki in izdatki za otroški dodatek že od meseca februarja usklađeni, v
dveh regijah bodo od meseca maja naprej, v petih pa bomo izdatke lahko
pokrili le s prelivanjem presežkov, do katerih bo prišlo zlasti, na dveh regionalnih območjih, to je v Ljubljani in Kranju.
Republiška skupnost otroškega varstva spremlja in pozna dogajanja pri
izplačevanju otroškega dodatka ter si prizadeva za čim bolj ažurno izpolnjevanje teh obveznosti. Hkrati sproti obvešča vse republiške organe o -delovanju
na tem področju.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli poslanec Nikolaj Šabjan
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.)
Želi kdo postaviti novo poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Dušan Mis.
Dr. Dušan Mis: Spoštovano predsedstvo, kolegi poslanci! Ko je bil
Tit Vidmar še dopisnik Dela v Moskvi, je objavil prispevek o zdravstvenem
stanju šolarjev, ki sem ga izrezal in spravil. Iz priložene fotokopije članka naj
preberem le uokvirjeni uvod: »Tudi sovjetski starši se pritožujejo, da so novi
učni programi preobseženi, da šola njihove otroke izčrpava, da se-po cele dneve
samo učijo in pišejo domače naloge, da ne pridejo več na zrak, skratka, da
sodobna šola otroke pretirano pita z učenostjo in jim krati življenje, ki bi
pri tikalo njihovim letom. Poleg staršev so za otroško zdravje zaskrbljeni tudi
nekateri strokovnjaki. Vse to in številni problemi šolske prakse so storili,
da so se prvikrat zbrali k skupni razpravi učeni možje iz akademije medicinskih
ved in akademije pedagoških ved ZSSR.«
Ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja sem prebral v prigodnem gradivu
o zdravstvenem varstvu šolske mladine naslednji odstavek: »Zanimivi bi bili
natančnejši podatki o nevrozah, osebnostnih motnjah in o drugih duševnih motnjah nepsihotične narave. Gotovo je veliko število nevrotičnih reakcij zaradi
kvarnih vplivov okolja, to je število miljejskih poškodb, slabo prilagojenih in
občutljivih šolskih otrok zaradi nepravilnega ravnanja staršev in mnogih vzgojiteljev z njimi (velik odstotek samomorov).«
Sestavka sta sorodna, vendar drugi opozarja na širše in glob je ter še bolj
zaskrbljujoče razsežnosti naše nacionalne patologije. Zato vprašujem:
1. Ali so bile pri nas opravljene, ali še trajajo, ali so predvidene raziskave,
ki bi pokazale vzročno zvezo med kvarnimi vplivi okolja, zlasti glede na objektivne in subjektivne težave v zvezi z vzgojno-izobraževalnim procesom, in okvarami
telesnega, duševnega in socialnega zdravja, torej zdravja v najširšem pomenu
— opisujemo jih kot ugotovitve in probleme, vsekakor pa so posledice — pri
posameznikih in bioloških skupinah šolarjev in mladine. S katerimi nujnimi
ukrepi bo družba preprečevala nadaljnjo1 škodo?
2. Ali so znane in upoštevane življenjske in delovne razmere šolarjev z gledišč fizioloških zmogljivosti in delovnih obremenitev? Te se za mnoge najmlajše začenjajo daleč pred šesto jutranjo uro, ko jih starši pred delom privedeje do šole, kjer kinkajo po klopeh do pouka, prav tako po pouku, saj šole nimajo
takih možnosti za varstvo in počitek kot vrtci. Delovne obveznosti mnogih sta-
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rejših šolarjev in dijakov pa presegajo tiste, ki jih imajo njihovi vrstniki vajenci ali celo odrasli z urejenim 42-urnim delovnim tednom.
3. Ali bodo zdravstveni vidiki, glede na omenjena in druga izhodišča, obravnavani in upoštevani pri nadaljnjem dogovarjanju ali reformiranju šolskega
sistema in učnih načrtov, posebno kar zadeva možnosti, ki bi jih vsaj na nekaterih področjih imela načrtna, organizirana in trajna zdravstvena vzgoja?
4. S katerimi nujnimi ukrepi in kdaj se bo naša družbena skupnost spopadla
z notorično nevzdržnimi in javnosti dobro znanimi razmerami glede na stanje
in kapacitete dijaških domov oziroma internatov, ki predstavljajo znatno nokso
oziroma stresorski dejavnik zoper telesno, duševno in družbeno zdravje pomembnega dela prav tiste mladine, ki jo deklarativno spodbujamo k šolanju in
napredku? Po kakšni poti bomo čimprej zagotovili učinkovit način družbeno
pravičnega financiranja za izvedbo nacionalnega programa sanacij in razširitev
teh domov.
Menim, da odgovora ne morem pričakovati na prihodnji seji in soglašam
tudi s kasnejšim rokom.
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec dr. Mis bo na postavljena
vprašanja dobil odgovor na eni od prihodnjih sej. Besedo želi poslanec Boris
Filli.
Boris Filli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dogaja
se, da zmanjkuje zdravil takšnih in drugačnih, ne zaradi tega, ker jih ne bi
mogli uvažati, marveč zato, ker jih ne uvažajo tista podjetja, ki naj bi jih
uvozila ob določenem času. To povzroča škodo pri pacientih, ker včasih enostavno ni zdravila, ki naj bi ga uporabili za zdravljenje posameznika. Nastaja pa
tudi ekonomska škoda, ker morajo predvsem bolnišnice imeti velike količine
zdravil na zalogi. Imamo npr. za 200 milijonov dinarjev zdravil na zalogi, lahko
pa bi jih imeli samo za 50 milijonov din, če bi bilo to pravilno urejeno,
zato postavljam naslednje poslansko vprašanje:
»Ce gospodarske organizacije, ki so za to pooblaščene, uvažajo< zdravila
v Jugoslavijo, ali ne bi bilo primerno, da bi država posegla v to sfero dejavnosti in ugotovila, kako to teče in ali ne bi mogla država zahtevati od teh organizacij, da uvažajo zdravila tako, da so vedno na razpolago zdravstvenim delovnim
organizacij am ?«
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec Filli bo prejel odgovor na prihodnji seji.
2eli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Če ne, zaključujem to točko dnevnega reda.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je poročilo o gradnji in
financiranju kliničnega centra v Ljubljani.
Kot gradivo za to točko ste prejeli poročilo o gradnji in financiranju
kliničnega centra v Ljubljani, ki so ga skupščini SR Slovenije predložile v
obravnavo klinične bolnišnice, dalje mnenje in sklepe investicijskega sveta
za gradnjo kliničnega centra k letnemu poročilu kliničnih bolnišnic ter poročilo
odbora našega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje.
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Zeli morda predstavnik predlagatelja poročila, to je kliničnih bolnišnic
Ljubljana, še ustno obrazložiti predloženo gradivo? Besedo ima direktor kliničnih bolnišnic Janez Zemljarie.
Janez Zemljarič: Spoštovane tovarišice in tovariši! Opozoril bi rad
le na nekaj najvažnejših poglavij oziroma problemov v poročilu. Obširneje
poročilo najbrž ni potrebno razlagati, ker smo skušali biti kar se da konkretni
in obdelati vse potrebno, ki sodijo v tako poročilo.
Iz poročila se da razbrati, da poteka gradnja kliničnega centra na podlagi
sprejetega programa v okviru terminskega plana in do zdaj brez prekoračitev.
Tudi funkcionalna graditev kliničnega centra poteka s predvidenimi rezultati.
Ko govorim o funkcionalni graditvi, mislim predvsem na reševanje kadrovskih
problemov, na zboljšanje notranje organizacije dela in na opravljanje vrste
funkcij, ki so centru naložene z zakonom o zdravstvu, z zakonom o nadaljevanju
gradnje ter s sporazumom o financiranju gradnje kliničnega centra. Iz poročila
je tudi razvidno, da je bila odločitev za postopno usposabljanje centra, ki jo je
podprl tudi vaš zbor, edino realna, saj smo tako laže premagovali vrsto težav
med gradnjo. Hkrati so objekti že v dobri meri tudi začeli služiti svojemu namenu. Zato je bilo tudi mogoče odpraviti vrsto insuficientnih točk v delovanju
kliničnih bolnišnic.
Iz poročila se še da razbrati, da smo zdajle sredi najzahtevnejšega dela
gradnje, to je pri usposabljanju diagnostičnoterapevtskih in servisnih delov
centra. Ta dela so zares zahtevna, saj gre za popolnoma nove in tudi našim
izvajalcem nepoznane probleme in težave, ki nastopajo pri instalacijah sodobne
medicinske opreme. Kljub temu računamo, da do nekega večjega zastoja
pri izpolnjevanju terminskega plana ne bo prišlo. Računamo-, da bomo že poleti
usposobili in začeli obratovati v prvem delu teh funkcionalnih delov objekta,
in sicer v intenzivni negi, v opeklinskem centru, v rentgenološkem kompletu
in v klinično-fizioloških enotah. V drugi polovici leta bi začeli obratovati postopno tudi v ostalih delih, to je predvsem v operacijskem bloku, v porodnem
bloku, v urgentnem bloku in v drugih servisnih enotah.
Razbrali ste tudi, da smo dosegli prve rezultate pri zagotavljanju potrebnih
kadrov za delo v kliničnem centru, še posebej v najkritičnejšem delu, to je na
področju nege bolnikov. Zal to še ne rešuje vseh problemov in zato- z delom
marsikdaj niso zadovoljni ne bolniki in ne mi. Težave so zaradi delnega pomanjkanja kadra, hkrati pa seveda tudi zaradi postopnega vključevanja novih obratov oziroma novih oddelkov v obratovanje. Zato danes ta nega in vse naše delo
često trpita. Ne moremo do kraja uveljaviti ne programa in ne zasnov, ki jih
imamo.
Upamo, da bo z dograditvijo centra v tem letu mogoče drugo leto posvetiti
tem problemom znatno več pozornosti in jih tudi bolj učinkovito urejati. Pri
financiranju bi želel povedati samo to, da je bilo porabljenih do konca preteklega
leta 319 milijonov 729 tisoč dinarjev; na razpolago je ostalo za gradnjo v tem
letu še 122 milijonov 880 tisoč dinarjev. Prekoračitve, ki smo jih storili zaradi
dopolnjevanja programa in drugih razlogov, ki so navedeni v poročilu, so v
glavnem pokrite. Deloma z večjo participacijo kliničnih bolnišnic, deloma z
nekaterimi drugimi, v poročilu navedenimi dohodki.
V poročilo smo vključili tudi predlog za nekatere spremembe in dopolnitve
osnovnega programa, predvsem v razdelitvi posteljnega fonda. Kot ste razbrali,
smo vključili v center še del kapacitet nevrološke in očesne klinike, povečali
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kapacitete kirurgične klinike in razdelili dokončno posteljni fond med ustrezne
delovne enote, čeprav bo seveda morala ta razdelitev doživljati še nekatere
korekture glede na ekonomiko, spremembo patologije in seveda tudi glede
drugih razlogov.
Naši samoupravni in strokovni organi sodijo, da je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami namembnosti posteljnega fonda bolj dosledno izpeljan
osnovni koncept o namembnosti kliničnega centra, to je nove zgradbe za najintenzivnejšo in za najzahtevnejšo diagnostično-terapevtsko obravnavo-. Sodimo
tudi, da je s to prerazdelitvijo rešen tudi( položaj dveh klinik, ki sta delali v zelo
težkih delovnih okoliščinah, to sta nevrološka in očesna klinika. Za tretjo, to je
otološko kliniko, ki prav tako dela v težkih razmerah, je sprejet v zavodu ustrezen program za adaptacijo. Tako bi tudi ta enota z leti dobila boljše delovne
pogoje, kar bi ji omogočilo tudi strokoven napredek. Hkrati sodimo, da je s to
spremembo programa tudi omogočena racionalnejša izraba opreme in vseh drugih zmogljivosti centra.
Prosim vas, da bi ta predlog obravnavali in ga tudi podprli. V poročilu
smo tudi opozorili oziroma prikazali naše napore pri urejevanju problematike
onkološkega inštituta in medicinske fakultete ter na koncu opozorili tudi na
problem financiranja novih kapacitet kliničnega centra. Te kapacitete namreč
v sedanjih samoupravnih sporazumih o financiranju zdravstva v letu 1973 niso
bile upoštevane. Skupaj z ljubljansko skupnostjo zdravstvenega zavarovanja
se pripravljamo, da bomo ta problem v celoti predočili in sprožili dodatno razpravo o teh kapacitetah, ker se nam zdi, da bi bilo nesmotrno, če ne bi bile te
kapacitete v polni meri izkoriščene za določeno funkcijo. Ni res, da postopoma
nadomeščamo vrsto nestandardnih postelj iz nestandardnega dela objektov,
vendar ostaja toliko in toliko kapacitet, s katerimi je mogoče izvajati precej
širši program zdravstvenega varstva, kot smo ga izvajali v prejšnjih letih.
Ce boste imeli še dodatna vprašanja, bom prosil predsednika, da mi da
možnost za dodatna pojasnila. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren : Hvala.. Ali želi poročevalec odbora za
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje poslanec dr. Ivan Kopač še kaj dodati k
predloženemu poročilu odbora? Besedo ima poslanec dr. Ivan Kopač.
Dr. Ivan Kopač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Glede
na to, da danes razpravljamo o tako pomembnem objektu kot je klinični center,
se mi zdi kot poročevalcu in kot članu sveta za investicije pri tem samoupravnem organu potrebno poudariti še nekatera dejstva.
Gradnja kliničnega centra se res izvaja po potrjenem investicijskem programu in v okviru odobrenega finančnega načrta, kar pa v praksi ni vedno
enostavno. Vsi poznate trend naraščanja cen, izpopolnjuje se tehnologija, menjajo se tudi različni, rekel bi, pritiski subjektivnega značaja, kaj je prioritetnejše,
najboljše in najdražje. Kljub vsemu temu lahko ugotovimo, da sta direkcija
kliničnega centra in vodstvo kliničnega centra v gradnji doslej zelo dobro
izvajala sprejeto politiko in operativno službo, tako da sta lahko usklajevala
te silnice, ki so včasih zelo nasprotne. Moramo pohvaliti investitorja, ki je res
vlagal in še vlaga vse napore, da bi se držal danih okvirov, da bi striktno spoštovar sprejete sklepe, investicijski in finančni program. Dosegli so, da so
mnoge stvari fleksibilno reducirah, recimo pri nabavi razne opreme so počakali
ali pa so kupili cenejšo itd. Tako so ravnali tudi pri izvedbi raznih del. Investi-
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tor ima vsakodnevne tako imenovane sestanke načrtnega spremljanja konkretnih dnevnih investicij in racionalnejših in cenejših drobnih izvedb in sestanke
glede selekcije nabav bodisi najmanjše ali dragocenejše opreme z namenom, da
bi se držal realnih finančnih okvirov in da bi investicijska dela po načrtu potekala hitreje in brez zamud.
Poudariti moramo tudi, da je hospitalni del kliničnega centra že zgrajen.
Tako je trenutno usposobljenih 791 bolniških postelj od 1072 predvidenih. Naj
omenim še, da so usposobili pred kratkim zelo pomembni del, tako imenovani
pedagoški del kliničnega centra s tremi velikimi predavalnicami s 300 sedeži za
študente in kabinete za predavatelje. S tem je klinični center znatno pripomogel
k povečanemu vpisu na medicinsko fakulteto in omogočil boljše pogoje za pedagoško delo.
Končana je tudi gradnja moderne centralne kuhinje s skladišči in zmogljivostjo 3000 obrokov, transformatorska postaja, telefonska centrala s 3000 priključki, garderobe in sanitarije za obiskovalce, študente in medicinske delavce,
podzemni hodniki, povezani s kliničnim centrom in drugimi objekti kliničnih
bolnišnic, vodni rezervoar, del strojnic, centrala za brezžični klic delavcev in velika vhodna hala. Pomembno je poudariti tudi to, da je vodstvo' sproti preselje^valo bolnike v končane etaže hospitalnega objekta, kar je zek» pomembno iz ekonomskih in finančnih razlogov, ker bi sicer! klinični center prišel v težke deficite
v tekočem poslovanju.• Čeprav je to preseljevanje in predčasno preseljevanje
združeno s precejšnjimi motnjami in nemirom v celotnem bolniškem režimu, moramo to iz širših družbenih vidikov le pozdraviti. V polnem teku je gradnja
funkcionalnih objektov, kar je natančneje obrazložil direktor kliničnih bolnišnic.
Glede malenkostne spremembe števila postelj in razdelitev kapacitet klinike
je treba, da naša skupščina znova akceptira predlog komisije, da so te spremembe, ki ne pomenijo spremembe programa, potrebne, pametne in racionalne. Pri
tem naj poudarim tole: Celoten klinični center je zgrajen na bistveno drugačnem konceptu, kot je veljal prej, oziroma kot druge bolnišnice, ki imajo paviljonski sistem. Osnovni koncept kliničnega centra je, da se v bistvu deli na hospitalni in hotelski del, da so vse funkcionalne enote od operacijskih, intenzivne
nege, laboratorijev do raznih endoskopskih in drugih diagnostičnih in terapevtičnih kabinetov centralizirane in skupne za vse klinike. To je bistveno in zaradi
tega ni toliko važno, če bosta dve postelji več za to kliniko ali tri postelje manj
za kirurško. Držati se je treba nekih okvirnih normativov, to je jasno, vendar
pa bi bilo strogo ločevanje etaž po funkciji napačno. Vodstvo kliničnih bolnišnic in kliničnega centra si prizadeva, da bi obdržalo koncept fleksibilnosti
uporabe posameznih etaž in klinik. To poudarjam zato, ker je to treba tudi
precizirati pri bodočih normativnih aktih, pri organizaciji celotnega združenega
dela, pri formiranju TOZD po eventualnih službah in klinikah v samoupravnem
sporazumu o združenem delu. Prav to je modern koncept fleksibilnosti in medsebojnega sodelovanja ter timskega dela vseh služb v tem centru ter pomoč, ki
naj se adaptira glede na trenutno patologijo in trenutno potrebo, ki jo narekuje
tudi pacient in ne samo zdravstveni delavec.
S tega foruma je treba dati priznanje vodstvu, ki spoštuje vse sprejete
smernice, plane in tudi koncepte in ki se vsakodnevno tako vehementno bori,
da bi končali to investicijo v čim krajšem času in čim racionalneje.
Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika izvršnega sveta
za njegovo mnenje o tem poročilu. Hkrati prosim tovarišico sekretarko, da po20
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sređuje ob tej priložnosti zboru informacijo o tem, kako se izvajajo stališča
in sklepi o gradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971 1976.
Omenjena stališča in sklepe je sprejela skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora 16. junija 1971 in na seji socialno-zdravstvenega zbora 31. maja
in 28. junija 1971. leta.
Besedo ima Zora Tomič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka
za zdravstvo in socialno varstvo.
Zora Tomič: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet skupščine SR Slovenije je obravnaval poročilo kliničnih
bolnišnic o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani ter nima pripomb. Kot zelo pozitivno je ob tej priložnosti ocenil prizadevanje investitorja,
da poteka gradnja kljub nepredvidenim gibanjem na domačem in tujem trgu
po potrjenem investicijskem programu, časovno usklađeno in v okviru potrjenega finančnega načrta in da investitor še naprej išče oziroma uresničuje racionalnejše in cenejše izvedbe in še zlasti skrbno nabavlja tudi drago opremo.
Posebej je ocenil kot pozitivno dejstvo, da kljub neskončni gradnji že funkcionira hospitalni del kliničnega centra, da je bil pred kratkim usposobljen tudi
pedagoški del kliničnega centra in drugi servisni objekti, pomembni za funkcioniranje centra kot celote. Kot ste slišali je v polnem teku gradnja funkcionalnega
objekta kot najzahtevnejšega dela celotne gradnje, ki naj bi bila zaključena
do konca leta.
Izvršni svet je pozitivno ocenil tudi dejstvo, da se investitor prav tako intenzivno ukvarja tudi z vprašanji strokovnih kadrov, to je z vprašanji, ki so
bila ob snovanju tega objekta, lahko rečemo, zanemarjena. V ta namen že zdaj
specializirajo novih 110 zdravnikov in 271 dijakov na srednjih in višjih medicinskih šolah, organizirajo razne tečaje za bolničarje in druge delavce, skratka z
najrazličnejšimi oblikami vzgoje in izobraževanja kadrov in tudi s pridobivanjem
novih kadrov, zlasti še medicinskih sester, želijo izpolniti to vrzel kot tudi
preprečiti fluktuacijo srednjega medicinskega kadra. Tako z velikimi napori urejajo stanovanjske pogoje1 za medicinske sestre in gradnjoi vrtcev za otroke zaposlenih v kliničnih bolnišnicah.
Po oceni izvršnega sveta predstavlja klinični center v okviru zdravstvene
dejavnosti največjo in najzahtevnejšo investicijo, od katere ni odvisna le najzahtevnejša zdravstvena oskrba bolnikov, temveč tudi razvoj znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela:, funkcionalna integracija zdravstvene službe,
usklađen razvoj bolnišnične mreže in uskladitev dela. kot tudi napredek zdravstvenega varstva nasploh. V tem smislu je tudi skupščina sprejela 29. 6. 1971 stališča in sklepe o gradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971 do
1976, po katerih so prioritetne gradnje bolnišničnega centra v Ljubljani z onkološkim inštitutom, bolnišnice v Mariboru, Kopru, Novi Gorici in Murski Soboti
in ki so terjali funkcionalno usposobitev drugih bolnišnic za zagotovitev ambulantnega specialističnega varstva zunanjih bolnikov in izpopolnitev verifikacijskih pogojev za funkcionalno integriranje celotne bolnišnične mreže.
Izvršni svet je bil zadolžen za začetek postopka za sklenitev družbenega
dogovora o gradnja bolnišnic. Ta dogovor je bil po dolgotrajnem postopku podpisan 24. aprila 1972 in predstavlja osnovo, ki jo morajo spoštovati vsi investitorji.
Republiški sekretariat je bil ob tej priložnosti zadolžen za navodilo o elementih in kazalcih, ki naj jih vsebujejo investicijski programi za gradnjo oziroma
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rekonstrukcijo bolnišnic. Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih za delo
bolnišnic oziroma njihovih temeljnih organizacij združenega dela ter o načinu,
postopku in roku za izpolnitev pogojev za verifikacijo bolnišnic je v zadnji fazi
izdelave in prosimo, da to upoštevate.
Čeprav podrobnih poročil o izvajanju teh stališč in sklepov še nimamo,
saj je naš sekretariat zaprosil šele 17. 5. 1973 zdravstvene delovne organizacije
za poročilo o tem, kaj so storile od sprejetja skupščinskih stališč in če so* se
obnašale v skladu s temi stališči ter spoštovale družbeni dogovor in zakon
o zdravstvu, lahko rečemo, da so vse bolnišnice v Sloveniji začele uresničevati
ta stališča. Velika večina bolnišnic je posredovala republiškemu sekretariatu
za zdravstvo in socialno varstvo v oceno idejne, razvojne oziroma investicijske
programe, ki jih je le-ta s svojimi skromnimi strokovnimi službami ter z velikim
angažiranjem drugih strokovnjakov, še posebej verifikacijske komisije, sproti
preverjal, dajal strokovno pomoč in jih usklajeval z dogovorjenim razvojnim
programom bolnišnične službe v Sloveniji in s stališči tega doma.
Tako je na osnovi stališč skupščine, družbenega dogovora o izgradnji bolnišnic, navodila ter zakona o nadaljnji etapni gradnji kliničnega centra v
Ljubljani in zakona o prispevku SR Slovenije in programa za gradnjo kliničnega centra v Ljubljani republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo oziroma njegova komisija obravnaval in ocenil investicijske programe za
gradnjo, dograditev, rekonstrukcijo oziroma adaptacijo naslednjih bolnišnic:
splošne bolnišnice Maribor, splošne bolnišnice Murska Sobota, splošne bolnišnice Nova Gorica, bolnišnične službe na Koprskem, splošne bolnišnice Ptuj,
splošne bolnišnice Celje, splošne bolnišnice Slovenj Gradec, splošne bolnišnice
Novo mesto, splošne. bolnišnice Trbovlje, onkološkega inštituta in inštituta za
načrtovanje družine.
Seveda je to delo strokovno in časo-vno- zelo zahtevno, zlasti je otežkočeno,
ker imamo malo strokovnjakov, ki lahko pri tem delu sodelujejo-. Vendar se je
komisija trudila, da zaradi njenega dela ne bi prišlo do zastojev o realizaciji
programov, zlasti še v materializaciji programov. Kot sem že dejala, zbiramo
za kompleksno poročilo podatke, ki bodo posredovani temu domu takoj, ko
ga bodo sprejeli podpisniki družbenega dogovora o gradnji bolnišnic.
Želim vas informirati o stanju pri tistih objektih, ki so poleg kliničnega
centra opredeljeni v stališčih in sklepih kot prioritetni. To je onkološki inštitut.
Le-ta je predložil republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo
načrt sanacijskih del oddelka A onkološkega inštituta, to je objekt šempetrske
kasarne in idejno zasnovo za teleradioterapevtski objekt. Načrt sanacijskih del
oddelka A bivše šempetrske kasarne je bil poslan republiškemu sekretariatu za
zdravstvo in socialno varstvo 6. marca 1973. Vsebuje obširen elaborat s po-,
drobnimi specifikacijami gradbenih, obrtniških ter inštalaterskih del. Vsa ta
sanacijska dela pomenijo investicijsko vzdrževalna dela in so po oceni raznovrstnih strokovnjakov nujna. Večina strokovnjakov pa meni, naj se opravijo
le najpotrebnejša dela zaradi dotrajanosti celotnega objekta. Teleradioterapevtski objekt oziroma njegovo idejno zasnovo je komisija našega sekretariata
obravnavala večkrat. TRT oddelek je najpomembnejši funkcionalni del onkološkega inštituta. Obsega štiri delovne enote: oddelek za supervoltno terapijo
z akceleratorji in kobaltno aparaturo. Torej je to najzahtevnejši in tudi najdražji del investicije, oddelek za RTG terapijo, to se pravi nizkovoltno terapijo,
oddelek za radiofiziko in oddelek za radiobiologijo.
20«
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Ta objekt vsebuje tudi prostore za sprejem in obdelavo bolnikov, za pouk
in študij. Gradnja naj bi potekala v dveh fazah. Lokacija tega objekta je predvidena južno od sedanje adaptirane interne klinike. Nov objekt bi bil s podzemnim hodnikom povezan z ostalimi objekti kliničnega centra. V prvi predfazi
naj bi se zgradili in pripravili ustrezni prostori za linearni akcelerator, ki je
že naročen in bo pripeljan decembra 1974. Kot sem že dejala, onkološki inštitut
je zaenkrat predložil samo idejno zasnovo oziroma idejni načrt za gradnjo
objekta za supervoltno terapijo. Tehnične dokumentacije še ni. Idejna zasnova
z raznimi korekturami je bila v republiškem sekretariatu za zdravstvo in
socialno varstvo sprejeta in je le-ta dal izvršnemu svetu pozitivno mnenje.
Prav danes in naslednji ponedeljek bo v obravnavi v izvršnem svetu.
Splošna bolnišnica Nova Gorica je predložila na potrjenih idejnih investicijskih načrtih že izdelano tehnično dokumentacijo, ki. jo je večkrat obravnavala
komisija našega, sekretariata. Lahko ugotovimo, da je bilo pri programiranju
te investicije osnovno vodilo predvsem modernizacija in dobra funkcionalnost
vseh medicinskih dejavnosti z maksimalno možnostjo za izkoriščanje dragih
aparatur in drago opremljenih funkcionalnih prostorov. Posebna pozornost
pa je v projektu posvečena prostoru za diagnostično terapevtsko in operativno
dejavnost, za ambulantno specialistično dejavnost in za skupno urgentno službo.
Po programu se bo skelet, če ga lahko tako imenujem, povezal z matičnim
starim objektom s številnimi medicinskimi in nemedicinskimi servisnimi enotami. Gradnja je predvidena v dveh tehnično-ekonomsko zaključenih fazah.
Tudi ta objekt je znova v postopku v izvršnem svetu.
Ža splošno bolnišnico Murska Sobota lahko rečemo, da gradnja poteka
točno po odobrenem investicijskem načrtu na lokaciji Rakičan. V preteklem
letu so dokončali zelo pomembno adaptacijo in dograditev ginekološko-porodniškega oddelka v neposredni bližini že zgrajenega sodobnega pediatričnega
oddelka in v poslopju bivšega infekcijskega oddelka. V letu 1972 in letos se je
nadaljevala gradnja objekta internističnega oddelka, v katerem so predvidene
tudi hospitalne enote za infekcijski oddelek ter pnevmofiziologijo kot tudi enote
za rentgensko diagnostiko ter potrebni funkcionalni prostori za specialistično
internistično ambulantno dejavnost in za diagnostiko. Prav tako je tudi ta objekt znova pred izvršnim svetom, seveda v zvezi s financiranjem.
Splošna bolnišnica Koper je do sedaj objavila več elaboratov v raznih
variantah za gradnjo koprske bolnišnice. Najnovejši elaborat o investicijski
zasnovi z vsemi strokovnimi utemeljitvami je poslala republiškemu sekretariatu
za zdravstvo in socialno varstvo 10. 1. 1973. Sprejeto idejno zasnovo je izdelala
projektantska skupina kliničnega centra v Ljubljani, ki bo do konca leta
izdelala tudi definitivni idejni projekt za novo bolnišnico na lokaciji v Izoli
z vso potrebno dokumentacijo in okvirnim finančnim investicijskim planom.
Na osnovi tega bo sklad za gradnjo bolnišnice pripravil po etapah finančno konstrukcijo. Po večletnih razpravah v raznih strokovnih in družbenopohtičnih
forumih se je navsezadnje vendarle izoblikovala najnovejša varianta, to je
etapna gradnja na lokaciji v Izoli. Menimo, da bo republika morala pospešiti
začetek gradnje te bolnišnice.
Splošna bolnišnica Maribor je v zadnjih letih predložila glede na odobreno
idejno zasnovo iz leta 1971 srednjeročni razvojni in sanacijski program za
leta 1971—1975, podrobnejše idejne načrte nadaljnje gradnje in investicijski
program, ki vsebuje dokončno zgraditev tako hospitalne stolpnice, ki naj bi
bila vseljiva do konca leta 1974 in bo imela v spodnjih etažah prostore za inten-
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zivno nego, za urgentno in sprejemno službo ter ustrezne operacijske sobe,
ter drugo fazo gradnje, v kateri bodo dokončali ostali del funkcionalnega trakta,
kot tudi, operacijski blok s celotno ambulantno polikliniono kirurško službo.
Leta 1972 so po programu opravili naslednja dela: zgradili centralno kurjavo
in podzemne hodnike med zdravstvenimi objekti in prizidek k patologiji za
potrebe radioizotopnega laboratorija in za hemodializo. Za zagotovitev sredstev
za gradnjo bolnišnice so v januarju tega leta v mariborski regiji znova začeli
veliko akcijo za zbiranje sredstev na osnovi samoupravnega sporazuma. Mislim,
da bi jim lahko k uspehu, ki so ga ob tem dosegli, saj je ta sporazum podpisalo
več kot 90 '"/o udeležencev, čestitamo. Delovne organizacije mariborskega območja
so se namreč obvezale, da bodo od 1. 1. 1973 za dobo 5 let prispevale 0,75 %> od
bruto osebnega dohodka.
Za imenovane bolnišnice je v skladu z družbenim dogovorni o gradnji
bolnišnic predvidena participacija SR Slovenije v višini do 20 % investicijske
vsote. Seveda se ta delež lahko črpa šele, ko zagotovijo s samoupravnimi sporazumi sredstva vsi ostali udeleženci. Prav zdaj je v razpravi v organih izvršnega
sveta predlog za razdelitev z letošnjim proračunom odobrenih sredstev.
Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Prosim, da fragmentarnost oziroma nepopolnost moje informacije vzamete dobrohotno na znanje. Do jeseni
bo naš sekretariat pripravil podobno poročilo o izvajanju stališč in sklepov tega
zbora. Kljub tem upravičeno pričakujemo, da bo ta zbor pozitivno ocenil tudi
prizadevanja našega sekretariata, ki je skoraj v celoti realiziral nelahke zadolžitve, ki izhajajo s stališč in sklepov tega doma.
Predsednik dr. Srečko Koren : Zahvaljujem se tovarišici Zori Tomičevi za mnenje in za informacijo.
Začenjam razpravo. Najprej o predloženem poročilu kliničnih bolnišnic in
nato o informaciji o izvajanju stališč in sklepov o gradnji in sanaciji bolnišnic
v SR Sloveniji v obdobju 1971—1976. Kdo želi razpravljati o predloženem poročilu kliničnih bolnišnic? Besedo ima poslanec dr. Srečko Košuta.
Dr. Srečko Košuta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prebrali ste poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje in
slišali tudi dodatno mnenje poročevalca tega odbora, ki je pozitivno ocenil poročilo o gradnji kliničnega centra in izrekel pohvalo in priznanje kliničnim
bolnišnicam in investicijskemu svetu za posebne napore in izredna prizadevanja
za racionalnost gradnje v okviru odobrenega finančnega načrta.
Ker sem se že večkrat oglasil v tem zboru s kritiko, ki zadeva skrb za
pravočasno pridobitev in vzgojo kadrov, se čutim moralno obvezanega, da
ponovim pohvalo, ki sem jo izrekel že ob diskusiji na seji odbora o predloženem
poročilu. Iz poročila je namreč razvidno, da skuša investitor popraviti zamujeno in da intenzivno ter kompleksno rešuje kadrovske probleme. V poročilu
so navedeni mnogi podatki o štipendiranju srednjega in višjega medicinskega
kadra, o ustanavljanju lastnih tečajev za bolničarke, za zdravstvene administrator ke in finančne kadre. In ne samo to. Mnogo je bilo storjenega za pospešeno
reševanje stanovanjskega problema sedanjih in bodočih kadrov. Sem sodita
gradnja samskega doma in pridobitev najemniških stanovanj poleg dosedanjega
načina kreditiranja zasebne stanovanjske gradnje. V načrtu je tudi gradnja
otroškega vrtca s tremi izmenami; za to gradnjo menim, kot sem dejal že
na seji odbora, da bi se lahko upravičeno deloma krila tudi iz sredstev samo-
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prispevka. Čeprav bo ta vrtec zaprtega tipa, bo vendarle razbremenjeval otroške
vrtce, grajene po teritorialnem načelu. In končno je tu še prevzem inženiringa
za gradnjo kliničnih inštitutov ter novih predavalnic.
Vse to so kazalci pozitivnih premikov v kadrovskem vprašanju.
Želim in predlagam, da bi nas tudi v prihodnje seznanjali o nadaljnjih
uspehih in tudi o terminih pri realizaciji dobro zastavljenega kompleksnega
programa. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zelii še kdo besedo? Besedo ima
poslanec Franc Kosmač.
Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci,
V materialu, ki smo ga dobili, smo opazili tole: pri sofinanciranju kliničnega
centra so dokaj revne občine svojo dolžnost v redu in v rokih izpolnjevale.
Vendar pa je med njiimi precej takih, ki bi mogoče laže izpolnjevale svoje
obveznosti, pa jih ne. Zato bi predlagal naslednje: že ob referendumu o izenačitvi pravic iz zdravstvenega varstva so zdravniki pokazali, kakšno moralno
moč imajo pri naših občanih. Zato naj bi sestavili ekipo najbolj uglednih
zdravnikov, ki naj bi obiskala vse tiste občine, ki svojih obveznosti do kliničnega centra ne izpolnjujejo. Ce so to storile ekonomsko- slabše občine, zakaj ne
bi toliko prej izpolnile svoje obveznosti ekonomsko razvitejše.
Dr. Srečko Košuta je lepo povedal, kar zadeva otroški vrtec. Mislim,, da je
to poseben problem. Ze na zadnji seji skupnosti zdravstvenega zavarovanja
ljubljanske regije je tovariš Zemljarič omenil fluktuacijo zdravstvenega kadra,
predvsem snažilk in medicinskih sester. Mislim, da je vzrok temu dejstvo do
organiziranega varstva otrok teh delavcev. Ce so namreč v drugih poklicih
odpravili nočno delo žensk, tega v zdravstvu ni moč povsem odpraviti, ker so ti
delavci razmeroma nizko plačani in morajo kljub temu prispevati svoj delež
h gradnji ostalih otroških vrtcev, bi predlagal, da tudi republiška konferenca
SZDL finančno podpre gradnjo otroškega vrtca za otroke zdravstvenih delavcev
v kliničnem centru. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli morda direktor Zemljarič še besedo? Besedo ima direktor kliničnih bolnišnic Janez Zemljarič.
Janez Zemljarič: Hvala odboru in predstavniku izvršnega sveta
za spodbudne besede oziroma za priznanje za delo našega tirna, ki se angažira
v zelo težkih okoliščinah in z dokaj zadovoljivimi rezultati.
Dovolite mi, da pojasnim še nekatera vprašanja glede na razpravo v zboru.
Sofinanciranje s strani občin teče tudi letos s prav tako dinamiko kot prejšnja
leta. Občine so nekoliko več vplačale sredstev kot kaže poročilo. Te dni smo
začeli obiskovati vse občine in bomo v juniju predložili republiškim organom
poročilo o stališčih tistih občin, ki še niso podpisale pogodb za tretjo fazo
oziroma neredno izpolnjujejo svoje obveznosti. Nekaj je sicer težav pri financiranju upravičenih, vendar, da bi imeli popolnejšo podobo, predlagam, da počakamo na to akcijo, ker bomo šele potem lahko storili potrebne ukrepe.
Kadrovsko vprašanje še vedno ostaja zelo pereči problem. Pri sistemizaciji,
ki ni upoštevala novih kapacitet, nam manjka 300 medicinskih sester. To gotovo
slabo vpliva na kvaliteto nege in na obremenjenost ljudi, ker nedvomno pospešuje fluktuacijo. Stanje se bo nekoliko izboljšalo že takoj ob zaključku letošnje-
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ga šolanja. Jeseni bomo predvidoma odprli tri nove oddelke samo za potrebe
našega zavoda. Računajmo tudi še z nekaterimi drugimi programi, da bi^vsaj
v naslednjih letih popravili pomanjkljivost, ki je bila storjena ob začetku
investicije.
Otroški vrtec smo začeli graditi. Energetski priključki so vsi pripeljani
do lokacije, temelji so pripravljeni ini v kratkem, bomo začeli montažo. Finančna
sredstva za vrtec so zagotovljena. Program stanovanjske zgradbe je sprejet,
tako za samski dom, sprejet pa je tudi dogovor za najemna stanovanja na
drugem bregu Ljubljanice. Najmanj smo v tem trenutku sposobni rešiti vprašanje potrebnih nekvalificiranih, polkvalifioiranih in kvalificiranih delavcev.
Nismo namreč sposobni nagrajevati teh kadrov tako, kot jih lahko nagrajuje
ljubljansko gospodarstvo. Pa tudi manjka precej tega kadra. Tako smo na
primer v osebnih dohodkih prišli pri teh kadrih že na 114 (l/o samoupravnega
sporazuma, pri zdravnikih pa smo na 89 % samoupravnega sporazuma. Težave
rešujemo s pomočjo zapornikov, ki vsak dan prihajajo na pomoč pri raznih
težaških delih in raznih delih nekvalificiranih delavcev. Poskušamo seveda
maksimalno odpraviti ta delovna (mesta z uvajanjem potrebne opreme, z modernizacijo postopka itd., vendar določen del teh opravil mora biti opravljen na
klasični način. Predlagali bomo nujno korekturo samoupravnega sporazuma
za nekvalificirane in polkvalificirane delavce, vendar ne vem, kako bomo te
probleme reševali v bolnišnicah, ker takšne delavce tudi v gospodarstvu v
Ljubljani zelo iščejo. Ta problem rešujemo zdaj tudi s tem, da dobivamo delavce iz drugih krajev Jugoslavije. Seveda je treba tem ljudeim preskrbeti tudi
stanovanja. Teh pa zaenkrat ne moremo nuditi v tolikšni meri. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ker se nihče več ne javlja k besedi,
končujem razpravo.
Na podlagi predloženega poročila odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter razprave na seji zbora ugotavljam, da socialno-zdravstveni zbor
sprejema poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani
in tudi mnenja in sklepe njegovega investicijskega sveta. Zbor pozitivno ocenjuje vsa dosedanja prizadevanja vodstva kliničnih bolnišnic in njegovih
samoupravnih organov za pravočasno dograditev kliničnega centra in za dosledno uresničitev investicijskega programa. Še posebej lahko ugodno ocenimo
napore in uspehe pri zadrževanju investicije v okviru odobrenega finančnega
načrta z racionalnejšimi izvedbami in tudi z oprostitvijo nekaterih za funkcionalnost objekta nebistvenih del in opreme.
Menim, da zbor tudi z zadovoljstvom ocenjuje politiko kliničnih bolnišnic v
minulem letu, ki zadeva izobraževanje in vzgojo potrebnih strokovnih kadrov
za klinični center, kot tudi politiko štipendiranja slušateljev v srednjih in višjih
medicinskih šolah. Sem sodi tudi organizacija enoletnih tečajev za bolničarje,
medicinske in finančno-administrativne delavce. Pri tem tudi ne moremo
mimo dejstva, da so klinične bolnišnice posvetile posebno pozornost tudi vzgoji
slušateljev medicinske fakultete, saj so zgradile več predavalnic, seminarskih
prostorov in kabinetov. Navsezadnje tudi ne gre prezreti naporov vodstva in
samoupravnih organov kliničnih bolnišnic za bolj učinkovito reševanje stanovanjskih problemov njihovih delavcev. Nedvomno tudi naš zbor podpira načrt
kliničnih bolnišnic za gradnjo novega samskega doma kot tudi napore, da bi
zbrale potrebna sredstva za gradnjo stanovanj.
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Konkretne pripombe in sugestije, ki so bile dane v razpravi po poročilu
kliničnih bolnišnic, bom posredoval izvršnemu svetu, republiškemu sekretariatu
za zdravstvo in socialno varstvo in kliničnim bolnišnicam v Ljubljani.
Zdaj začenjata razpravo o dani informaciji o izvajanju stališč in sklepov
o izgradnji in sanaciji bolnišnic. Kdo želi besedo?
Besedo želi poslanec Boris Filli.
Boris Filli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Mislim,
da ne bi bilo prav, če bi šli kar tako .mirno tega zelo važnega poročila tovarišice sekretarke.
V zvezi s tem poročilom bi želel reči samo tole: če je vsa ta zadeva pred
izvršnim svetom in če naj bi se delila tista sredstva, o katerih smo govorili
pred časom za razne drugostopenjske bolnišnice, če jih tako imenujem, prosim,
da se ne pozabi na bolnišnico v Valdoltri. Ta bolnišnica je zdaj celo prišla
glede na vprašanja ustanovitve na občinski nivo. V takih razmerah bomo
prišli prav gotovo do temeljnih organizacij združenega dela, kar pomeni najenostavnejšo rešitev: »-Pomagajte si sami in imeli boste bolnišnico.-« Marsikdo
od vas, ki je že bil na Koprskem, pozna to razmerje sil, in ve, da je edina
rešitev nova bolnišnica. Imamo sporazum oziroma družbeni dogovor, ki ga je
podpisalo 95 %> delovnih organizacij, čeprav je glede tega stanje zelo zadovoljivo,
obstajajo še lokalne sile, ki se branijo te investicije. Na eni strani ni to: prav
nič čudno, saj predstavlja tako velika investicija le precejšnjo obremenitev
za vso Koprščino.
Ce bomo itaeli podporo republike, bo za nas to pomenilo veliko, naj povem,
da pred 10 leti ni prišlo do gradnje nove bolnišnice v Kopru, ker je republika
odrekla svojo pomoč. Ce bomo tokrat imeli podporo republike, pa naj bo to v zelo
simbolični obliki, bo to za nas predstavljalo veliko. Zato bi prosil, da bi to priporočilo vzel izvršni svet z vso resnostjo na znanje in da bi skušal storiti vse,
kar se da, da bi že v letošnjem letu kakorkoli pripomogel k temu, da začnemo
graditi bolnišnico. Sredstva oziroma njihova višina za letošnje leto sploh niso
pomembna. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Ker se nihče več
ne javlja k besedi, končujem razpravo. Mnenje in predloge, dane v razpravi,
bom posredoval izvršnejmu svetu.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o
spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne
vojne.
Kot gradivo k tej točki ste prejeli predlog zakona, poročilo odbora našega
zbora za socialno in otroško varstvo, poročilo komisije za vprašanja borcev
NOV.
Izvršni svet predlaga skrajšani postopek v smislu 294. člena poslovnika
skupščine SR Slovenije z utemeljitvijo, da ne gre za zahteven predpis in ker
bi se z njegovim čimprejšnjih! sprejemom izognili morebitnim nejasnostim
pri tolmačenju upravičencev do dodatka zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilno vojne. S tem predlogom izvršnega sveta je soglasen tudi naš pristojni odbor. Glasujmo torej najprej o predlogu za skrajšani postopek.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (32 poslancev za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog za skrajšani postopek.
Predlog zakona so obravnavali odbor našega zbora za socialno in otroško
varstvo, zakonodajno-pravna komisija ter komisija za vprašanja borcev NOV.
Zeli morda predstavnik predlagatelja, to je izvršnega sveta, še ustno obrazložiti predlog zakona? Ne želi. Želi poročevalec odbora za socialno in otroško
varstvo, poslanec Franc Krajne, še kaj dodati k poročilu odbora,? Prav tako
ne želi.
Začenjam razpravo. Kdo, prosim, želi besedo? Če se nihče ne javi k besedi,
končujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (34 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel zakon o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o
dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih
vojnih dobrovoljcih iz Vojn 1912 in 1918.
Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, poročilo
našega odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo,
poročilo zakonodajno-pravne komisije in poročilo komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV.
Pristojni odbor našega zbora predlaga, da se predlagani zakon obravnava
v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku
kot predlog zakona. To predlaga tudi komisija za vprašanja borcev NOV. Se
predstavnik izvršnega sveta strinja s predlogom za skrajšani postopek? (Se
strinja.)
Prosim, glasujmo najprej o predlogu za skrajšani postopek. Kdor je za
skrajšani postopek, naj prosim glasuje! (34 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek z večino glasov sprejet.
Predlog zakona so obravnavali odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo, zakonodajno-pravna komisija ter komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV.
Želi morda predstavnik predlagatelja, to je izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.)
Zeli poročevalec odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo poslanec dr. Bojan Spicar še kaj dodati k poročilu odbora?
Prav tako ne želi.
Začenjam razpravo. Kdo prosim želi besedo?
Ker se nihče ne javlja k besedi, končujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog zakona
o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo aktov
republiške skupnosti otroškega varstva, to je program republiške skupnosti
otroškega varstva za leto 1973, zaključni račun sklada republiške skupnosti otro-
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škega varstva za leto 1972 in finančni načrt sklada republiške skupnosti otroškega varstva zai leto 1973.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli: program republiške
skupnosti otroškega varstva za leto 1973, zaključni račun sklada republiške
skupnosti otroškega varstva za leto 1972 in finančni načrt sklada republiške
skupnosti otroškega varstva za leto 1973. Poleg tega gradiva ste prejeli še predlog odloka o soglasju k programu republiške skupnosti, otroškega varstva za
leto 1973, poročilo odbora za socialno in otroško varstvo ter poročilo zakonodajno-pravne komisije.
Ali želi predstavnik predlagatelja teh dokumentov, to je republiške skupnosti otroškega varstva, še ustno obrazložiti predložene dokumente?
Besedo ima tovarišica Elica Dolenc, predsednica skupščine republiške skupnosti otroškega varstva.
Elica Dol e n c : Spoštovano predsedstvo, spoštovane tovarišice in tovariši poslanci!
Iz poročila o delu in poslovanju republiške skupnosti otroškega varstva v
letu 1972 ste razbrali, da je bila naša dejavnost v preteklem letu usmerjena:
1. v izpeljavo tistih določb družbenega dogovora o uresničevanju družbenega
varstva otrok v SR Sloveniji, ki zadevajo zagotovitev denarnih dajatev družinam za vzdrževanje otrok in pospeševanje razvoja otroškega varstva na manj
razvitih območjih.
2. V proučevanju nekaterih deficitarnih oblik družbenega varstva otrok
kot na primer socialnega varstva otrok in varstva ter vzgoje prizadetih otrok,
ki je pokazalo najbolj pereče naloge njihovih izvajalcev.
3. Uveljavljanje in poglobitev samoupravnih odnosov pri urejanju otroškega varstva kot tudi družbenoekonomskega položaja vzgojno-varstvene dejavnosti ter uveljavljanje ustreznejšega sistema subvencioniranja cen v teh ustanovah.
4. V smotrno organizirano gradnjo objektov za varstvo in vzgojo otrok in
tudi za uveljavitev industrijske tehnologije, ki omogoča hitrejšo realizacijo
načrtov in manjše investicijske stroške za funkcionalno povsem ustrezno zasnovan prostor in opremo za vzgojno-varstveno dejavnost predšolskih otrok.
5. Nadaljnji razvoj programiranja družbenega varstva otrok v občinah
in republiki, ki pomeni osnovo za čimbolj usklađen razvoj in delovanje vseh
družbenih dejavnosti s samoupravnimi sredstvi, kar bi omogočilo uresničitev
začrtanih in dogovorjenih ciljev. Tudi sredstva, ki so se lani zbirala v skladu
naše skupnosti, smo namensko usmerjali tako, da bi z njimi čimbolj in neposredno učinkovali na izboljšanje življenjskih razmer čim večjega števila otrok.
Zagotovili smo izplačila otroškega dodatka na 227 tisoč otrok iz družin zaposlenih staršev. Otroški dodatek smo povečali ter razmejili tako, da so dobile
tiste družine, ki s svojim dohodkom niso pokrile minimalnih življenjskih
stroškov, za 50'% večji dodatek na otroka. Samohranilcem se je otroški dodatek
povečal še za 30 odstotkov, za tiste otroke pa, kij so težje prizadeti, smo izplačevali za 50% večji dodatek.
Tako so se gibali lani otroški dodatki od 85 din do 180 din na otroka,
skupaj s posebnimi dodatki pa od 110 din do 270 din in so pri nižjem cenzusu
pokrili do 30 % poprečno izračunanih stroškov za otroka v družini.
Od oktobra dalje smo zaradi zvišanja cen začeli izplačevati še 10 din oziroma
20 din višji otroški dodatek. Zagotovili smo tudi sredstva za denarno pomoč v
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višini 80 dinarjev za 7 200 otrok iz socialno šibkih kmečkih družin. Občinske
skupščine so s temi sredstvi in z lastnimi prispevki izplačale pomoč skoraj
12 000 otrokom. Višina pomoči je znašala poprečno 60 dinarjev. Izplačali smo
za opremo vsem novorojencem na območju naše republike v pomoč v višini
250 din do 500 dinarjev, glede na dohodek v družini. S temi oblikami pomoči
smo lani zajeli približno 50'% otrok, oziroma skoraj 10'% otrok, starih do 15 let,
več kot leto prej. Zanje smo porabili skoraj še enkrat toliko sredstev kot leta
1971. Takoj velja opozoriti, da smo se zaradi večjega števila upravičencev, kot
smo pričakovali, in to za 12 % več, kot je bilo načrtovano, znašli v drugi polovici leta v precejšnjih finančnih težavah. 2e v polletju smo morali poleg rednih
sredstev za kritje izplačil otroškega dodatka rabiti rezervni sklad in se zateči
h kreditom, če nismo hoteli, da bi prišlo do zastoja pri izplačilih otroškega dodatka. Skupnosti zdravstvenega zavarovanja so nam z razumevanjem priskočile
na pomoč in več mesecev kreditirale manjkajoča sredstva. Proti koncu leta
se je stanje še bolj zaostrilo, in sicer zato, ker smo začeli oktobra izplačevati
višji dodatek, za katerega izvršni svet SR Slovenije ni mogel zagotoviti sredstev, čeprav ga je aneks v družbenem dogovoru na to obvezal.
Da je bil problem zares pereč, nam potrdi podatek o primanjkljaju, ki je
nastal z izpolnjevanjem zakonskih in dogovorjenih obveznosti do izplačil otroškega dodatka. Ta primanjkljaj je znašal ob koncu leta 53 000 000 din. Za njegovo premostitev smo morali najeti tudi bančne kredite, ki jih moramo letos vrniti. To je povzročilo, da smo morali pri izvajanju finančnega načrta kar najbolj
zadrževati in krčiti druge izdatke ter preložiti tudi izpolnitev nekaterih pogodbenih obveznosti na letošnje leto, Pri tem smo se trudili, da bi zagotovili kontinuirano subvencioniranje šolske prehrane in financiranje tistih strokovnih nalog, npr. na področju programiranega razvoja, projektiranje organizacij gradnje
otroških objektov, strokovnega nadzora itd., ki prispevajo k skladnejšemu in
racionalnejšemu razvoju otroškega. varstva v vsej republiki. Iz poročila, ki
ste ga dobili, ste tudi razbrali, da smo lani usmerili v manj razvite občine 30 '%>
več sredstev kot leta 1971. Ker se odločitve republiške skupnosti otroškega
varstva glede investicij v objekte v letu 1971 postopoma realizirajo, smo tudi
v 1972 in v letošnjem letu obdržali tak trend pridobivanja novih mest v predšolskih ustanovah, kot je bil začrtan s srednjeročno programsko' politiko otroškega varstva. 2e nad polovioo lani pridobljenih mest je bilo zgrajenih na industrijski način. Investicijski stroški so se večinoma gibali v predvidenem okviru.
Iz dokumentacije ste tudi lahko razbrali, da pri razvoju teh dejavnosti dosegamo
programirane cilje, kar ne bi mogli trditi za varstvo in razširitev socialne funkcije osnovne šole.
Med šolske malice smo zajeli toliko šolarjev, kot jih nismo imeli še doslej.
Pri tem ne bi smeli prezreti aktivnosti občin in krajevnih skupnosti, ki so
največ prispevale k razširitvi organiziranih oblik, varstva in vzgoje otrok, saj
so omogočile pridobitev in združitev novih dodatnih sredstev iz samoprispevka
občanov in prispevka delovnih organizacij. Prav tako so prispevale tudi k razširitvi kroga delovnih ljudi, ki so neposredno sodelovali pri sprejemanju in
pri uresničevanju programa otroškega varstva. Razveseljiva je tudi ugotovitev,
da imajo v vseh občinah že obdelane programe otroškega varstva, ki zagotavljajo smotrno gospodarjenje s sredstvi in uspešno akcijo samoupravnih de^
javnikov. Po teh ugotovitvah in dejstvih je republiška skupnost otroškega
varstva gradila predlog politike na področju družbenega varstva v SR Sloveniji
za leto 1973. V njeni zasnovi smo skušali obiti resorski pristop k obravnavanju
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družine in otroka in upoštevati oba subjekta, ločitev medsebojnih odvisnosti, kot
tudi odvisnost od tistih splošnih dobrin kot so urejene stanovanjske razmere,
zdravstveno varstvo, dnevno varstvo, vzgoja, izobraževanje in usposabljanje
prizadetih otrok, ki jih zagotavljajo delavci solidarno vsem otrokom s pomočjo
razvitega sistema družbenih dejavnosti. V predlogu politike smo zasledovali
tudi kontinuiteto izvajanja socialno-političnih ukrepov, ki so v prid otrokom,
to je ohranjanje vrednosti in nadaljevanje rasti druge baze otroškega varstva.
O predlogu ukrepov na področju družbenega varstva otrok in o njihovih
nosilcih so razpravljali mnogi družbeni dejavniki v občinah in v republiki,
vključno zbori republiške skupščine, in so z njimi v celoti soglašali. Na regionalnih posvetih je tekla razprava tudi o nujnosti pobud in akcije za sklenitev
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov v občinah o akcijskem
načrtu družbenega varstva otrok in o združevanju sredstev ter tudi o tem,
kako bi dosegli večjo skladnost v delovanju samoupravnih interesnih skupnosti in družbenih dejavnosti pri izvajanju programov, namenjenih otrokom
in družini.
Republiška skupnost otroškega varstva je pri načrtovanju svojih aktivnosti in obveznosti v letošnjem letu upoštevala naloge, ki izhajajo iz sprejete
politike otroškega varstva za leto 1973 in seveda tudi sklep republiške skupščine
o stabilizacijskih prizadevanjih in ukrepih. Z njimi se finančni potencial vseh
samoupravnih in interesnih ter družbenopolitičnih skupnosti uokvirja v realno
dopustne meje. Te obveznosti in sklepij terjajo, da skrbno presodimo pomen
in učinkovitost ukrepov, da še bolj izostrimo njihov prednostni red. Pri pripravljanju predloga programa republiške skupnosti otroškega varstva in sklada
za tekoče leto smo to tudi upoštevali.
Kot ste lahko razbrali iz gradiva za današnjo sejo, se sredstva skupnosti
letos zbirajo z republiškim prispevkom za otroško varstvo po stopnji, ki je za
63 odstotkov večja kot v preteklem letu. Stopnja znaša skupaj 2,07%; v njej
je kompenziran 4-odstotnil davek na dohodek bank, ki smo ga koristili v
lanskem letu. Ce k temu prištejemo še sredstva, ki se bodo zbirala od prispevkov od pokojnin, se bo letos nabralo za 29,3 odstotka več sredstev kot lani.
Ker smo porabili za poravnavo primanjkljaja iz 1972. leta 76 milijonov, bo ostalo
za tekoče izdatke 452 milijonov dinarjev. S temi sredstvi moramo predvsem
kriti izdatke za izplačilo denarnih dajatev družinam na lanski ravni in poravnati
pogodbene obveznosti iz preteklega leta. K temu nas obvezujejo zakon in smernice o družbenoekonomskem razvoju naše republike. Upoštevaje vse to, smo
pripravili tak predlog finančnega načrta za leto 1973, ki poleg že naštetih
obveznosti upošteva tudi kontinuiteto izpeljevanja subvencioniranja šolske prehrane, habilitacije prizadetih otrok iz kmečkih družin in izvajanje strokovnih
nalog na področju programiranja otroškega varstva in programiranja objektov
za otroke.
Zaenkrat nismo mogli zagotoviti sredstev za kreditiranje investicij v otroške
objekte. Tudi na manj razvitih območjih, kjer nimamo več možnosti za oročanje
sredstev in za pridobivanje bančnih kreditov, bo treba poiskati za pospeševanje
gradnje vzgojno-varstvenih zmogljivosti druge vzvode in načine. Ce torej
strnemo ugotovitve o učinkih našega finančnega načrta, lahko ugotovimo,
da bo krog upravičencev otroškega dodatka za 5'°/o večji kot leta 1971. Število
otrok, za katere se bo dodatek plačeval, paza 9 %. To pomeni, da bomo ostali
v okviru načrtovanih rezultatov za leto 1972.
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Število upravičencev se bo zaradi ohranitve cenzusa ob porastu osebnih
dohodkov v primerjavi z lanskim zmanjšalo. Cenzus učinkuje šele od meseca
aprila dalje, ko je bil opravljen preizkus upravičenosti do otroškega dodatka.
To smo storili za prve 3 mesece in smo tako izplačali otroški dodatek poprečno
še za 256 tisoč otrok. Njegova višina je ostala na ravni zadnjega trimesečja
preteklega leta, ko še ni bila povsem usklađena z gibanjem življenjskih stroškov v tekočem letu. Dalje smo zagotovili dodatek enakemu številu kmečkih
otrok in v enaki višini kot lani. Skupaj z republiško izobraževalno skupnostjo
bomo ugotovili dopolnilna sredstva za kritje stroškov šolskih malic na nekoliko
višji ravni kot leta 1972. Zagotovili bomo 25'% delež pri kritju stroškov za
habilitacijo otrok iz kmečkih družin.
Da bi dobili .popolnejši pregled o učinkih ukrepov na področju otroškega
varstva, ki jih bo letos izvajala republiška skupnost otroškega varstva, se moramo ponovno ozreti na leto 1972, ko so se sredstva naše skupnosti pod vplivom
razprav in sklepov o zmanjševanju socialnih razlik skoraj podvojila. To pa
ne pomeni, da se lahko odpovemo vzdrževanju vrednosti otroškega dodatka in
drugih oblik pomoči družini in vzdrževanju otrok, kar bi moralo postati
stalna obveznost programov družbenega varstva in njihovega financiranja.
Opozoriti moram, da s sprejetimi zakoni in s predlaganim sklepom tega v letošnjem letu še ne zagotavljamo. Na sestanku s podpisniki za sklenitev družbenega dogovora za leto 1973 smo glasno zavzeli stališče vseh podpisnikov,
da moramo še v letošnjem letu uskladiti otroški dodatek s porastom življenjskih stroškov. V informacijo naj povem, da sedaj zaostaja višina otroškega
dodatka za gibanjem življenjskih stroškov za 18,7'%. V republiški skupnosti
otroškega varstva se takšni predlogi že pripravljajo in jih bomo še ta mesec
posredovali izvršnemu svetu in podpisnikom družbenega dogovora. Izvršni
svet naj bi sprejel predlog, da bomo lahko začeli izpeljevati te naloge. Glede
na to tudi menimo, da ni sprejemljiv predlog, da se s splošnim družbenim
dogovorom o omejitvi potrošnje omejijo sredstva republiške skupnosti otroškega
varstva. Zlasti še zato ne, ker so tudi z zveznimi predpisi ta sredstva sproščena.
Ob vseh teh problemih financiranja nalog ne smemo prezreti finančne možnosti občin. Iz občinskega prispevka za otroško varstvo se bo letos nabralo
za približno 12,5 °/o več sredstev ali 100 milijonov dinarjev več. Pri tem še
niso upoštevana sredstva, ki bi se lahko zbirala s prispevki delovnih organizacij ali s samoprispevkom. V 20 občinah takega prispevka za otroško varstvo
namreč še niso izglasovali. Na podlagi tega lahko ugotavljamo, da so stabilizacijska prizadevanja letos nekoliko zatrla širjenje materialnih osnov nove druž^
bene potrošnje, da bi jo jutri v bolj zdravih gospodarskih osnovah lahko
uspešneje bravnavali z našo produktivnostjo in z družbenimi cilji.
Prav zaradi tega je nujno, da se ne sprijaznimo s počasnejšim razvojem
družbenega varstva otrok, marveč da poiščemo in aktiviramo tiste rezerve,
ki so skrite v premajhni izkoriščenosti vzgojnega prostora in kadrov v vzgojnovarstvenih in izobraževalnih ustanovah, kot tudi v slabo razvitem prostovoljnem delu, v oblikah delovanja staršev in drugih občanov, v organizacijah
krajevnih skupnosti ter v družbenih institucijah, namenjenih otrokom. Ce
bomo pri tem vztrajali, bomo lahko imeli take rezultate, kakršne načrtujemo
z našimi programi. Se več, pojavile se bodo nove kvalitete v družbenem varstvu in vzgoji otrok.
Tovarišice in tovariši, problematika otroškega varstva je zaradi pomena te
dejavnosti za rast produktivnosti in za utrjevanje socialno-politične stabilnosti
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naše socialistične družbe že dobila v zavesti delovnih ljudi v naši republiki
prioritetno mesto. To najbolj dokazujejo uspešno izvedeni referendumi o- samoprispevkih v večini naših občin. Zato smo upravičeno kritični do nekaterih
stabilizacijskih ukrepov, ki po našem mnenju v bistvu ne delujejo v duhu
stabilizacije. Pri tem mislim predvsem prepoved izkoriščanja bančnih kreditov
ter gradnjo vrtcev in šol, izglasovanih s samoprispevki.
Mimogrede bi omenila, da na osnovi prav tako anticipiranih sredstev lahko
dobivajo občani za avtomobile in druge potrošniške predmete razmeroma
visoke bančne kredite. Zato sistema financiranja s samoprispevkom, ki je zarodek in predhodnik sistema širokega odločanja neposrednega proizvajalca in
njegovega dela, ki želimo uresničiti z ustavnimi dopolnili, po našem mišljenju
ne bi smeli izenačevati z ostalimi investicijskimi ambicijami. Zato smo to
stališče sporočili izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije in mu predlagali,
da se zavzame za spremembo tistih zveznih predpisov, ki obravnavajo anticipiranje samoprispevka enako negativno, kot najemanje bančnih kreditov brez
vsakršnih materialnih osnov.
Tovarišice in tovariši, v imenu republiške skupnosti otroškega varstva
predlagam, da potrdite zaključni račun otroškega varstva za leto 1972 in da
sprejmete predlog programa in finančnega načrta za leto 1973.
Zaradi letošnje še vedno kritične finančne situacije in ker bomo šele ob
zaključku preizkusa upravičenosti do otroškega dodatka natančneje dognali
gibanje dohodkov in izdatkov za denarne dajatve družinam, bomo že v mesecu
juliju sklicali skupščino republiške skupnosti otroškega varstva, ki bo glede
na izvajanje finančnega načrta sprejela ustrezne ukrepe ter jih posredovala
skupščini. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poročevalec odbora našega
zbora za socialno in otroško varstvo poslanka dr. Irena Ivančič še ustno obrazložiti predloženo poročilo in predlog odloka o soglasju k programu republiške
skupnosti otroškega varstva za leto 1973? (Ne želi.) Izvršni svet je s posebnim
dopisom sporočil, da nima pripomb k navedenim aktom republiške skupnosti
otroškega varstva.
Začenjam razpravo. Kdo, prosim, želi besedo? Besedo ima Nada Majcen,
predstavnica republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Nada Majcen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Svet za socialno in zdravstveno politiko' pri republiški konferenci Socialistične
zveze ni razpravljal o tem gradivu. Razpravljal pa je o družbenem dogovoru
za leto 1973, v katerem so bili več ali manj kot priloga vsebovani tudi vsi
materiali, ki jih imamo danes pred seboj.
Zdi se mi, da moram ta zbor opozoriti na dve osnovni vprašanji, ki jima
je naš svet posvetil posebno pozornost. Najprej naj povem, da je svet izrekel
posebno pohvalo delu republiške skupnosti otroškega varstva, prizadevnosti
te skupnosti in seveda vsemu tistemu, kar je ta skupnost prispevala za hitrejše
reševanje teh problemov, ne samo v republiškem merilu, ampak tudi kot organizator in kot aktivni dejavnik pri usposabljanju občinskih organov za reševanje teh problemov. Na seji sveta smo posvetih pozornost predvsem dvema
vprašanjema. Prvo je vprašanje mreže vzgojno-varstvenih ustanov za otroško
varstvo. Ugotovljeno je bilo, da se mreža vzgojno-varstvenih ustanov v Slove^
niji resnično siri, hitreje kot v prejšnjih letih, ko nismo imeli zakonov in
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široke družbenopolitične aktivnosti za širitev te mreže. Takšno stanje je tudi
spodbudilo sprejemanje samoprispevkov po občinah. Ugotavljamo pa, da si
vsi zastavljamo v določenem obdobju nekaj ciljev, od katerih tudi počasi odstopamo. Najbrž nas marsikaj sili v to-, vendar moramo socialne razlike med
otroki sproti odpravljati. Celo na republiški konferenci Socialistične zveze,
ko je razpravljala o otroškem varstvu, ni bila redko izrečena misel, da moramo
pri otrocih počasi preiti na zadovoljevanje po potrebah in ne po možnostih.
Izhajajoč s tega stališča smo v svetu menili, da bi morali vprašanju mreže
še naprej dajati najpomembnejše mesto. Prepričani smo namreč, da je zajemanje
otrok v vzgojno-varstvene ustanove resnična osnova za odpravo- socialnih razlik. Otrokom moramo dati tisto znanje, ki jih bo v poznejši družbeni delitvi
dela usposobilo, da izberejo in pridejo- do tistega dela, za katerega bodo usposobljeni.
Ugotavljamo, da smo od predloga 8000 novih delovnih mest na leto prešli
na 4000 mest na leto. Vprašljivo je, ali bomo tudi to število lahko realizirali.
Hkrati ugotavljamo, da ima 70 000 otrok zaposlene starše. Od teh je 20 000
otrok v vzgojno-varstvenih institucijah, kar pomeni, da je 50 000 otrok izven
vzgojno-varstvenih institucij; da ne govorimo o tistih otrocih, ki mogoče imajo
nekoga doma, vendar bi bilo stanje boljše, če bi bili v vzgojno-varstveni instituciji.
Republiška skupnost otroškega varstva v lanskem letu ni bila sposobna
realizirati predvidene kvote za intervencije. Čeprav je interes za te intervencije
zelo velik, saj ste iz podatkov videli, da je bilo vloženih 24 vlog za 75 objektov,
je lahko republiška skupnost otroškega varstva realizirala samo 6 i0/o od predvidene vsote.
Glede na to, da dajemo prioriteto širjenju mreže vzgojno-varstvenih ustanov, je svet menil, da bi bilo treba v letu 1973 v kvoti sredstev, ki jih zbere
republiška skupnost otroškega varstva, nameniti določen odstotek za intervencije. Ničesar nismo govorili o višini tega odstotka, vendar smo menili,
da bi bilo prav, da se to uredi v družbenem dogovoru. To smo predlagali tudi
skupnosti otroškega varstva.
Prav tako je svet podprl predlog republiške skupnosti otroškega varstva
za spremembo 6. člena o posebnih pogojih za dodeljevanje investicij. Tega
ne bom razlagala, ker je to storila že tovarišica Dolenčeva. Oba predloga smo
posredovah tudi izvršnemu odboru republiške konference Socialistične zveze,
da do njih zavzame stališče in ga posreduje pristojnim organom in organizacijam.
Rada bi ob tem povedala nekaj besed o vzgojno-varstveni ustanovi pri kliničnem centru v Ljubljani. V razpravah različnih družbenih organizacij Ljubljane je bil klinični center posebej pohvaljen za potezo v zvezi z otroškovarstveno institucijo. V Ljubljani menimo, da bi bilo prav priporočiti tudi
mnogim drugim delovnim organizacijam, da storijo to, kar je -storil klinični
center. Mislimo, da bi sploh morala biti bodoča pot, da bi delovne organizacije
ob določenih investicijah računale tudi z delom sredstev za otroke. Sicer bo
tempo, s katerim dopolnjujemo to zamudo, lahko pomenil še naprej vzdrževanje
nevzdržnega stanja. Zato bo najbrž treba še naprej iskati pomoč delovnih organizacij za samoiniciativno delo pri gradnji institucij ob samoprispevku in ob
sredstvih, ki jih že občine predpisujejo za te namene.
Kaže, da bo imel primer kliničnega centra, vsaj po razgovoru z nekaterimi
delovnimi organizacijami, odmev tudi p-ri drugih.
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Drugo vprašanje, ki smo mu v svetu posvetili posebno pozornost, je bil
otroški dodatek. Vsi člani sveta so se strinjali s tem, da ni mogoče realne
vrednosti otroškega dodatka zmanjševati in da jo je treba vzdrževati glede na
situacijo v zvezi z nenehnim, naraščanjem cen. Opozorjeno je bilo predvsem
na to, da je najbrž zaskrbljujoče dejstvo, da skoraj polovica slovenskih otrok
potrebuje neko vrsto socialnih korektivov. 227 000 otrok je v lanskem letu
prejemalo otroški dodatek, to je že skoraj polovica slovenskih otrok. Ce sprejemamo otroški dodatek kot socialno kategorijo, bi se najbrž kot družba morah
zelo zamisliti, kaj pravzaprav je z dohodki naših občanov in delavcev. Ob
tem dejstvu je bilo poudarjeno, da bi tudi za te kategorije morali premisliti
oziroma morali deliti otroški dodatek na podlagi dejansko ustvarjenega dohodka, ne samo izkazanega dohodka teh družin, marveč tudi dopolnilnega
dohodka, ki ga določene družine ustvarjajo in s tem zamegljujejo resnično
potrebo po otroškem dodatku. Imamo primere, da družina prejema po 20 tisoč
starih dinarjev na otroka, 80 tisoč za štiri otroke, hkrati pa mati neguje šest
tujih otrok, za kar dobiva 320 tisoč starih dinarjev. Hkrati je bilo opozorjeno,
da je treba že v kali zatreti pojav, da delovne organizacije ne zvišujejo osebnih
dohodkov zaradi tega, ker majhen porast osebnega dohodka prekorači mejo
cenzusa za dodelitev otroškega dodatka in seveda vseh bonitet, ki izhajajo iz
tega dodatka. To so navadno zastonj malice, letovanja, manjše plačevanje v
vzgojno-varstvenih institucijah in tako naprej. Zato menimo, da bi se bilo treba
tudi v delovnih organizacijah boriti in vztrajati za urejevanje osebnega dohodka tako, da delavec dobi za svoje delo realno vrednost ustvarjenega dela,
ne pa zadrževati ljudi v nizkih kategorijah zato, da jih lahko rešujemo na
drugačen način. Menili smo, da je to nesprejemljivo in da bi morali ob takih
primerih sproti intervenirali. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Kdo želi še besedo? Ker se
nihče več ne javlja k besedi, končujem razpravo.
Na podlagi razprave v pristojnem odboru in v zboru lahko ugotovimo-,
da je v minulem letu republiška skupnost otroškega varstva opravila zelo pomembno delo in dosegla velike uspehe pri uresničevanju začrtanih ciljev. Se
posebej moramo ugodno oceniti njeno intervencijo na področju skrbi za kmečke
socialno ogrožene otroke in za duševno prizadete otroke.
Ugotavljam, da zbor sprejema na znanje predloženi zaključni račun skupnosti za leto 1972 in finančni načrt za leto 1973. Predloženi program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973 je zlasti pomemben zaradi nalog, ki si jih je skupnost zastavila kot prioritetne na področju skrbi za otroke.
Te so: ohranitev realne vrednosti otroškega dodatka, zagotovitev dodatka vsem
najbolj potrebnim kmečkim otrokom, hitrejši razvoj vseh oblik družbenega
in socialnega varstva otrok, motenih v telesnem in duševnem razvoju in nadaljnje pospeševanje razvoja 'družbenega varstva otrok na manj razvitih
območjih.
Ker niso bili dani konkretni predlogi za spremembo ah dopolnitev predloženega programa, predlagam, da socialno-zdravstveni zbor sprejme odlok o
soglasju k programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973.
Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973.
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Iz poročila našega pristojnega odbora izhaja, da je odbor soglasno podprl
predlog republiške skupnosti otroškega varstva, naj se izvršni svet zavzame za
spremembo 6. člena zveznega zakona o posebnih pogojih za dovoljevanje investicijskih kreditov, ko onemogoča kreditiranje gradnje osnovnih šol in vrtcev.
Prepoved kreditiranja gradnje teh objektov bo zavrla namreč uresničitev programov otroškega varstva ter še povečala neskladje med zaposlenostjo staršev
in zajetjem otrok v organizirane vzgojno-varstvene oblike. Odločanje po pogojih
investiranja na tem področju naj se prepusti v pristojnost republikam.
Ali zbor podpira ta predlog republiške skupnosti otroškega varstva? Kdor
je za, naj prosim glasuje? (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 proti.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da socialno-zdravstveni zbor z
večino glasov podpira predlog republiške skupnosti otroškega varstva, naj se
izvršni svet zavzame za spremembo 6. člena zakona o posebnih pogojih za dovoljevanje investicijskih kreditov.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer najprej na predlog
odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga dimen j ue skupščina
SR Slovenije v svet delovno-varstvenega zavoda Ponikve.
Predlog odloka je pripravila komisija skupščine SR Slovenije za volitve
in imenovanja.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka z obrazložitvijo komisije za volitve in imenovanja.
Začenjam razpravo. Kdo prosim želi besedo? (Nihče.) Ce se nihče ne javi
k besedi, končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednje mnenje:
Socialno-zdravstveni zbor se s predlogom odloka o imenovanju predstavnika
družbene skupnosti, ki ga imenuje skupščina SR Slovenije v svet delovnovarstvenega zavoda Ponikve, strinja.
Kdor se s tem mnenjem strinja, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da se
socialno-zdravstveni zbor soglasno strinja s predlogom odloka.
Zdaj bomo razpravljali še o predlogu odloka o imenovanju predstavnikov
družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet zavoda SR
Slovenije za zdravstveno varstvo. Tudi ta predlog odloka je pripravila skupščinska komisija za volitve in imenovanja. Kot gradivo za to točko dnevnega
reda ste prejeli predlog odloka z obrazložitvijo navedene skupščinske komisije.
Začenjam razpravo. Kdo prosim želi besedo? (Nihče.) Ce se nihče ne javi
k besedi, končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednje mnenje:
Socialno-zdravstveni zbor se s predlogom odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet zavoda
SR Slovenije za zdravstveno varstvo*, strinja.
Kdor se s tem mnenjem strinja, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da se
socialno-zdravstveni zbor soglasno strinja s predlogom odloka.
O sprejetih mnenjih k obema odlokoma bom obvestil predsednika republiškega zbora. S tem je dnevni red izčrpan in zato končujem 44. sejo socialnozdravstvenega zbora.
(Seja je bila končana ob 11.40.)
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27. seja
(20. aprila 1973)
Predsedoval: dr. Srečko Koren,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9.20.
Predsedujoči dr. Srečko Koren: Predhodno ugotavljam, da je prisotnih 87 poslancev in da manjka še 9 poslancev, da bo zbor sklepčen.
Naročil sem že, da poslance iz Ljubljane telefonsko pokličejo.
Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi 1. člena odtoka o začasni ureditvi
sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin
v skupščini SR Slovenije pričenjam 27. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti
skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci iz gospodarskega zbora: Janez Beravs,
Miomir Delevič, Dimitrij Furlan, Jože Knez, Pavla Kovič, Milan Krajnik, Martin Mlinar, Štefan Podričnik, Tone Polajnar, Egon Prinčič, Stane Pungerčar,
Lojzka Roje, Cvetko Doplihar, Danilo Cerkvenik, Jože Slavič, Ivo Mikluš in
Ciril Rajšp;
iz prosvetno-kulturnega zbora: Jože Florjančič, Jože Grošelj, Niko Kralj,
Jože Melanšek, Miran Novak, dr. Aleksandra Kornhauser, Miha Jezeršek, Albin
Vatovec, Lojzka Gostenčnik-Zmavc, Majda Slajmer-Japelj, Janez Svajncer in
Vinko Dobnikar;
iz socialno-zdravstvenega zbora: dr. Boris Suštaršič, dr. Štefan Gruškovnjak, Jože Nered, dr. Joško Majhen, Matija Malešič, Anton Grabenšek, Tončka
Lovše, dr. Stjepan Bunta, dr. Irena Ivančič, dr. Samo Pečar in dr. Vasja Klavora.
Ugotavljam, da. je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 26. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije;
2. predlog zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji;
3. predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov;
4. predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem, davku
od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe
obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev;
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5. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973;
6. predlog ugotovitev in sklepov o investicijski politiki na področju negospodarskih investicij;
7. osnutek programa dela službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1973;
8. predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji,
gradbeništvu in prometu;
9. predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev
vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Ima kdo spreminjevalni .ali dopolnilni predlog? (Ne.)
Ce ga nimate, menim, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate, da
je sprejet.
Na današnjo sejo sem povabil predstavnike izvršnega sveta, republiških
sekretariatov, zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje, republiške konference SZDL, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije, predstavnike odbora za finance in proračun republiškega
zbora, komisije za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije, izobraževalne
skupnosti SR Slovenije ter skupščine občine Krško.
Poslance prosim, da se vpišejo v prezenčno listo, ki kroži po dvorani, in da
pri razpravi vsakdo navede svoje ime in priimek. Prav tako prosim poslance,
da zaradi sklepčnosti ne zapuščajo dvorane.
Pozdravljam vse navzoče in jih vabim k razpravi.
Prehajam na 1.točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika
26. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije.
Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe k temu osnutku?
(Ne.) Če ne, menim, da se s predlaganim osnutkom strinjate, in ugotavljam,
da je sprejet.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji, ki ga je predložil izvršni
svet.
Predlog zakona ste prejeli. Prav tako ste prejeli poročilo in dodatno poročilo začasne komisije enotnega zbora, poročilo in dodatno poročilo zakonodajnopravne komisije in pripombe skupščine občine Krško. Zakonodajno-pravna
komisija je vložila amandmaja k 38. in k 9. členu predloga zakona. Amandmaja
sta navedena v poročilu in dodatnemu poročilu zakoinodajno^pravne komisije.
Spremembe in dopolnitve je predlagala tudi skupščina občine Krško in sicer
k drugemu odstavku 3. člena in k drugemu odstavku 26. člena. Ta dva amandmaja sta navedena v pripombah skupščine občine Krško, ki ste jih že prejeli.
Pripombo občine Krško k 9. členu je sprejela zakonodajno-pravna komisija
in jo v izboljšanem besedilu predlaga kot svoj amandma.
Začasna komisija enotnega zbora se strinja z amandmajem zakonodajnopravne komisije, ne soglaša pa s pripombami skupščine občine Krško k 3.
in 26. členu.
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Zeli morda besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.)
Zeli besedo poročevalec začasne komisije enotnega zbora? (Ne želi.) Ali
pa predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.)
Začenjam razpravo1. Kdo se javlja k besedi? (Nihče.) Če se nihče ne oglasi
k razpravi, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o predloženih amandmajih zakonodajno-pravne komisije k -členoma 9 in 38. Amandma k 9. členu vsebuje tudi pripombe občine
Krško.
Predlagam, da glasujemo o obeh amandmajih skupaj. Začasna komisija
enotnega zbora in izvršni svet se z amandmajema strinjata. Kdor je za amandmaja, naj prosim glasuje! (98 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (1 p«slanec.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
sprejel amandmaja zakonodajno-pravne komisije k členoma 9 in 38 z večino
glasov.
Zdaj bomo glasovali o amandmajih, ki jih predlaga skupščina občine Krško.
Izvršni svet in začasna komisija enotnega zbora se s temi amandmaji ne strinjata. Na glasovanje dajem najprej amandma skupščine občine Krško, ki ga
imate v pismenih pripombah občine, in sicer k drugemu odstavku 3. člena.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (20 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (51
poslancev.) Se je kdo vzdržal? (27 poslancev.)
Ugotavljam, da enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije ni
sprejel amandmaja skupščine občine Krško k drugemu odstavku 3. člena.
Glasujemo še o amandmaju skupščine občine Krško k drugemu odstavku
26. člena. Kdor je za, naj prosim glasuje! (24 poslancev glasuje za.) Kdo je
proti? (47 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (28 poslancev.)
Ugotavljal, da enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije ni
sprejel amandmaja skupščine občine Krško k drugemu odstavku 26. člena
Glasujemo še o predlogu zakona o sredstvih za delo upravnih organov
v SR Sloveniji v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (98 poslancev glasuje
za.) Kdo je proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
predlog zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji sprejel
z večino' glasov.
3. točka dnevnega reda je predlog zakona o dopolnitvi zakona o
davkih občanov, ki ga je predložil v obravnavo izvršni svet.
Prejeli ste predlog zakona in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Začasna
komisija enotnega zbora je obravnavala predlog zakona šele pred današnjo
sejo zbora in z^to daje svoje poročilo na zboru.
Izvršni svet predlaga skrajšani postopek po členu 294 poslovnika skupščine.
Dajem predlog za skrajšani postopek na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (83 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(13 poslancev.) Se je kdo vzdržal?. (8 poslancev.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
z večino glasov sprejel predlog, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku.
Ali želijo besedo predlagatelj, poročevalec začasne komisije enotnega zbora
ali predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne želijo.) Začenjam razpravo.
Kdo želi besedo? (Nihče.) Če se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo
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in dajem predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (95 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (1 poslanec.) Kdo se je vzdržal? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije z
večino glasov sprejel predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov.
4. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembi zakona o
posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po^ katerem
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa
proizvodov in storitev, ki ga je predložil izvršni svet.
Predlog zakona site prejeli, prav tako poročilo zakonodajno-pravne komisije.
Začasna komisija enotnega zbora pa daje svoje poročilo na seji zbora. Predlog
zakona je obravnaval tudi odbor za finance gospodarskega zbora, njegovo mnenje pa upošteva začasna komisija enotnega zbora.
Izvršni svet predlaga za izdajo zakona hitri postopek po členu 298 poslovnika
skupščine. Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(88 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (5 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (10
poslancev.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
z večino glasov sprejel predlog za izdajo zakona po hitrem postopku.
Ah želi besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Ali želi besedo poročevalec začasne komisije enotnega zbora? Besedo ima predstavnik začasne komisije enotnega zbora poslanec Dušan Sinigoj.
Dušan Sinigoj: Začasna komisija je obravnavala predlog, danes in
nima pripomb. Soglaša s predlogom zakona.
Predsedujoči dr. Srečko Koren : Hvala. Začenjam razpravo. Kdo se
javlja k besedi? Besedo ima poslanec Boris Feldin.
Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! V časopisu sem
bral, da je zvezno ustavno sodišče zakon s podobno vsebino, ki ga je sprejela
skupščina SR Makedonije razglasila za nezakonitega. Ali je ta predlog zakona
tudi povezan s tem? Ta zakon je veljal od 1. januarja 1973 naprej1. Kako je s
plačili prometnega davka na podlagi tega zakona? Ce bom dobil odgovor, s katerim ne bom zadovoljen, bom dal amandma.
Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika predlagatelja za
odgovor. Besedo ima pomočnik republiškega sekretarja za finance Marjan
Ekart.
Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Intervencija
tovariša poslanca temelji na časopisni vesti, da je ustavno sodišče Jugoslavije
ugotovilo1, da je bila odločitev o povečanju prometnega davka v SR Makedoniji
v obdobju, ko je veljala zamrznitev cen, neustavna. Ta sodba še ni objavljena,
zato bi težko konkretno odgovoril na to vprašanje. Kolikor vem, gre za sodbo,
ki se nanaša na problem, ki je nastal v lanskem letu, ko je veljala splošna zamrznitev cen. V letošnjem letu pa velja o tem nov predpis, za katerega kolikor
vem še ni bilo ugotovljeno, da bi bila sprememba prometnega davka neustavna.
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Novi predpis natančno določa, da so zamrznjene proizvajalne cene in marže,
nikjer pa ne govori o prometnem davku in tudi pojasnila, ki smo jih v tej zvezi
doslej dobili, kažejo, da morebitnih sprememb prometnega davka ta predpis
ne zadeva.
Opozoril pa bi rad še na tole: že ob sprejemanju tega zakona smo opozorili,
da predlog za obdavčitev prometa osebnih avtomobilov v višini 9'% temelji na
predhodnem dogovoru, katerega izhodišče je bilo, naj bodo tudi osebni avtomobili obdavčeni s prometnim davkom v enaki višini, kot so obdavčeni ostali proizvodi splošne potrošnje.
Kot ste videli, ta dogovor ni obveljal in je trenutno v Sloveniji najvišja
davčna stopnja za promet osebnih avtomobilov, kar močno otežkoča plasma
in preusmerja povpraševanje na območja, kjer so davčne stopnje nižje. To
ima seveda tudi finančne posledice v predvidenih dohodkih iz naslova prometnega davka. Znižati stopnjo prometnega davka s-mo v bistvu prisiljeni, Tako
bomo obnovili stanje, ki je na področju prometnega davka bilo pred uveljavitvijo novih predpisov, to je pred začetkom letošnjega leta s tem, da ta stopnja
ni 1 V2 odstotka, kot je bila, ampak 2 odstotka, kar je na ravni sedaj določenih
stopenj prometnega davka v drugih republikah in pokrajinama.
Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo želi poslanec Feldin.
Boris Feldin: Tovariša predstavnika izvršnega sveta bi prosil še za
pojasnilo na vprašanje, ki sem ga dodal: ali je mogoče uveljaviti zakon od
1. januarja 1973 naprej?
Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima pomočnik republiškega sekretarja za finance Marjan Ekart.
Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Opravičujem se,
ker nisem dal odgovora na drugo vprašanje.
Po splošno veljavnih načelih se predpisi o prometnem davku spreminjajo
in učinkujejo od tedaj, ko so sprejeti, ne glede na to, ali se nanašajo na zvišanje
ali znižanje. Tudi predpis, o katerem danes razpravlja zbor, naj bi zato veljal
naslednji oziroma 8. dan od objave v »Uradnem listu SR Slovenije««.
Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo besedo? Ce ne,
končujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu zakona. Kdor je za
predlog zakona, naj prosim glasuje! (92 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
z večino glasov sprejel predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in
storitev.
5. točka dnevnega reda je predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973,
ki ga je poslal izvršni svet. Predlog odloka ste prejeli.
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O predlogu odloka sta razpravljali začasna komisija enotnega zbora in zakonodaj no-pravna komisija, ki sta poslali svoji poročili. Prav tako je dala svoje
mnenje skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora, ki ste ga tudi prejeli.
K predlogu odloka predlaga začasna komisija enotnega zbora spremembo
besedila v prvem odstavku točke I: besedi »premalo predvidenih« naj se zamenjata z besedo »nepredvidenih«. Enako spremembo je predlagal tudi odbor
za finance in proračun republiškega zbora. Republiški zbor je ta amandma že
sprejel. Ali želi besedo predstavnik izvršnega sveta? (Ne želi.) Ali želi besedo
poročevalec začasne komisije enotnega zbora? Besedo ima predstavnik začasne
komisije enotnega zbora poslanec Dušan Šinigoj.
Dušan Šinigoj: Tudi ta predlog odloka je začasna komisija danes
obravnavala. Komisija se strinja z amandmajem, ki je bil dan, in nima pripomb k ostalemu besedilu.
Predsedujoči dr. S r e čko Koren: Hvala. Ali želi besedo predstavnik
zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo se oglaša k besedi? (Nihče.) Ce se nihče ne oglasi
k razpravi, razpravo zaključujem in prehajam na glasovanje.
Glasujmo o amandmaju k prvemu odstavku točke I odloka. Kdor je. za,
naj prosim glasuje! (103 poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
z večino glasov sprejel amandma k prvemu odstavku točke I odloka.
Glasujemo še o predlogu odloka za razdelitev deviz v celoti. Kdor je za,
naj prosim glasuje! (104 poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da 'je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
soglasno sprejel predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973.
6. točka dnevnega reda je predlog ugotovitev in sklepov o investicijski politiki na področju negospodarskih investicij, ki ga je predložil skupščini v obravnavo odbor za finance in proračun republiškega zbora.
Kot gradivo ste prejeli predlog ugotovitev in sklepov, kot priloge pa pripravljanje, revidiranje, financiranje in izvajanje negospodarskih investicij
v SR Sloveniji, predloge komisije za družbeno nadzorstvo za racionalizacijo investicij na področju vzgojnovarstvenih in izobraževalnih dejavnosti, informacijo izobraževalne skupnosti SR Slovenije o racionalizaciji investicij na področju vzgoje in izobraževanja in informacijo republiške skupnosti otroškega
varstva o prizadevanjih za racionalizacijo investicij na področju otroškega
varstva v SR Sloveniji. Predlog ugotovitev in sklepov sta na svojih sejah
obravnavala začasna komisija enotnega zbora in zakonodajno-pravna komisija,
ki sta dali pismeni poročili. Prav tako je dal svoje mnenje odbor za finance
gospodarskega zbora, katerega je že upoštevala začasna komisija enotnega zbora
v svojeim poročilu.
V smislu člena 165 poslovnika skupščine je bilo gradivo poslano izvršnemu
svetu. Predlagatelj, odbor za finance in proračun republiškega zbora, je vložil
amandma k 3. odstavku na tretji strani, ki naj se spremeni tako, da se glasi:
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»Negospodarske investicije, ki predstavljajo osnovo, morajo bazirati:
a) na usklađenih razvojnih programih (usklađenih lokalnih, regionalnih
in skupnih interesih);
b) na načelih selektivnosti glede na omejenost sredstev in prioriteto potreb;
c) na usklajevanju in odgovornostih v okviru interesnih skupnosti;
d) na načelih racionalnosti in ekonomičnosti v fazi graditve (z upoštevanjem simplifikacije, standardizacije, tipizacije in tako dalje) in ves čas eksploatacije objekta po dograditvi.«
Začasna komisija enotnega zbora se s tem amandmajem strinja. Začasna
komisija enotnega zbora pa sama predlaga naslednje spreminjevlne in dopolnilne
predloge:
K naslovu: naslov naj se spremeni tako, da se glasi: »Ugotovitve in sklepi
za racionalizacijo negospodarskih investicij«.
K 1. strani: v zadnji vrsti prvega odstavka se za besedo »izvajalcev« nadomesti pika z vejico. Sledi bespdilo »ki izhajajo iz osebnih in drugih ožjih
interesov.«
Drugi stavek drugega odstavka se nadomesti z besedilom: »V dobršni meri
je vzrok takim pojavom premajhna povezanost občanov kot financerjev in uporabnikov teh investicij z investicijskimi odločitvami.«
Ali želi besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Zeli besedo poročevalec začasne komisije enotnega zbora poslanec dr. Ivan Kopač? (Ne želi.)
Zeli morda besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo želi govoriti? Besedo ima poslanec Miran Hasl.
Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! V
oklepaju točke d) predloženega amandmaja je pet tujk ena za drugo\ Ah bi
se ne dalo namesto teh tujk uporabiti kakšen slovenski, domač izraz? Prosim
tudi za obrazložitev, kaj je to simplifikacija? Priznam, da ne razumem, obenem
pa mislim, da je to potrebno pojasniti tudi zaradi tega, da ne bi imeli težav
pri glasovanju. Hvala lepa!
Predsedujoči dr. Srečko Koren : Te tujke bo po vsej verjetnosti popravila skupščinska redakcija. Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Če se nihče več ne
javi, razpravo zaključujem in prehajamo h glasovanju.
Glasujmo o amandmaju predlagatelja odbora za finance in proračun republiškega zbora k tretjemu odstavku na tretji strani. Kdor je za, naj prosim
glasuje! (98 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (7 poslancev.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
sprejel amandma predlagatelja, to je odbora za finance in proračun republiškega zbora k tretjemu odstavku na tretji strani z večino glasov.
Glasujmo o amandmajih začasne komisije enotnega zbora k naslovu in k
1. strani, Predlagam, da glasujemo o teh amandmajih skupaj. Predlagatelj
se s temi amandmaji strinja.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (105 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(2 poslanca.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
sprejel amandmaja začasne komisije enotnega zbora k naslovu in prvi strani
z večino glasov.
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Dajem na glasovanje še predlog ugotovitev in sklepov v celoti. Kdor je
za, naj prosim glasuje! (108 poslancev za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
soglasno sprejel predlog ugotovitev in sklepov o' investicijski politiki na področju negospodarskih investicij. Besedo želi poslanec Miran Hasl.
Miran Hasl : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zdaj
ko smo sprejeli ta dokument, predlagam še dopolnitev, ki pa ni v zvezi s tem
dokumentom.
Če so pomanjkljivosti v investicijski politiki tudi na področju gospodarstva,
predlagam, da enotni zbor sprejme danes tudi sklep, da bo na eni od naslednjih
sej enotnega zbora obravnaval ugotovitve in sklepe o politiki na področju
investicij v gospodarstvu. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Dajem predlog poslanca
Hasla v razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi besede, zaključujem razpravo. Dajem predlog poslanca Mirana Hasla na glasovanje. Kdor
je za to, da sprejmemo predlog poslanca Mirana Hasla, naj prosim glasuje!
(74 poslancev glasuje za,) Je kdo proti? (23 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (12
poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog poslanca Hasla sprejet. Obvestili bomo izvršni
svet, naj pripravi potrebno gradivo za obravnavo sprejetega sklepa.
7. točka dnevnega reda je osnutek programa dela službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1973.
Po določbi četrtega odstavka 7. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji mora služba družbenega knjigovodstva poslati osnutke
svojih letnih delovnih programov v oceno tudi skupščini SR Slovenije. Tako
je služba družbenega knjigovodstva napravila in prejeli ste osnutek programa.
Začasna komisija enotnega zbora ga je že obravnavala. Dobili ste njeno pismeno
poročilo, v katerem so navedene pripombe k programu. Svoje mnenje je dal
tudi odbor za finance gospodarskega zbora. To mnenje je začasna komisija
zbora, že upoštevala.
Osnutek programa je bil poslan tudi izvršnemu svetu. Ali želi besedo
predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Ah želi besedo poročevalec začasne komisije
enotnega zbora? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima poslanec Alojz Antončič.
Alojz Antončič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Na 4. strani
predloženega programa je zapisano pod točko 4 a.: »V prvem polletju 1973
bo služba kontrolirala in spremljala izvajanje zakona o začasni omejitvi osebnih
dohodkov v nekaterih dejavnostih. S teto v zvezi bo služba a) kontrolirala uporabnike družbenih sredstev, ki so v času od 12. do 18. 12. 1972 izplačevali
osebne dohodke v nasprotju z duhom omenjenega zakona in ki so eventualno
prekoračili tudi samoupravne sporazume (rok do konca marca 1973).«
Ker je marec potekel in ker v zadnjem času nismo opazili, da bi bili navedeni tisti, ki so prekoračili omenjeni predpis v času od 12. do 18. 12. 1972, želim,
da bi ob tej priložnosti predstavnik službe družbenega knjigovodstva lahko
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odgovoril, kdaj bo služba družbenega knjigovodstva objavila rezultate svoje
naloge oziroma jih predložila skupščini.
Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima predstavnik službe
družbenega knjigovodstva SR Slovenije.
Peter Pole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
V delovnem programu SDK sta predvideni kontrola in obdelava podatkov
po predpisanih obračunih, ki so jih morali predložiti uporabniki družbenih
sredstev, ki imajo zamrznjene osebne dohodke.
Kontrola je bila opravljena pri tistih uporabnikih družbenih sredstev, ki so
prekoračili zamrznitev in samoupravni sporazum ter pri tistih, ki so izplačali
v času med 12. in 18. decembrom 1972 za sto ali več odstotkov več osebnih
dohodkov, kot so jih do tedaj mesečno izplačevali. Podatke o rezultatih te kontrole smo posredovah republiškemu sekretariatu za delo in političnim organom
v republiki, nismo pa jih javno objavili. Zakaj jih nismo objavili, mi ni znano.
Ce se je vprašanje poslanca nanašalo tudi na tisto točko programa službe,
ki predvideva objavo podatkov o delovnih organizacijah, ki imajo zamrznjene
osebne dohodke, ta naloga ni bila izvršena zaradi tega, ker je bil spremenjen
predpis o načinu ugotavljanja števila zaposlenih, tako da podatki, ki so bih
zbrani, niso bili uporabni (niso bili primerljivi). Obračun je bil prvotno izdelan
po številu zaposlenih po stanjih na koncu meseca, pozneje pa se je. to spremenilo
in se število zaposlenih lahko ugotavlja po delovnih urah. To pomeni, da podatek
ni enoten, da zaradi tega ni uporaben in ga zato nismo obdelali. Torej ta naloga,
ki bi že morala biti končana, ni bila opravljena zaradi spremembe predpisa.
Hvala.
Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli še kdo besedo? Besedo
ima poslanec Viktor Turnšek.
Viktor Turnšek: Opozoril bom na nalogo, ki čaka službo družbenega
knjigovodstva. To je racionalizacija poslovanja. Pri tem ne mislim samo racionalizacijo poslovanja v okviru službe družbenega knjigovodstva, ampak v okviru
celotnega poslovanja in zajemanja podatkov. Problemi so čedalje večji, kajti
nomenklature, po katerih moramo izpolnjevati podatke za posamezne uporabnike, niso usklađene. Tako imamo za kategorizacijo in izračunavanje osebnih
dohodkov eno razporeditev za službo družbenega knjigovodstva v Sloveniji,
po zveznem zakonu pa drugo. Ti dve razporeditvi pa se ne ujemata. Mislim, da je
ena izmed nalog službe v zvezi z racionalizacijo in avtomatizacijo, da uskladi
nomenklature, obrazce in podatke. Pred leti se je ta problem pokazal v tako
ostri luči, da je bila sprejeta odločba, da mora vsak obrazec, preden gre v
objavo, potrditi statistični zavod in da drugih obrazcev ne smemo izdati. Kontrole, ki jih uvajajo, so pravilne, paziti pa bi bilo treba na usklajevanje.
Razen tega je treba tudi gledati, kaj je delo v gospodarskih organizacijah.
Zahteva, da se obračunavajo plače in pišejo ter razporejajo obrazci, je v
delovnih organizacijah povzročila pred vsakim prvim v mesecu težave. Tisti,
ki to predlagajo, odpovedujejo službo, in moramo plačevati nadure. Ponavljam
svoj predlog, da bi bilo potrebno dodati besedilo, da je treba izvesti racionalizacijo celotnega poslovanja vključno z opravili, ki se nanašajo na zajemanje
podatkov. Hvala lepa!
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Predsedujoči dr. Srečko Koren : Hvala! Zeli še kdo besedo? Če se
nihče več ne javi k besedi, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme
tale sklep:
Enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije je v smislu četrtega
odstavka 7. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji
obravnaval osnutek programa dela službe družbenega knjigovodstva in sprejel
v smislu člena 242 poslovnika skupščine naslednji sklep:
Enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije se z osnutkom
programa dela službe družbenega knjigovodstva v načelu strinja, predlaga pa
službi družbenega knjigovodstva, da pri dokončnem oblikovanju programa dela
upošteva vsa mnenja in pripombe, ki so bile dane k osnutku programa v delu
skupščinskih teles in na današnji seji zbora.
Dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(105 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
predlog sklepa soglasno sprejel.
8. točka dnevnega reda je predlog priporočil in sklepov o nočnem
delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu, ki ga je predložil
izvršni svet.
Na podlagi razprave skupščinskih teles je republiški sekretariat za delo
prvotni predlog in informacije izpopolnil. Ta predlog zdaj obravnavamo.
Prejeli ste predlog priporočil in sklepov s prilogo' informacij o nočnem delu
žena in mladine. Prvotni dokument in informacijo in dopolnjeni dokument in
informacijo so obravnavali začasna komisija enotnega zbora in zakonodajnopravna komisija. Njihova pismena poročila ste prejeli. Prav tako sta predlog
priporočil in sklepov ter informacijo' obravnavala gospodarski zbor in odbor
za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora. Prejeli ste tudi
mnenje delegatov občin.
Na sejo 'je bil povabljen tudi predstavnik konference za družbeno aktivnost žensk.
Zakonodajno-pravna komisija je predlagala spremeinbe oziroma amandmaje
k prvemu in drugemu odstavku ugotovitev in predlagala, da se črta tretji odstavek. Pri priporočilih predlaga spremembe k 1. in 2. točki, predlaga črtanje 4.
točke in naj se doda nova 5. točka. Ti amandmaji so navedeni v poročilu
zakonodajno-pravne komisije z dne 14. marca 1973. S svojim dodatnim poročilom z dne 27. marca 1973 predlaga zakonodajno-pravna komisija še spremembo točke 5 sklepov.
Ali želi besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Ali želi besedo poročevalec začasne komisije enotnega zbora? (Ne želi.) Ali želi besedo predstavnik
zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki jih je vložila zakonodajnopravna komisija. Ker so ti amandmaji nesporni, predlagam, da glasujemo
o vseh skupaj.
Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (107 poslancev glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
soglasno sprejel amandmaje, ki jih je vložila zakonodajno-pravna komisija.
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Glasujmo še o predlogu priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu v celoti.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (106 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije z
večino glasov sprejel predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu v celoti.
Prehajamo na zadnjo, 9. točko dnevnega reda, to je predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika začasne komisije enotnega zbora
delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in
samoupravnih skupnosti.
Dosedanji predsednik te komisije, poslanec Anton Zimšek, je zaradi preobremenjenosti na svojem delovnem mestu zaprosil za razrešitev kot član in
predsednik te komisije.
Ker je vsak zbor delovnih skupnosti zastopan v komisiji s tremi člani,
poslanec Zrimšek pa je član gospodarskega zbora, je treba izvoliti novega člana
komisije iz vrst poslancev gospodarskega zbora.
Komisija ima nalogo ekonomskega značaja, zato je tudi predsednik komisije iz vrst poslancev gospodarskega zbora. Predlog odloka ste že prejeli.
Z dopisom z dne 8. marca tega leta je predsednik gospodarskega zbora
sporočil, da gospodarski zbor predlaga, da se prošnji za razrešitev poslanca
Antona Zimška ugodi, in hkrati predlaga, da se za novega člana in predsednika
komisije namesto poslanca Zimška predlaga poslanca gospodarskega zbora Lojzeta Fortuno. V tem smislu je sestavljen odlok, ki ste ga prejeli.
Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče ne želi besedo, dajem predlog
odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje ! (106 poslancev glasuje za.)
Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
predlog odloka z večino glasov sprejel.
Poslancu Antonu Zimšku se za opravljeno delo kot predsedniku komisije
zbora najlepše zahvaljujem, novemu predsedniku komisije pa želim prav tako
uspešno delo pri njegovi odgovorni nalogi.
Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan, zato zaključujem sejo zbora.
(Seja je bila končana ob 10.15.)

ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOST 1

28. seja
(15. maja 1973)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši, dovolite, da začnemo dekx
Začenjam 28. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije in obveščam zbor, da je svojo odsotnost opravičilo 28 poslancev.
Za današnjo sejo predlagam zboru naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika zadnje oziroma 27. seje enotnega zbora;
2. poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj
samoupravnega prava v delovnih organizacijah, s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil;
3. osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za
urejanje prostora;
4. osnutek urbanega sistema;
5. poročilo o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana
za območje SR Slovenije v obdobju 1968—1972;
6. program dela pri regionalnem prostorskem planiranju na območju SR
Slovenije v obdobju 1973—1977;
7. predlog odloka o financiranju programa regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije v obdobju 1973—1977;
8. predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ker pripomb in dopolnil ni,
je dnevni red sprejet.
Obveščam zbor, da sem na današnjo sejo povabil predstavnike izvršnega
sveta, republiških sekretariatov, zavoda SR Slovenije za planiranje, republiško
konference Socialistične zveze, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije,
gospodarske zbornice Slovenije, zavoda SR Slovenije za regionalno prostorsko
planiranje in predstavnike komisije za varstvo okolja.
Najprej moramo odobriti zapisnik 27. oziroma zadnje seje enotnega zbora.
Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku zadnje
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seje? Ugotavljam, da pripomb ni in da je zapisnik 27. seje enotnega zbora
sprejet.
Prekinjam sejo enotnega zbora in prosim zbor, da počaka, da se bodo skupne
seje udeležili tudi člani republiškega zbora.
Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam
skupno sejo republiškega in enotnega zbora. Predlagam, da na skupni seji poslušamo poročilo o delu komisije za razvoj samoupravnega prava v delovnih
organizacijah, nato pa še ekspozeje k točkam dnevnega reda o regionalnem
prostorskem planiranju. Prosim predstavnika komisije za razvoj samoupravnega
prava v delovnih organizacijah, da da svoje poročilo. Prosim, tovariš Pungerčar!
Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Komisija enotnega zbora skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega
prava v delovnih organizacijah je predložila poročilo o svojem delu, v katerem
je glavni poudarek na spremljanju uresničevanja osnovnih sprememb ter na
aktivnosti komisije na tem področju. Razvoj družbenoekonomskih odnosov v
združenem delu v zadnjih dveh letih je narekoval tudi spremembo dela komisije, ki se je že od sprejema XV. ustavnega amandmaja dalje orientirala čedalje
bolj ina spremljanje odnosov, ki nastajajo v organizacijah združenega dela.
S sprejetjem amandmajev od XXI do XXIII k zvezni ustavi oziroma XXVII do
XXX k republiški ustavi, se je komisija še bolj usmerila na spremljanje uresničevanja ustavnih dopolnil.
Ne glede na zelo veliko aktivnost družbenopolitičnih organizacij, zlasti
Zveze komunistov, Socialistične zveze in Zveze sindikatov pri uveljavljanju
ustavnih dopolnil, je komisija ocenila, da je potrebno, da se tudi skupščinski
organi organizirano vključijo v prizadevanje za celovito uresničevanje ustavnih
dopolnil v njihovi polni vsebini in da s svojo politiko in družbeno avtoriteto
tudi skupščina prispeva k premagovanju odporov zoper uresničevanje ustavnih
dopolnil in k razčiščevanju nekaterih dilem, ki ob tem nastajajo.
Od sprejetja ustavnih dopolnil je preteklo že leto in pol, in prav je, da
skušamo analizirati prehojeno pot pri uresničevanju ustavne reforme in pojave,
ki jo spremljajo. S sprejemom ustavnih dopolnil XXI do XXIII k zvezni ustavi
so bih storjeni šele prvi koraki k preobrazbi družbenoekonomskih odnosov
v združenem delu, po katerem naj se upravljanje v imenu delavcev spremeni
v upravljanje delavčev samih. Sprejetje ustavnih dopolnil je izredno pomemben
mejnik v razvoju socialističnih samoupravnih odnosov. Prav tako pa je pomembno, kako bomo uresničevali sprejeta dopolnila v organizacijah združenega
dela in kako delavci te spremembe dojemajo. Sprejetje ustavnih dopolnil in
borba za njihovo izvajanje je prav zaradi take vsebine ustavnih sprememb
povzročila na eni strani močno mobilizacijo delavcev in delovnih ljudi in vseh
progresivnih sil, na drugi strani pa so se oblikovali in organizirali odpori zoper
njihovo uresničevanje in zavlačevali njihovo konkretno izvajanje v nekaterih
organizacijah združenega dela.
Komisija' je v poročilu opozorila na vrsto problemov, ki nastajajo ob
uresničevanju ustavnih dopolnil. Med temi je treba predvsem omeniti ugotovitev, da se ustavna dopolnila uresničujejo prepočasi in ne v celoti. Na tem
mestu želim bolj določno poudariti, da ti spremljajoči pojavi niso slučajni
in da tudi zavlačevanje uresničevanja ustavnih dopolnil ni vedno rezultat
pomanjkanja jasnosti v konceptu ustavnih sprememb, pomanjkljivo spremljajo-
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čih pozitivnih predpisov ali premajhnje obveščenosti delavcev, temveč da gre velikokrat za več ali manj organizirane odpore tistih struktur, ki so odločale v imenu delovnih ljudi in razpolagale z ustvarjeno presežno vrednostjo. V tem kratkem času že ugotavljamo, da delavci sami identificirajo nosilce takih odporov
in onemogočajo njihovo delovanje, saj je nesporno, da gre v tej fazi za razredni
spopad med interesi delavcev in med interesi nekaterih tehnokratskih struktur.
Pri iskanju poti za hitrejše uresničevanje ustavnih dopolnil ne gre vedno
le za to, da je treba delavce bolj seznaniti z njihovo vlogo in pravicami, in
ni vedno res, da je slaba obveščenost delavcev razlog za prepočasno odvijanje
teh procesov. Nasprotno, mislim, da večina delovnih ljudi Jugoslavije razume in
sprejema osnovni politični kurz Zveze komunistov, ki se odraža tudi v ustavnih
dopolnilih in ki ga pospešujejo zavestne socialistične sile. Delavci ne samo da
razumejo, da gre v tem trenutku za odločilno bitko, temveč so tudi glavni
pobudniki in nosilci te bitke, da se uveljavijo novi odnosi tako v družbenem
delu, kakor tudi na drugih področjih družbene aktivnosti.
Prvi razlog, zakaj se ustavne spremembe ponekod počasi uveljavljajo, ali
pa se povzemajo samo zunanje oblike, medtem, ko se zapostavlja vsebina delavskih dopolnil, je v nasprotovanju tistih sil, katerim uresničevanje ustavnih
dopolnil grozi, da izgubijo družbenoekonomski položaj, ki ni bil zasnovan na
delu. Kljub takim razmeram vendarle lahko ugotovimo v velikem številu
organizacij združenega dela močne pozitivne premike v uresničevanju ustavnih
dopolnil. TU premiki so vidni, če gledamo na proces uresničevanja ustavnih dopolnil od njihovega sprejema pa do danes, ko se nam kaže jasna tendenca vedno
močnejšega uveljavljanja pozitivnega subjektivnega faktorja.
Tako imamo uspehe ne le na področju ustanavljanja in delovanja temeljnih
organizacij združenega dela, temveč tudi na področju njihovega združevanja
v razne oblike združenega dela, na področju urejanja odnosov med proizvodnimi
delovnimi organizacijami in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometom blaga
in storitev, na področju urejanja odnosov v bankah, na področju uveljavljanja
načela vzajemnosti in solidarnosti in tudi na področju minulega dela. Izhajajoč
iz analize teh gibanj lahko ugotovimo, da so neuspehi za uresničevanje ustavnih
dopolnil ponavadi večji tam, kjer so si subjektivne sile uspele pridobiti za
uresničevanje ustavnih dopolnil tudi tehnično in ekonomsko inteligenco in tiste
strokovnjake, katerih sodelovanje je pri graditvi samoupravnega sistema nujno.
S tem v zvezi je komisija v svojih razpravah obravnavala tudi položaj in vlogo
delovne inteligence v našem samoupravnem sistemu.
Nekateri obravnavajo določene pripadnike delovne inteligence, če že ne
vseh, apriori kot tehnokracijo. Menimo, da bi bilo zelo škodljivo tako poenostavljanje, ki bi povzročilo apatičnost in demobilizacijo delovne inteligence pri
graditvi samoupravnih odnosov. Nosilci posameznih funkcij postanejo birokrati in tehnokrati ponavadi zaradi absolutne premoči birokracije in pomanjkanja samoupravljanja. Zato bi morala biti naša borba naperjena proti birokraciji in tehnokrati ji kot oblikam družbenih odnosov in usmerjena v intenzivno vključevanje delovne inteligence v gradnjo in funkcioniranje socialističnih
samoupravnih odnosov. Velik del delovne inteligence je na tej strani in je pripravljen skupaj z ostalimi delavci graditi našo samoupravno družbo. Pomembno
pa je ugotoviti, da se tehnokracija opira na materialno nerazvitost, na neznanje
in konservatizem. Njihov največji zaveznik je bil zaostal, neizobražen del
delavskega razreda, s katerimi je moč manipulirati. »Tehniki« so hoteli v imenu
znanja, ne pa z njegovo oporo, prevzeti monopol v delitvi dohodka, strokovnost
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sama pa je ostala družbeni privilegij. Ravno, ta ugotovitev terja usmeriti vse
napore k združevanju umskega in . fizičnega dela* predvsem pa usposabljanje
proizvajalcev za upravljanje z rezultati svojega in kolektivnega dela.
Kot opravičilo za zavlačevanje uresničevanja ustavnih amandmajev se še
vedno pojavljajo lažne dileme, med katerimi je zelo pogosta.in nevarna zahteva,
da v sedanjem ekonomskem trenutku ni ugodnih pogojev za radikalne spremembe v družbenoekonomskih odnosih, teinveč da je. sedaj čas, ko bi morali
vse svoje sile posvetiti problemom stabilizacije gospodarstva. Taka zahteva je
v nasprotju s spoznanji, da. nestabilni gospodarski odnosi, nesorazmerja v delitvi in porabi ter drugi negativni pojavi, ki spremljajo gospodarske težave,
niso nastali sami od sebe, temveč so jih marsikdaj in v mnogočem povzročali
tudi neustrezni družbenoekonomski odnosi v združenem delu. Prav dejstvo, da
nismo , uspeli odpraviti pojava odtujevanja sredstev delavcem, je omogočalo
ustvarjanje, monopola določenih struktur nad družbenimi sredstvi in pojave
skupinsko lastninske miselnosti v posameznih delovnih organizacijah ter druge
pojave, ki so ogrozili spremeniti socialistično samoupravno ureditev v družbeno
ureditev, za katero so značilni: odtujevanje sredstev delavcem, monopolistično
razpolaganje s temi sredstvi, lov za dobičkom za vsako ceno, ki so bili pomemben vzrok za neusklađen družbeni razvoj in ki vodijo v močne socialne
konflikte.
K socialnim in ekonomskim nesorazmerjem je med drugim prispeval tudi
proces odtujevanja sredstev, ko se je presežek dela prelival iz proizvodne sfere
v trgovino, bančništvo in razne sklade, s katerimi so upravljali državni in
poldržavni organizmi.
Izhajajoč iz take ocene družbenoekonomskega stanja moramo napore za
stabilizacijo gospodarstva in napore za odpravo socialnih razlik tesno povezati
z napori za uresničevanje ustavnih dopolnil ter pri tem mobilizirati vse delovne
ljudi in uveljaviti take odnose in zgraditi take obrambne mehanizme, ki bodo
v prihodnje onemogočali take družbenoekonomske ekscese.
Med gesli, s katerimi se hoče opravičiti zavlačevanje ustavnih dopolnil,
pogosto najdemo trditev, da pomeni njihovo uresničevanje dezintegracijo dela
in sredstev in s tem slabitev že tako slabo reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Taka ugotovitev izhaja bodisi iz nerazumevanja bistva ustavnih dopolnil, bodisi je zavestno formulirana tako, da bi preprečila ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela. Že dosedanji razvoj pri ustanavljanju temeljnih organizacij združenega dela je pokazal, da bi prav njihovo ustanavljanje
odprlo nove možnosti za združevanje sredstev in dela, in sicer v zelo različnih
oblikah, ki močno presegajo najbolj navadne fizične združitve organizacij v isti
dejavnosti. V politični aktivnosti bomo morali bolj kot doslej poudarjati, da je
prav samostojnost temeljnih organizacij združenega dela, ker se delavci prosto
odločajo, kje, s kom in pod kakšnimi pogoji bodo sodelovali, glavni pogoj za
integracijo, saj je ustavna opredelitev temeljnih organizacij združenega dela
kot samoupravne in samostojne organizacije porok, da delavci z združevanjem
ne izgubijo ničesar pri svoji samoupravnosti. Poudariti je treba, da so doslej
ustanavljanje temeljne organizacije združenega dela marsikje ovirale prav
vodstvene strukture v strahu pred tem, da bi izgubile svoj položaj nad upravljanjem in vodenjem podjetij.
Izhajati je treba iz načela, da je ustanavljanje temeljne organizacije združenega dela in medsebojno povezovanje teh organizacij enoten, nerazdružljiv
proces, ki je nujen, če hočemo doseči potrebno koncentracijo proizvajalnih sred-

28. seja

337

stev, ki izhaja iz družbenega značaja dela in sodobne tehnike in tehnologije še
posebej. Pri integracijskih procesih moramo težiti k temu, da se najdejo vedno
sodobnejše in učinkovitejše oblike združevanja sredstev in njihova koncentracija, pri čemer je treba zagotoviti, da s koncentracijo sredstev ne pride tudi
do njihovega odtujevanja. Prav v zvezi s tem je treba prav pozorno oblikovati
skupne organe, pri čemer moramo začeti z uvajanjem delegatskega sistema, ki
naj zagotavlja vpliv delavcev na ustvarjen dohodek v celotnem procesu družbene reprodukcije.
Kot razlog za odlašanje uresničevanja ustavnih dopolnil večkrat navajajo
nejasnosti in nedorečenosti, ki da jih vsebujejo ustavna dopolnila, zlasti pa
z njimi neusklađena zakonodaja, in dejstvo, da ni bila pravočasno sprejeta vrsta
sistemskih zakonov, s katerimi bi morali na področju zakonodaje začeti uresničevati ustavna dopolnila. Čeprav ne moremo trditi, da je uresničevanje ustavnih
dopolnil od tega popolnoma neodvisno, pa moramo pristati, da stoji vse delo
pri uresničevanju ustavnih dopolnil zaradi zaostajanja zakonodaje. Predvsem
moramo izhajati iz določila 2. -člena ustavnega zakona, ki določa, da se določbe amandmaja XXI do XXIII k zvezni ustavi, ki se nanašajo na pravico
delovnih ljudi, da organizirajo temeljne organizacije združenega dela, in na
pravico do pridobivanja in delitve dohodka in sredstev družbene reprodukcije
ter na pravice temeljnih organizacij združenega dela do njihovega združevanja,
uporabljajo neposredno. Taka določba ni le namen zakonodajalca, da se ustavna
dopolnila s tem s tega področja uresničijo čimprej, temveč je tudi logična,
saj gre za temeljne samoupravne pravice, ki se uresničujejo s samoupravnim
odločanjem in po pravilu brez intervencije zakonodaje. Ce pri tem še upoštevamo, da so bili pred kratkim sprejeti v zvezni skupščini najpomembnejši
zakoni s področja združenega dela, kot je zakon o medsebojnem, razmerju
delavcev v združenem delu, zakon o razreševanju sporov iz medsebojnih odnosov
organizacij združenega dela pred stalnimi razsodišči, zakon o konstituiranju
in vpisu v sodni register v organizaciji združenega dela, o prometu družbenih
sredstev temeljnih organizacij združenega dela in zakon o firmi in imenu organizacij združenega dela, ki vendarle precej jasno nakazujejo organizacijske in
pravne oblike ustanavljanja in povezovanja temeljnih organizacij združenega
dela, potem odpade vsako izgovarjanje na zakonodajo. To pa z druge strani ne
pomeni, da predstavniški organi in državne uprave .niso dolžne storiti vsega,
da se v zakone in pozakonske akte vnaša vsebina ustavnih sprememb in da se
spoštujejo roki glede usklajevanja zakonodaje, ki so bili določeni z ustavnimi
zakoni.
Na zaostajanje zakonodaje se izgovarjajo največkrat v tistih delovnih
organizacijah in tiste strukture, ki svojih odnosov niso uredile niti tako,
kot jih je bilo mogoče urediti že pred sprejetjem ustavnih dopolnil. Dejstvo
namreč je, da je bila že v ustavi iz leta 1963 jasna zahteva, da se samoupravljanje uredi tako, da bo volja delavcev prišla kar najbolj neposredno do izraza.
Tako ureditev je zahtevala in omogočala tudi že doslej veljavna zakonodaja,
pa imamo kljub temu še danes preveč primerov nespoštovanja tega načela
v praksi.
V poročilu o delu komisije, kjer se obravnava predvsem uresničevanje
ustavnih dopolnil in ki vam je bilo predloženo, je v kratkih obrisih dana problematika uresničevanja posameznih določil ustavnih dopolnil. Tu želim opozoriti le na najbolj bistvene ugotovitve, zlasti pa na nove ugotovitve, do katerih
smo prišli v času od izdelave omenjenega poročila pa do danes.
22
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Predvsem bi rad poudaril, da je komisija pri ocenjevanju uresničevanja
ustavnih dopolnil ocenjevala celovitost procesa, kar pomeni, da se ni zadovolje*vala samo z ustanavljanjem temeljnih organizacij združenega dela, temveč je
ocenjevala njihovo povezovanje, notranje odnose, načela minulega dela, načela
vzajemnosti in solidarnosti itd. Prav zaradi takega načina ocenjevanja je predloženo poročilo bolj kritično in ugotavlja več negativnih pojavov kot pozitivnih
premikov. Kljub takemu načinu ocenjevanja, ki mora po mojem mnenju še
vedno ostati naša metoda dela, pa danes lahko že ugotovimo precejšen napredek
pri uresničevanju ustavnih dopolnil.
Število delovnih organizacij, ki so že ustanovile temeljne organizacije združenega dela in sklenile ustrezne samoupravne sporazume o združevanju, že ni
več tako majhno. Veliko je tudi takih, ki so sredi priprav za ustanovitev temeljne
organizacije združenega dela. K takemu pozitivnemu procesu so poleg delovanja
subjektivnih sil, zlasti Zveze komunistov in sindikatov, priprave prej omenjenih
zakonov s področja združenega dela prispevale tudi priprave in razprave
o drugi fazi ustavnih sprememb, ki so razčistile marsikatero dilemo, in tudi
priporočilo zvezne skupščine o neposrednih nalogah pri izvajanju ustavnih
amandmajev od XXI do XXIII, ki je dalo1 dovolj natančna napotila za ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela. Glede ustanavljanja lahko ugotovimo, da se še vedno v ne dovolj veliki meri ustanavljajo temeljne organizacije
združenega dela po odločitvah delavcev, to se pravi, da se je marsikje konstituiranje temeljnih organizacij združenega dela in drugih oblik, organiziranja
združenega dela od zgoraj navzdol in ne po odločitvah in volji centralnih organov samoupravljanja ali vodstvenih struktur.
Ugodne premike zaznamujemo tudi na področju ustanavljanja temeljnih organizacij združenega dela v dislociranih obratih. Ravno z ustanavljanjem temeljnih organizacij združenega dela v teh obratih, ki so navadno locirani na
manj razvitih območjih, odpravljamo včasih odnose nesocialistične podrejenosti
in neenakosti, ki so vladali in ponekod še vladajo med temi obrati in centralami,
in približujemo odločanje delavcem. S tem procesom prispevamo tudi k razvitejšim družbenoekonomskim odnosom, postavljajo se solidnejši temelji za
materialni razvoj teh območij, kakor tudi boljši družbenopolitični odnosi za
razvoj temeljnih organizacij združenega dela.
Tudi vsebina samoupravnih sporazumov o združevanju dobiva končno
fiziognomijo, iz katere lahko povzamemo, da se temeljne organizacije združenega dela trudijo urediti svoje medsebojne odnose v skladu- z ustavnimi dopolnili. V samoupravnih sporazumih o združevanju je vedno več določb o združevanju sredstev, o razreševanju medsebojnih razmerij in skupno ustvarjenih
sredstev, ki so nastala z vlaganji iz preteklih let, določb o solidarnosti in vzajemnosti in drugih določb, s katerimi se urejajo družbenoekonomski odnosi v
združenem delu. V nekaterih primerih so odnosi še vedno urejeni tako., kot
da se dohodek ustvarja na ravni podjetja in od tu deli po> dogovorjenih kriterijih med temeljne organizacije združenega dela. V večini samoupravnih sporazumov pa je pristop pravilen, kar pomeni, da se dohodek ustvarja na ravni
temeljnih organizacij združenega dela, kjer z njimi tudi razpolagajo. Seveda
nastane pri tem Hfprašamje, kaj se bo v praksi resnično dogajalo in v kakšnih
merah bodo spoštovane določbe sklenjenih samoupravnih sporazumov. Nobenega
dvoma hi, da bodo ob pomoči subjektivnih sil v delovnih organizacijah z delavc'.
uspeli, da se bodo spoštovale določbe sklenjenih samoupravnih sporazumov,
da pa' se bodo pojavih tudi poskusi njihovega izigravanja, bagateliziran j a in
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želje, da se družbenoekonomski odnosi v temeljnih organizacijah združenega
dela urejujejo po starem. Na take poskuse bomo morali biti pozorni in nanje
pravočasno- reagirati.
2e v poročilu opozarja komisija na problem uresničevanja ustavnih dopolnil v delovnih organizacijah, kjer ni pogojev za ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela. Izhajajoč iz temeljne intencije ustavnih sprememb,
da naj se upravljanje v imenu delavcev spremeni v upravljanje po delavcih,
ni nobenega razloga, da z enako pozornostjo ne bi spremljali uresničevanja
ustavnih amandmajev v delovnih organizacijah, kjer ni pogojev za ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela. V takih podjetjih moramo izhajati
iz načela, da delavci kar najbolj neposredno upravljajo z delom in s sredstvi
in na teh načelih vztrajati tako, kot vztrajamo, da se v večjih podjetjih ustanavljajo temeljne organizacije združenega dela. Če bomo zanemarjali samoupravne odnose v takih organizacijah in usmerjali svojo dejavnost in aktivnost
samo na ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela in morebiti še
na vsebino samoupravnih sporazumov, bomo opravili le en del svoje naloge.
Zavedati se namreč moramo, da ustanavljanje temeljnih organizacij združenega
dela ni samo sebi namen, temveč le sredstvo, organizacijska oblika, v kateri
je mogoče speljati načelo o neposrednem odločanju delavcev njihovih neodtujljivih pravicah.
Iz dosedanjih analiz izhaja, da se prav v nekaterih manjših delovnih organizacijah, v katerih v tem trenutku nismo sprožili politične akcije, kjer ni
bilo pogojev za ustanavljanje temeljne organizacije združenega dela, obnašajo
vodstvene strukture tako, da neomajno odločajo v imenu delavcev brez njihovega sodelovanja. Take organizacije že tako največkrat niso na očeh javnosti
in po krivici jih zanemarjamo' tudi ob tej akciji.
Posebno obravnavanje zahteva uresničevanje ustavnih dopolnil v organizacijah združenega dela, ki opravljajo zadeve posebnega družbenega pomena.
V dosedanjih analizah in v dosedanjih prizadevanjih smo temu problemu posvetih premajhno pozornost oziroma smo uresničevanje ustavnih dopolnil v teh
delovnih organizacijah obravnavali enako kot v drugih organizacijah združenega dela. Ker je v takih organizacijah močneje poudarjen širši družbeni interes
nad njihovim delo-m in ker je ustavnopravno drugače reguliran njihov položaj,
ki se kaže predvsem v tem, da imajo predstavniki širše družbene skupnosti
močnejši vpliv na organizacijo poslovanja in na delo teh organizacij, na delitev
ustvarjenega dohodka, na določanje predmeta poslovanja itd., bo potrebno
posebej skrbno obravnavati odnose, ki tu nastajajo. Povsem jasno je, da je
treba tudi tem delavcem zagotoviti njihove neodtujljive ustavne pravice. Hkrati
bo potrebno z družbenimi vplivi zagotoviti tako delo teh organizacij, ki bo v
širšem družbenem interesu. Take odnose bo potrebno zagotoviti v organizacijah
združenega dela s področja elektrogospodarstva, cestnega, komunalnega, stanovanjskega in vodnega gospodarstva in v organizacijah združenega dela v družbenih službah, kjer je dan širši družbeni interes, in sicer prek samoupravnih
interesnih skupnosti, ki so že ustanovljene ali pa bodo ustanovljene na teh
področjih. V njih bo treba urediti tak način • zastopanja in odločanja, ki bo
zagotavljal opredeljene odnose.
V zadnjem času je bilo precej storjenega, da bi se uredila razmerja na področju trgovine, bančništva in zavarovalstva v smislu ustavnih dopolnil. V
poročilu omenjamo konkretne poskuse oblikovanja samoupravnih sporazumov
na primer v bankah, kjer so se skušali ti odnosi normativno urediti.
22*
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Kljub precejšnjim prizadevanjem še vedno ni zadovoljivih konkretnih
rezultatov na tem področju, zlasti še ni zadosten vpliv delavcev iz delovnih organizacij neposredne proizvodnje na razpolaganje z dohodkom, ki je bil skupaj
ustvarjen v trgovini kot skupni dohodek.
Urejanje teh odnosov je zlasti pomembno na področju zunanje trgovine,
kjer je treba upoštevati načela trajnega sodelovanja med organizacijami združenega dela, ki proizvajajo za izvoz in tistimi, ki te proizvode izvažajo. V
okviru sodelovanja bo treba določiti skupno poslovno politiko v proizvodnji
kakor tudi v izvozu in uvozu, dehti ustvarjeni dohodek ob skupnem poslovnem
riziku in ob skupni skrbi za napredek proizvodnje in prometa.
Poleg tega nas v bližnji prihodnosti čaka še naloga, da tudi neposrednim
potrošnikom omogočimo, da prek svojih interesnih skupnosti sodelujejo' pri
delu organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga na drobno.
Tudi v bančništvu in zavarovalstvu, kjer so v načelu razčiščeni medsebojni odnosi, nastajajo največje težave pri tem, kako omogočiti delavcem,
ki dohodek ustvarjajo, da soodločajo pri njegovem razpolaganju tudi v teh
organizacijah. Pri razčiščevanju teh odnosov nam bodo v veliko pomoč razprave, ki nastajajo ob pripravi druge faze ustavnih sprememb, kjer se ti odnosi
bolj natančno opredeljujejo.
Rešitev tega problema je pomembna tudi zaradi pravilne opredelitve minulega dela. Dosedanji poskusi uveljavitve minulega dela se več ah manj zaustavijo ob povečanju osebnih dohodkov iz naslova minulega dela, bolj redko
pa se minulo delo opredeljuje v pravicah delavca do dela, kar pomeni, da je
iz tega naslova treba zagotoviti sredstva za nova delovna mesta. Zanemarja se
pravica delavca, da tudi iz naslova minulega dela soodloča pri razpolaganju
z dohodkom na vseh stopnjah družbene reprodukcije. Pri tem mislimo tudi na
soodločanje delavcev, ne samo v različnih oblikah združevanja sredstev v delovnih organizacijah, temveč tudi na razpolaganju delavcev s sredstvi, ki se
združujejo v najširšem območju. Tudi nad temi sredstvi, s katerimi je doslej
razpolagala država in njeni organi, moramo uveljaviti vpliv in ustrezne pravice delavcev, ki so ta sredstva ustvarili.
Korak naprej pri urejevanju teh odnosov, to je pri deetatizaciji, nekaterih
skladov, ki so se oblikovali na ravni republike ah občin, predstavlja sprejetje
zakonov, ki urejajo pospeševanje nekaterih dejavnosti posebnega družbenega
pomena, na primer področje železnic in elektrogospodarstva itd., in po katerih
se odločanje o združevanju in uporabi sredstev prenaša na samoupravno
področje.
Po teh zakonih se o razvoju in modernizaciji na teh področjih dogovarjajo
na podlagi skupnih interesov delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo take storitve, z uporabniki teh storitev. Pri tem pa je pomembno, da ne
gre za odtujevanje sredstev delavcem, ki so jih ustvarili, temveč za združevanje teh sredstev na podlagi samoupravnega sporazuma in za pravice, da
na podlagi vloženih sredstev soodločajo o združenih sredstvih in poslovanju
te organizacije.
Ustavna dopolnila govorijo o družbenih dejavnosti kot o delu enotnega
procesa družbenega dela, v katerem delovni ljudje zagotavljajo svoje skupne in
posebne interese s svobodno menjavo dela z delavci na teh področjih. To direktno izmenjavo dela opravljajo delovni ljudje zlasti v samoupravnih interesnih
skupnostih, ki se ustanavljajo tako v družbenih službah kakor tudi na tistih
področjih gospodarskih dejavnosti, ki so posebnega družbenega pomena. Z
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uresničevanjem ustavnih dopolnil, ki predvidevajo' svobodno menjavo dela ob
upoštevanju neodtujljivih pravic delavcev, ki delajo v teh službah, smo tudi
šele na začetku, saj je prav ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti
s samoupravnim sporazumevanjem še vedno nezadostno in še vedno prevladuje oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti na podlagi določb zakona.
Tudi tukaj bomo morali okrepiti delovanje subjektivnih sil in postopno zmanjševati vlogo države, ki naj preneha delovati kot posrednik med delavci v teh
organizacijah oziroma službah in med uporabniki njihovih storitev. Vzporedno
z zmanjševanjem vloge države na teh področjih pa bo treba krepiti vpliv uporabnikov na delo teh ustanov, ki je premalo razvit.
Premajhen vpliv uporabnikov je posledica tega, da so slabo zastopani
v organizacijah in da bo' treba z uvajanjem delegatskega sistema zagotoviti
zastopanje neposrednih interesov uporabnikov.
Ob analizi samoupravnih odnosov na področju samoupravnih interesnih
skupnosti ne moremo- iti mimo odnosov, ki vladajo v stanovanjskih podjetjih.
Stanovanjska podjetja so tipičen primer gospodarjenja s tujimi sredstvi, kjer
je združeno minulo delo delavcev drugih organizacij združenega dela, kjer
pa njihova vloga v upravljanju ni dovolj dobro uresničena. Formalno so
sicer izpeljani principi zastopanosti vlagateljev sredstev, v resnici pa je njihov
vpliv na odločanje neznaten. Tudi tukaj, kakor v vseh drugih samoupravnih
interesnih skupnostih, bo treba zlasti z uvajanjem delegatskega principa zagotoviti soodločanje vlagateljev sredstev oziroma uporabnikov storitev te samoupravne interesne skupnosti.
Iz samoupravnih interesnih skupnosti bo treba odpraviti tudi ostanke proračunskih odnosov in jih v celoti nadomestiti s financiranjem na podlagi samoupravnih sporazumov ter omogočiti delovnim ljudem, da bodo sami prek organizacij združenega dela, kjer delajo, v samoupravnih interesnih skupnostih, zadovoljevali svoje posamične in skupne interese na načelih solidarnosti in vzajemnosti in da bodo na teh načelih sklepali samoupravne sporazume z delovnimi
ljudmi, ki delajo v teh samoupravnih interesnih skupnostih.
Posebno pozornost pri spremljanju uresničevanja ustavnih dopolnil zaslužita samoupravni sporazum in družbeni dogovor kot instrumenta dogovarjanja
delavcev v delovnih organizacijah oziroma na širšem področju. Čeprav je bilo
po sprejetju ustavnih dopolnil napisanih in podpisanih veliko samoupravnih
sporazumov, pa z njihovo vsebino ne moremo biti v celoti zadovoljni. Zavedati
se namreč moramo, da so samoupravni sporazumi, zlasti samoupravni sporazum
o združevanju, eden izmed najvažnejših instrumentov, s katerimi delavci urejajo medsebojna razmerja v združenem delu.
Verjetno je res, da so še najbolj dognani samoupravni sporazumi o združevanju, ki jih sklepajo temeljne organizacije združenega dela. Ta samoupravni
sporazum je tudi najbolj opredeljen, da je njegova vsebina med drugim obdelana tudi v prej omenjenem priporočilu zvezne skupščine.
Ce smo v neki meri zadovoljni s samoupravnimi sporazumi o združevanju,
pa moramo biti bolj kritični do nekaterih drugih samoupravnih sporazumov,
ki so sataoupravni samo po svojem nazivu in ne pa po svoji vsebini, še manj
pa po načinu, kako se sprejemajo. Nekateri samoupravni sporazumi se sprejemajo oziroma se vsiljujejo organizacijam združenega dela na področjih, ki smo
jih doslej urejali z zakoni republike oziroma zveze ali z odloki občine in se
njihov podpis še vedno doseže s pretnjo sankcije, ki jo predpiše zakon ali odlok
občine.
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Več primerov je bilo, ko se je skušal s samoupravnim sporazumom zagotoviti za nekatere delovne organizacije monopolni položaj na tržišču ali jim
zagotoviti druge neupravičene koristi. Te ugotovitve veljajo' predvsem za nekatere samoupravne sporazume, ki so bili sklenjeni na področju cen. Taki samoupravni sporazumi seveda niso samoupravni v smislu ustavnih dopolnil in
subjektivne sile se bodo morale bolj energično zavzeti za odpravo anomalij, sicer
bodo ti samoupravni akti, ki SO' po svoji zamisli izrednega pomena, povsem
kompromitirani,.
Ob zaključku bi rad povzel tudi nekaj misli iz poročila komisije, ki se
nanašajo na vlogo občin in njenih organov pri uresničevanju ustavnih dopolnil.
V dosedanjih razpravah srno prišli do zaključka, da je marsikje aktivnost
občinskih skupščin oziroma njihovih organov preveč usmerjena na formalno
obravnavanje samoupravnih aktov delovnih organizacij, premalo pa na probleme
uresničevanja ustavnih dopolnil. Komisija za samoupravno pravo v delovnih
organizacijah in druge ustrezne komisije pri občinskih skupščinah bodo morale
odslej prevzeti skrb za konkretno pomoč delovnim organizacijam pri oblikovanju njihove organizacije in uveljavljanju pravic delavcev v skladu z ustavnimi
dopolnili, kakor tudi skrb, da se sprejeti samoupravni predpisi, zlasti samoupravni sporazum o združevanju in statuti organizacij združenega dela dosledno izvajajo.
Občinska skupščina bo v prihodnje imela pomembno' vlogo tudi pri oblikovanju drugih organov kontrole samoupravljanja in pri urejanju odnosov v
delovnih organizacijah, saj bo imela pomemben vpliv na izvajanje kadrovske
politike v temeljnih organizacijah združenega dela. Da bi lahko uspešno opravila te naloge, se bo morala tesno povezati z družbenopolitičnimi organizacijami
na svojem področju in skupaj z njimi začeti reševati ta vprašanja.
Končno menim, da bi morali tudi poslanci skupščine SR Slovenije tako
v skupščinskih telesih kakor tudi v svojih volilnih enotah najti primerne oblike
povezovanja s tistimi subjektivnimi silami, ki aktivno oblikujejo stališča v zvezi z uresničevanjem ustavnih dopolnil, in se aktivno vključiti v boj za njihovo
izvajanje. Hvala lepa.
Predsedujoči Tone Bole: Dogovorili smo se, da poslušamo še uvodne
besede k regionalnemu prostorskemu planiranju. Zato pirosim tovariša Mikoša,
sekretarja za urbanizem, da da prvi del uvodne besede. Prosim, tovariš Mik oš.
Boris Mikoš: Tovariš predsedhik, tovarišice in tovariši poslanci!
Med številnimi gradivi, ki so danes na dnevnem redu, in, poleg drugih vprašanj
in razprave o dosedanjem in bodočem delu pri regionalnem prostorskem planu
imamo v obravnavi tudi osnutek urbanega sistema SR Slovenije, ki naj bo
podlaga za izdelavo republiškega prostorskega plana, in osnutek dokumenta
o poglavitnih smernicah in smotrih za gospodarjenje s prostorom in za urejanje
okolja. Predvsem pri teh dveh gradivih bi se rad zadržal.
Obe predloženi gradivi sta rezultat večletnega intenzivnega strokovnega
proučevanja dosedanjega razvoja in spoznavanja poglavitnih tendenc tega
razvoja. V graditvi so prikazane in tudi ocenjene te tendence. Naša naloga je
predvsem ta, da danes o njih predvsem politično razpravljamo in da tudi povemo, ah se s takšno oceno razvoja in osnovnih tendenc ter temeljnih zaključkov, kakršni so predloženi, tudi strinjamo. Gradivo je sicer z družbenoekonomskega vidika še nepopolno. Vendar predstavlja zadostno osnovo, da že lahko
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začnemo tudi razpravo, kaj bo treba v sedanjem srednjeročnem planu razvoja
SR Slovenije dodatno upoštevati in kaj bo treba vključiti v izhodišča za pripravo načrta razvoja za prihodnje petletno obdobje.
Danes pravijo, da v svetu obstaja ena sama kriza. Kriza transformacije.
Človeštvo se kot celota nahaja na krivulji sprememb, ki se zelo 'naglo vzpenja.
Priče smo burnemu zgodovinskemu spreminjanju praktično vseh vrednosti.
V zadnjih stoletjih na primer so se povečali viri energije, s katerimi človeštvo
razpolaga, za tisočkrat, moč orožja za milijonkrat in hitrost komuniciranja med
ljudmi za 10 milijonkrat. Tehnološke spremembe so prav tako sunkovite in se
približujejo naravnim mejam, za katere mnogi mislijo, da jih ne bo mogoče
prekoračiti. Mnogi strokovnjaki hkrati tudi opozarjajo, da morda ne bo mogoče
tako naglo spreminjati tehnologije, kot bo to potrebno1, in da se potem za nas
ne piše več jutrišnji dan. Glavni problem je, tako' vsaj gledajo in mislijo
razvite dežele, usmeriti silno moč in sposobnost sodobnega, sveta v reševanje
tistih vprašanj, od razrešitve katerih je predvsem, odvisno, kako bo jutri. Nevarnost atomske vojne, lakota, pomanjkanje energije, spopad bogatih in revnih
ter uničenje okolja, ta vprašanja in te probleme štejejo danes med glavne
nevarnosti, ki pretijo človeku.
Uničenje naravnega okolja dobiva v svetu neslutene razsežnosti, sili narode
in vlade k razmišljanju in k ukrepanju. Tudi mi smo ena od dežel v naglem
razvoju in že čutimo prve posledice uvajanja moderne tehnologije in večje
urbanizacije. Tega smo se zavedli že pred leti in takrat se je prav ta skupščina
odločila, da se začnemo načrtneje ukvarjati s prostorom, da začnemo gospodariti
z njim in da v ta namen pripravimo tudi prostorski plan v republiki.
Danes imamo v razpravi osnutek stališč in priporočil o smotrih in smernicah za gospodarjenje s prostorom, ki naj bi jih v prihodnje v največji
možni meri spoštovali, pa tudi upoštevali. Sprejeti ta stališča hkrati pomeni,
da se opredeljujemo za racionalno izrabo prostora, za zdravo okolje. To pomeni,
da naj predstavlja zdravo okolje sestavni del življenjske ravni, kar je treba
tudi materialno izraziti v bodočih planih razvoja naše skupnosti. Takšna odločitev, pa čeprav povsem načelna, bi bila nedvomno zgodovinsko pomembna za
našo skupnost, ker bi predstavljala novo družbeno valorizacijo' okolja za človeka.
Takšna odločitev pa hkrati tudi izhaja iz posebnega amandmaja naše slovenske
ustave, v katerem so delovni ljudje že izrazih svojo neizpodbitno pravico, da
živijo v zdravem okolju, in svojo dolžnost, da takšno okolje tudi varujejo. In
še več, takšna odločitev nas bo privedla tudi do nekaterih novih razprav o izrabi
razpoložljivih virov energije pri nas. Privedla nas bo do drugačne delitve narodnega dohodka od dosedanje, do drugačnega temeljnega odnosa do obdelovalne zemlje pri nas, do osnovnih vodnih virov itd. Sprejeti ta načela pomeni
v naši družbi prelomiti neko superiornost in prednost, ki jo je glede na prostor
in na njegove pogoje uživala industrija. Mislim, da je tako tudi prav, ker smo
danes že do te mere razviti, ko za razvoj industrije ni več treba žrtvovati
tudi osnovnih vrednot okolja. Počasi prehajamo v položaj, ko bomo. lahko uveljavljali pri vsaki investiciji sociološki saldakonto, to je seštevek vseh družbenih
stroškov na daljši rok zaradi te investicije.
Slovenija nima veliko surovin. Zato bo treba temeljito proučiti, kaj nam
lahko narava da in kaj nam lahko da v največjem obsegu. Orientacija samo na
predelavo v tujini kupljene surovine nas spravlja v preveliko odvisnost od
sveta. Temeljito moramo zato spoznati lastne možnosti in zelo premišljeno gospodariti s prostorom. Od racionalnosti in načina gospodarjenja s prostorom
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je neposredno odvisna eksistenca pomembnega dela naših ljudi. Geopolitični
položaj Slovenije je bil v vsej zgodovini občutljiv in je po II. svetovni vojni
še pridobil na pomenu. Slovenski prostor je izpostavljen najrazličnejšim vplivom, ne le političnim. Jedra, demografske in proizvodne koncentracije moderne
Evrope se postopoma od severa in severozahoda vedno bolj bližajo tudi našemu
prostoru. Sosednje dežele ne le da razvijajo predele v bližini Slovenije, ampak
tudi načrtujejo pomembne nove in velike proizvodne koncentracije nedaleč
od naših meja. Velike prometne smeri so se nam že močno primaknile: vse to
ustvarja za Slovenijo ugodne možnosti za gospodarski in splošni družbeni razvoj, hkrati pa tudi obvezo, da se tudi sami premišljeno in zelo načrtno obnašamo, izkoriščajoč vse najboljše možnosti, ki jih v prostoru, kjer živimo, imamo.
Slovenija se je po II. svetovni vojni sorazmerno zelo naglo razvijala. V
tem času smo zgradili skoraj več, kakor prej v vsej zgodovinski epohi skupaj.
Posegi v prostor in organizacija prostora pa sta se močno spremenila. Močno
se je spremenil način življenja pri nas in tudi pogoji zanj. Razvil se je močan
delavski razred in število zaposlenih v gospodarstvu je skoraj doseglo 600 000.
Vzporedno z industrializacijo dežele in demokratizacijo vseh komponent življenja v njej pa so tekli številni procesi, med katerimi je verjetno najpomembnejši proces vključevanja vedno večjega dela prebivalstva v nekmetijske dejavnosti. Tako danes živi od kmetijstva manj kakor ena petina prebivalstva,
približno toliko pa se jih ukvarja s kmetijstvom ob drugi zaposlitvi. To je pomembna značilnost tako časa kot našega prostora. Vajeni, da živijo izključno
od dela svojih rok, so se delovni ljudje aktivno vključevali v delo na novih
delovnih mestih, ki smo jih po vojni odpirali. Tako so se vozili ljudje na delo
leta 1951 iz 2700 naselij, dvajset let pozneje pa že iz več kot 5000 naselij od
6000 naselij, kolikor jih imamo na Slovenskem. Klasični sezonski migraciji
se je priključila zelo močna dnevna migracija, ki je danes izredno' pomembna
sestavina celotnega našega gospodarskega in tudi družbenega življenja.
Prav posebnega pomena in vrednosti za nadaljnji prostorski in družbenoekonomski razvoj bodo zato rešitve, ki jih bomo dali v prostorskem planu
tudi v zvezi z dnevno migracijo.
Splošni napredek je omogočil rast mest, pa kljub temu živi v mestu le
40 % naših ljudi. Mesta so sicer številna, a so majhna in le pomanjkljivo opravljajo svojo funkcijo v prostoru. V tem pogledu se moramo sploh ozreti za nekaj
značilnih podatkov, ki povedo nekaj več o našem prostoru. 23'% slovenskega
prostora ni naseljenega. Zato je velik del Slovenije naseljen s 330 prebivalci na
km2 v poprečju. 17'% površine Slovenije je območje popolnega razseljevanja
in je demografsko močno ogroženo. Na 25 % celotne površine je območje koncentracije prebivalstva in proizvodnje. Samo 20'% vseh kmetijskih površin,
s katerimi razpolagamo, je sposobnih za obdelavo s srednjo in s težko mehanizacijo. Kar 50 % Slovenije predstavljajo gozdna zemljišča, zato smo med
najbogatejšimi v Evropi glede na odstotek površine pod gozdovi. Za 30 % vseh
zemljišč, ki so nam na voljo, je potrebno hidromelioracijsko' urejanje. 33%
površine, pretežno Kras, nima dovolj tehnološke vode za hitrejši gospodarski
razvoj. 5 % vodotokov na Slovenskem je biološko' mrtvih. 32 % vse površine
Slovenije je v družbeni lasti. Te površine naraščajo. 88'% vseh obdelovalnih
površin pri nas še vedno' obdelujejo zasebni kmetovalci,
V Sloveniji je v dosedanjem razvoju potekala ponekod premočna koncentracija, drugod pa izrazito in pretirano praznjenje prostora. Danes so območja,
ki zadovoljujejo potrebe in želje delovnih ljudi, relativno zelo majhna. Vzrok
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je v tem, da ima le majhen del našega prostora ustrezno strukturo delovnih
mest, ustrezno za oba spola, za različne starosti in kvalifikacije in obenem
možnosti, da nudi ustrezno zdravstvo, izobraževanje in preskrbo. Zato je le
na 18 '"/o Slovenije, kjer živi polovica prebivalstva, pozitiven migracijski saldo.
Koncentracija je še vedno izrazita v tako imenovanem razvojnem srpu, ki sega
od Jesenic, prek Ljubljane do Celja in Maribora. Nekateri pomembni prostori,
kot so Koroška, Primorska iin Posavje, so brez ustreznih močnejših središč.
Za sedanje stanje pri nas je značilno, da je urbanizacija zelo razpršena,
da je deagrarizacija sorazmerno nagla, da je naglo tudi razseljevanje, ki je nekatera območja zajelo v obsegu, ki upravičeno vzbuja družbeno skrb. Značilna je
hkrati tudi nezadostna in pomanjkljiva prometna povezanost, kakor tudi zelo
naglo naraščanje razvrednotenja okolja,
V naglem gospodarskem razvoju povojnih let smo tako naglo zmanjšali
odstotek kmečkega prebivalstva kakor redkokatera dežela v Evropi. Danes
imamo že manj kot 20 % kmečkega prebivalstva, v nekaterih regijah celo že
manj kakor 10 %. V nekaterih slovenskih regijah se je obseg kmečkega prebivalstva v 25 povojnih letih znižal od 90 % na 15 %. V mestih dela mnogo več
ljudi, kakor jih v njih živi. To ima sicer določene pozitivne prednosti in vrednosti, vendar pa to omejuje mesta v njihovem normalnem razvoju, predvsem v
opravljanju njihove prave funkcije v prostoru. To je tudi eden od razlogov,
da so naša mesta draga.
Značilno za razvoj mest v Sloveniji je, da so v svoji rasti dobila nekoliko
načrtnejšo podporo komaj po tej vojni. V avstro-ogrski monarhiji, kot vemo,
so bila mesta in trgi bolj posledica razvoja iiz časa fevdalizma in hkrati rezultat
teženj po vladanju in raznarodovanju. Veliki železniški križ, grajen pred nekaj
več kot sto leti, je imel zelo velik vpliv na razvoj slovenskih mest, bil pa je
pogojen ne le orografsko, ampak tudi s številnimi negativnimi težnjami v tedanji notranji politiki avstro-ogrskega cesarstva.
Vladajoči režimi predvojne Jugoslavije so v strahu pred delavskim razredom nasprotovali koncentraciji delavstva in hitrejši rasti mest. Socialna struktura predvojne Ljubljane je lepa ilustracija za tako trditev. Po vojni smo intenzivno rast gospodarstva usmerili v stara in v nova mesta. Z izgradnjo komunalnega sistema smo omogočili sorazmerno enakomerno^ rast vseh naselij mestnega značaja, tako v gospodarskem kakor tudi v komunalnem pogledu. S tem
pa seveda nikakor ne želim reči, da v dobi administrativnega vodenja ni v tem
razvoju imelo republiško središče določenih prednosti. Kljub temu pa smo
vendarle dosegli veliko disperzijo novih delovnih mest. Še mnogo večja je bila
disperzija stanovanj.
Takšna in druga spoznanja so vodila v široki javni razpravi o resoluciji
o dolgoročnem razvoju Slovenije in pozneje v razpravi o urbanem sistemu do
zaključka, da je za skladen razvoj pri nas potreben policentrični urbani sistem,
da torej potrebujemo večje število mest, ki bodo delovala kot razvojna središča,
kot motorji razvoja. Ob spoznanju, kakšne so najširše in ne samo ozke ekonomske potrebe oziroma interesi družbe, je bil izdelan osnutek urbanega sistema, ki vam je predložen. Ko smo opredeljevali model urbanega sistema, smo
zasledovali predvsem naslednje cilje, ki jih hočemo z razvijanjem takega sistema
doseči: najbolj enakomerno stopnjo urbanizacije v vseh območjih Slovenije
ob najmanjših premikih delovne sile iz agrarne v neagrarno sfero ali drugače
rečeno, kako do leta 2000 najbolj racionalno zasnovati glede na prostor in
ekonomiko naselitev dveh milijonov prebivalcev, kot ocenjujemo, da jih bo
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Slovenija takrat štela; razporediti razvojna središča tako, da bo vključen pretežni del Slovenije v hitrejši in enakomernejši tako ekonomski kot socialni
razvoj; zajamčiti čim večjo koherentnost in integralnost nacionalnega prostora.
Prav predlagana varianta B, to je ta model urbanega sistema, ki vam je
predložen, nam nudi v tem pogledu največ možnosti za doseganje teh ciljev. Ta
varianta nam nudi tudi največje ugodnosti glede tokov zaposlovanja, pogojev in
možnosti za dnevno migracijo, saj v 90-minutnem radiusu pokriva daleč največji del Slovenije. Ta varianta daje tudi največje možnosti za razširjanje ostalih
manjših središč in je tudi dovolj razčlenjena, da omogoča na samoupravni
osnovi in dogovorih zasnovano horizontalno in ne le vertikalno delitev funkcij
mest in razvojnih središč v prostoru.
Širši družbeni pomen predlaganega modela urbanega sistema pa ni samo
v tem. Gre hkrati tudi za obračun s težnjami in s procesi v dosedanjem razvoju,
pa tudi konkretne poglede in živa prizadevanja, da se v prihodnje usmeri
gospodarski razvoj tudi izven ozkega območja razvojnega srpa od Jesenic do
Maribora. Menimo, da je bila takšna zahteva ena od bistvenih komponent tako
družbenoekonomskih ciljev, ki smo jih z resolucijo o dolgoročnem razvoju v
naši republiki zasledovali, kakor tudi zahtev po skladnejšem socialnem razvoju
celotne republike.
Predlagani urbani sistem pomeni tudi obračun z vsemi tistimi težnjami in
s tistimi posamezniki, ki so videli in zagovarjali perspektivo našega hitrejšega
razvoja v močni koncentraciji proizvajalnih sil in prebivalstva v enem samem
mestu ali v tako imenovani metropolitanski regiji. Po predlogu naj bi za naprej
usmerjali rast naših razvojnih središč tako, da bi okrog leta 2000 imela Ljubljana približno 380 tisoč prebivalcev, danes jih ima okrog 220 tisoč, kar pomeni,
da naj bi glede na današnje stanje rastla poprečno za približno 2% na leto,
vsaj kar se prebivalstva tiče.
Takšna orientacija ustreza tudi interesom Ljubljane, saj bo ob počasnejši
rasti mesta lažje reševala svoje probleme, ki jih tudi ni malo in bo lahko postopoma kompletirala svoje mestne funkcije in dobila polni mestni videz. Takšna
politika v razvoju republiškega središča bi nam v prihodnjih desetletjih omogočila, da enakomerne je kot doslej porazdelimo urbano prebivalstvo!, za katerega računamo, da ga bomo do preloma tisočletja imeli še okrog 800 tisoč.
Brez takšnega razvojnega ukrepa bi v tem razdobju republiško središče narastlo
na približno tri četrt milijona ljudi, kar bi privedlo do pomembnega praznenja
nacionalnega prostora kot celote.
Našemu družbenemu razvoju iz mnogih ozirov najbolj ustreza policentrični
sistem v razvoju mest. Na svoji poti skozi zgodovino smo oblikovali in s svojo
živo silo oplajali številna mesta, ki pa so po prenehanju tuje dominacije ostala
izven naših meja. Pa tudi ne glede na zgodovinski razvoj so danes ob vseh naših
mejah zelo močne urbane aglomeracije, velika mesta, ki imajo veliko sesalno
moč tudi v našem prostoru. Predlagani urbani sistem upošteva to pomembno
dejstvo in se skuša z njim tudi na ustrezen način in v okviru naših narodnih
možnosti spopadati. Zato predlagamo sistem mest s približno 50 tisoč prebivalci
in več. Takšno velikost mest potrebujemo, ker se lahko le tako velika središča
uveljavljajo z določenim dovolj močnim zadovoljevanjem potreb okoliške regije,
in to tako. glede na urbane in druge stroške, kakor tudi glede na strukturo
delovnih mest in vrsto uslug.
Sprejeti predlagano zasnovo urbanega sistema pomeni odkloniti stališče
nekaterih ekonomistov, ki menijo, da je mogoče doseči potrebno racionalnost
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samo v enem ali kvečjemu v dveh mestnih središčih. Čeprav ni dvoma, da so
visoko organizirana mesta tudi produktivnejša, pa je vendar pri organizaciji
mreže treba računati tudi na stroške varstva okolja, ki jih sicer danes le poredko
obračunavamo, pa jih bomo vse bolj, kakor tudi na druge elemente, ki so pomembnejši od navadnega ekonomskega računa. Nam ustreza večje število mest
tako iz narodnoobrambnih razlogov, v miru in v vojni, kakor tudi zaradi enakomernejše poselitve.
Uvajanje predloženega modela urbanega sistema kot osnove za nadaljnje
delo pri prostorskem planu republike predstavlja tudi oblikovanje povsem na
novo kvalificirane skrbi za enakomernejše uveljavljanje kmetijskega proizvajalca v naši družbi. Poprečna velikost kmetijskih gospodarstev se stalno manjša.
V 30 letih se je zmanjšala za V.4, in zdaj znaša samo 6,2 ha. Manjšajo se tudi
posamezne obdelovalne parcele. Narodni dohodek zasebnega kmetovalca je trikrat nižji od poprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v republiki. To
stanje moramo spremeniti, sicer bo deagrarizacija postala neustavljiva, kar je
v nasprotju z našimi spoznanji in našimi potrebami. Kmetijska zemljišča bomo
morali odločno zaščititi, Prve korake v tej smeri smo že napravih v novem
zakonu o kmetijskih zemljiščih. Delitev delovnih ljudi na kmete in nekmete
ne vodi do rešitve problema, ker imamo veliko delavcev-kmetov. Spodbujati
moramo že začeti proces modernizacije in mehanizacije dnevnih opravil, ki
že prodira iz mest v vasi in tudi že v odročne kraje. Kmetovalec mora postati še
aktivnejši nosilec razvoja in ga ni mogoče obravnavati kot nesrečno zapuščino
nerazvite preteklosti ali kot odmirajoči sloj. Njegova vloga v prostoru postaja
vse pomembnejša, pa tudi vse bolj dragocena. Vrednost kmetovalčevega prispevka se v določenih območjih ne bo smela več meriti samo s tržno vrednostjo
pridelanih presežkov, ampak tudi še na druge načine. Recimo, ali je res nujno,
da so regresi za mleko povsod enaki, v ravnini in v planini. Lahko rečemo, da
smo v preteklem razdobju imeli opravka z urbanokratizmom, to je s pojavom, ko
se je moralo razvoju mest podrejati vse. Temeljni interesi našega nadaljnjega
skladnega razvoja terjajo, da se s tem preneha in da se interesi enakopravno
tehtajo.
V vsem gradivu, ki je doslej zbrano za izdelavo prostorskega plana naše
republike, smo dobili precej dobro sliko stanja in tendenc v razvoju. Z vsemi
družbenimi močmi moramo izločiti vse tisto, kar se kaže kot negativno in pri
pripravi zasnove prostorskega plana republike določiti tudi prioriteto nalog,
upoštevajoč pri tem še prav posebej izjemno; izpostavljena območja in potrebo,
da se ustvari znotraj našega prostora večja kohezija. Razviti moramo tudi ruralno planiranje, ki je še nerazvito in ga uveljaviti, podobno* kot to delamo z
urbanističnim. Če upoštevamo, da so danes mesta štirikrat boljše, ponekod pa
celo osemkrat boljše oskrbovana kakor njihovo zaledje, je nujnost takšnega
planiranja še bolj očitna.
Predlagani urbani sistem, tovarišice in tovariši, predstavlja le osnutek za
izdelavo prostorskega plana republike. Ne predstavlja in tudi pozneje ne bo
predstavljal nobene direktne obveznosti, moral pa bi predstavljati osnovo za
samoupravne dogovore v regijah in v republiki o bodoči delitvi razvojnih
in drugih funkcij med mesti in drugimi središči.
V republiškem prostorskem planu seveda zajemamo samo glavna razvojna
središča. V prostorskih planih regij oziroma občinskih prostorskih planih pa bo
treba podrobneje opredeliti na podlagi konkretnih potreb in dogovorov tudi
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vlogo manjših krajev, da bi tako dobili dovolj konkreten in koherenten sistem
razvojnih središč, tako večjih kot manjših.
Predloženi osnutek urbanega sistema nikomur ničesar aprio-ri ne odreka
in tudi aprio-ri ne daje. Ne gre za nikakršno priseljevanje. Predloženi urbani
sistem je odprt sistem, ki vodi k aktivnemu vključevanju v urbani sistem sosednjih dežel, in ker je policentričen, najbolj ustreza našim družbenim razmeram in narodnim potrebam. Čeprav na določen način deluje kot kritika sedanje
upravnopolitične razdelitve Slovenije, pa obenem, tako kot je zastavljen, močno
deluje na razbijanje zaprtih občinskih mej in sili k regionalnemu dogovarjanju,
sporazumevanju in usklajevanju interesov, zaradi česar ima možnosti, da se
v našem samoupravnem sistemu uspešno uveljavi.
Samoupravna družbena ureditev nam nedvomno odpira velike možnosti in
daje pomembne prednosti pred drugimi deželami, da v najširšem družbenem
dialogu in sporazumevanju čimbolj racionalno, glede na vse vidike, razporedimo
svoje sile in izrabimo danosti, možnosti in prednosti prostora, ki ga imamo v
veliki skupnosti evropskih narodov na voljo za svoj nacionalni obstoj. Hvala
lepa.
Predsedujoči Tone Bole: V uvodni besedi k tej temi bo sodeloval'tudi
tovariš Novinšek, direktor zavoda za plan. Prosim tovariša Novinska, da prevzame besedo-.
Jože Novinšek: Tovariš1 predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da se pridružim uvodni razpravi z nekaterimi razmišljanji o družbenoekonomskih vidikih, povezanih z zelo kompleksno problematiko, kot sta urbani sistem in prostorski razvoj. Prostorska danost in urejenost je važen ele1ment razširjene reprodukcije učinkovitosti Investicij in skladnega ter pravočasnega izvajanja politike razvoja. Zato je pomanjkanje prostorske ureditve lahko
ovira v razvoju. Podobno je pri. varstvu okolja, ker se napake lahko poznajo v
daljšem obdobju. Družbeno planiranje vse bolj pomeni kompleksno planiranje
človekove aktivnosti in pogojev, v katerih živi in dela. Ne gre samo za reprodukcijo sredstev, ampak tudi za reprodukcijo vseh pogojev in celotne družbe.
Prostorsko planiranje je področje specifičnega planiranja, ki se povezuje z družbenim planiranjem in je pogoj družbenega planiranja na mnogih stičnih točkah,
zlasti tam, kjer imajo elementi prostorskega planiranja izrazito razvojni karakter. Ko oblikujemo ogrodje urbanega sistema po sodobnih, naši družbeni ureditvi, geografskim in še drugim pogojem prilagojenih kriterijih, predvidevamo in
hočemo ustvarjati hkrati čimbolj učinkovit, polnokrven v vseh predelih naše
dežele primerno razporejen ekonomski in družbeni razvoj, ki bo črpal in dajal
silo zamišljenemu policentričnemu razvoju Slovenije. K temu je bil usmerjen v
veliki meri naš dosedanji praktični razvoj, osnovanje resolucije o dolgoročnem
razvoju, priprave družbenega plana razvoja Slovenije za razdobje do 1975 in
mnogih drugih programov samoupravnih nosilcev, kar vse je tudi vplivalo na
pristop k osnovam prostorskega-razvoja in urbanega sistema, ki jih imamo pred
seboj. ■
Zasnove urbanega sistema in regionalnega prostorskega razvoja sploh bodo
med pomembnimi izhodišči tudi za oblikovanje srednjeročnih planov in programov razvoja za razdobje 1976—1980, za katero bodo začetne priprave potekale
hkrati s pripravo in sprejetjem regionalnega prostorskega plana Slovenije.
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Iz razprave in izkušenj tega plana bo izhajalo več povsem praktičnih izhodišč za pripravo družbenih planov občin in medobčinskih regionalnih planov,
za pripravo plana samoupravnih nosilcev, zlasti raznih njihovih integralnih
programov, in seveda tudi za nov družbeni plan republike. Se bolj kot doslej
bo mogoče in bo potrebno valorizirati konkretne razvojne usmeritve srednjeročnih planov in programov razvoja z vidika regionalnega prostorskega razvoja
in sploh obravnavati ta vidik kot enega pomembnih razvojnih kriterijev. To pa
hkrati pomeni, da moramo doseči tudi učinkovitejše paralelno planiranje vseh
nosilcev razvoja, koordiniranje in dogovarjanje.
V analizi razvojnih faktorjev in možnosti bo treba konkretneje videti dosedanje razvojne dosežke, prednosti in rezerve posameznih regij ter sedanjih in
potencialnih razvojnih središč in uporabiti za pripravo predlogov za dogovore
in akcije. Uspešnost razvoja v daljšem obdobju bo odvisna tudi od tega, kako
se bomo povezovali navzven, kompletirali in optimalizirali svojo gospodarsko
strukturo z uporabo možnosti širšega povezovanja, kako se bomo vključevali v
vse bolj razvijajočo se delitev dela v enotnem tržišču v okviru Jugoslavije in v
zunanja tržišča. To pa praktično'pomeni, da moramo zaradi še intenzivnejšega
povezovanja, ki mora potekati hkrati s krepitvijo usposobljenosti nosilcev razvoja v republiki, bolje poznati tudi programe in možnosti za sodelovanje tako
s sosednjimi območji kakor možnosti na širših tržiščih. Dosegli smo že dokaj
visoko stopnjo gospodarske, razvitosti z relativno sodobnimi proizvodnimi potenciali ter kadrovskimi osnovami in imamo še več dokaj sposobnih organizacij
kot integralnih žarišč razvoja. Zato lahko vse lažje izideimo iz zaprtih lokalnih
okvirov in še smeleje povezujemo na naša razvojna žarišča v Sloveniji druge
gospodarske enote ah pa se povezujemo hkrati s svojim aktivnim vplivom na
razvojna žarišča izven republike in razvijamo gospodarske enote tam, kjer so
najboljši pogoji. Proces integracije, ki je v zadnjem času intenzivneje potekal,
pomeni hkrati tudi ustvarjanje razvojnih žarišč, ki bodo vse bolj sposobna razvijati nove gospodarske osnove tudi na tistih manj razvitih območjih, ki imajo
ustrezne pogoje, presežke delavcev in seveda tudi lastno iniciativo za hitrejši
razvoj.
Spodbudno je tudi vse bolj elastično usmerjanje novih investicijskih odločitev gospodarstva v tiste dejavnosti, ki jih tržišče potrebuje in kjer je mogoče
z najsodobnejšo tehnologijo in organizacijo doseči visoko produktivnost dela,
rentabilnost in konkurenčnost na trgu.. To je tudi motiv za živahnejše združevanje sredstev organizacij združenega dela in uveljavljanje še zahtevnejših kriterijev, tako za njihove lastne naložbe kot naložbe drugod. Vse to pomeni lahko
tudi odmik od sedanje v določeni meri ozke prostorske -usmerjenosti posameznih
gospodarskih dejavnosti in s tem omogočanje optimalnejše uporabe potencialnih
možnosti, ki so bile v dosedanjem razvoju še zapostavljene. Ti procesi naj bi
imeli torej svoj regionalni učinek, to je, naj bi vodili k večji izrabi prednosti
posameznih področij in urbanih razvojnih središč. Te prednosti so v dosedanjih
razvojnih dosežkih in seveda možnostih usmeritve k še zahtevnejšim dejavnostim, v presežkih delavcev nekaterih območij, v možnostih izrabljanja že obstoječega stanovanjskega fonda in komunalnih naprav oziroma v manjših vlaganjih v vse, kar je izven naložb v sama delovna mesta, v določenih naravnih
pogojih itd. V razdobju pred nami bodo sedanje prednosti posameznih območij
še bolj odločilne in bodo, ob iniciativi ter lastni pripravljenosti nosilca razvoja
teh obmo.čij ter ob primernih skupno dogovorjenih stimulacijah za pospeševanje
želenega razvoja pomembni faktor predvidenega regionalnega razvoja.
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V pogojih ekstremne inflacije, to je v obdobju preteklih 5 leit, je prišla močno do izraza inflacijska logika tudi pri sprejemanju investicijskih odločitev in je
pri tem cirkulacija sredstev za razširjeno reprodukcijo vse preveč potekala v
zaprtih krogih in ob krepitvi odtujenih centrov finančne moči. Nastajale so
nekatere ekstremne usmeritve na področju trgovine, prihajalo je znova do ekstenzivnega zaposlovanja, imeli smo globalno in strukturno neravnovesje tržišču in
zaostrene deformacije ter povečane disparitete v cenah. Vse to je in še vedno
diferencirano deluje na posamezne gospodarske dejavnosti in s tem tudi na
razvoj posameznih območij. Lahko trdimo, da bo pomenil bolj uravnotežen, stabilen gospodarski razvoj tudi eno od pomembnih osnov za regionalno skladnejši
razvoj in s tem tudi za uspešno uveljavljanje predvidenega prostorskega in urbanega razvoja.
Z usmeritvijo koncepta dolgoročnega razvoja in z družbenim planom do
leta 1975 kot konkretizacijo prve etape je bila dogovorjena tudi politika hitrejšega razvoja manj razvitih območij Slovenije in popravljanje nekaterih strukturnih slabosti in zaostajanje v gospodarskih dejavnostih, ki pa imajo tudi svoj regionalni učinek, kot so na primer kmetijstvo, vodno gospodarstvo, energetika,
promet, razvijanje surovinskih osnov in podobno. Dogovorjeno je bilo tudi diferencirano oblikovanje nekaterih splošnih pogojev za razvoj, kot so izobraževanje,
socialna politika, zdravstvo itd. Na vseh teh področjih lahko že ugotavljamo pozitivne rezultate po prvih dveh letih izvajanja srednjeročnega plana tako pri
ustvarjanju pogojev razvoja kot pri samih gospodarskih desežkih. Na manj razvitih območjih Slovenije so doseženi vidni rezultati pri odpiranju novih delovnih mest, saj se je na primer lani število zaposlenih v primerjavi z letom 1971
v 11 občinah, v manj razvitih občinah, povečalo za 4,5'%. Investicije poslovnih
bank so se na teh območjih več kot podvojile, ob angažiranju 29 milijonov sredstev za gospodarske posege. Rezultat vsega pa je tudi hitrejša rast družbenega
proizvoda kot v poprečju Slovenije. V modernizacijo cestnega omrežja je republiška skupnost za ceste v zadnjih dveh letih vložila na manj razvitih območjih
109 milijonov, kar je pomenilo nad 67 km izboljšanih prometnih povezav. Vodni
sklad je lani angažiral na manj razvitih področjih 60 % več sredstev kot leta
1971. Republiška izobraževalna skupnost je namenila tem območjem 43% več
sredstev kot leta 1971. Posebna pozornost manj razvitim področjem je še bolj
prisotna v programih za to leto'. Bolj uravnoteženemu ekonomskemu in socialnemu razvoju bodo pripomogle tudi akcije za preusmeritev in proizvodno' kooperacijo na področju zasebnega kmetijstva, za razvoj turizma in izkoriščanje nekaterih surovinskih možnosti. Razen hitrejšega razvoja manj razvitih območij pa
je srednjeročnemu planu predviden razvoj na področju infrastrukture ter tako
imenovanih super strukturnih dejavnosti. Plan daje tudi osnove za skladnejši
regionalni razvoj in v tem okviru tudi praktične pogoje za policentrično usmeritev. Na to bo vplivalo predvideno zboljšanje prometnih povezav med posamez,nimi področji in razvojnimi središči, izkoriščanje vodnogospodarskih osnov na
posameznih območjih in razvoj omrežja izobraževalnih, zdravstvenih, socialnih,
kulturnih ter drugih ustanov v Sloveniji.
Vse bolj razvito in zahtevno tržišče in specializirana večja industrija zahtevata tudi vse bolj razvito drobno industrijo, družbeno in zasebno obrt in razne
druge drobne dejavnosti. Tako imenovano malo gospodarstvo je hkrati pomembna komponenta razvoja celotne gospodarske strukture, ki terja še zlasti iniciativo in oblikovanje ustreznih pogojev in usmerjanje v okviru občin in regij.
Niso še dovolj izkoriščene možnosti za tako imenovano delo na domu, ki bi lah-
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ko pomenilo zlasti na področjih, kjer imajo presežke delavcev in nepopolno zaposlenost prebivalcev, dopolnilni dohodek, po drugi strani pa boljšo izrabo sedanjih proizvodnih kapacitet.
Zmanjšanjem potrebnega dela na naši drobni kmečki posesti zaradi mehanizacije, specializacije in vse širše kooperacije bo dejalo še več možnosti in interesa za takšno in podobno dejavnost na vasi.
Določena drobna dejavnost bo imela lahko svoje mesto tudi na nekaterih
manj razvitih območjih, zlasti še ob odročnih mikro območjih, kjer ni aktivno
prebivalstvo dovolj zaposleno, kjer je dnevna migracija naporna ali nemogoča,
interes pa je, da ne pride do praznjenja' prostora. Med ogrodjem mest bodo
zlasti ob sodobnih prometnih in energetskih linijah nastajali v nekaterih območjih bolj ali manj strnjeni industrijski pasovi, kjer bo gospodarska dejavnost
omogočala boljše redno in dopolnilno zaposlovanje prebivalstva naselij, ki gravitirajo k tem, prometnicam.
To so le nekatera razmišljanja ob oblikovanju osnov za urbani in prostorski
razvoj, ki pa razumljivo le skromno segajo v široko družbenoekonomsko problematiko, povezano s prostorskim razvojem.
Razvojna politika mora nujno upoštevati možnosti, ki jih daje prostor in
hkrati tudi potrebo za njegovo racionalno izrabo v skladu s kriteriji, zahtevami in cilji naše družbene ureditve in našega razvoja. Prav tako pa je politika
prostorskega in urbanega razvoja pomemben faktor in pogoj za skladen družbenoekonomski razvoj v prihodnje. Hvala lepa.
Predsedujoči Tone Bole: Uvod k tej temi bo dokončal tovariš Naprudnik, direktor zavoda za prostorsko planiranje, Prosim tovariš: Naprudnik.
Milan Naprudnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! S to uvodno besedo želim opozoriti na opravljeno delo, da bi tako lažje spoznali in ocenili problematiko v zvezi z našim delom in pa da bi ta ocena pripomogla k oblikovanju bodočih nalog.
V dosedanjem delu je bila izdelana podrobna tehnična dokumentacija s
ponazoritvijo fizičnega in pravnega stanja v prostoru, vrsta kartografskih osnov,
potrebnih za izdelavo načrtov različnih nivojev in sektorskih programov. Nadalje
so bili pripravljeni predlogi zavarovalnih ukrepov za zaščito površin za veliko
industrijo, pitno vodo in rekreacijo, izdelani so bili razvojni turistični programi
za nekatere turistično potencialne predele Slovenije.
Razvijalo se je sodelovanje s planerskimi institucijami sosednje republike
Hrvatske, dežele Furlanije-Julijske krajine, avstrijske Koroške in Štajerske ter
sosednjih župani j Madžarske.
V analizi danosti dosedanjega prostorskega razvoja smo izdelali demografske
analize, analize procesov urbanizacije, razvoja mesta in naselij, kmetijstva,
valorizacije prostora z vidika naravnih krajinskih vrednot. Na podlagi teh
analiz je bil pripravljen osnutek izhodišč, poglavitnih smotrov in smernic za urejanje prostora kot splošnih načel za pripravo nadaljnjih konkretnih elementov
regionalnega prostorskega plana naše republike.
Hkrati smo pripravili že osnutek urbanega sistema in ga predložili v razpravo. Drugi elementi plana, to so splošne zasnove prometnega in energetskega
omrežja ter vodnogospodarskih ureditev in predlog namenske členitve površin,
pa so v delovni fazi.
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Dovolite, da obrnem vašo pozornost na nekatere probleme v dosedanjem
delu. V poročilu so podrobno razčlenjeni in jih zato ne bom ponavljal. Poudaril
bom samo to, da smo bili pri vsem tem, kar je podrobno povedano v poročilu,
soočeno tudi s splošno krizo načrtovanja prostorskega razvoja in razvoja drugih
sektorjev, ki je še vedno navzoča, v tem, da posamezni plani niso ovrednoteni z
vidika razpoložljivih finančnih sredstev, da so v planih formulirani cilji pogosto
tako splošni, da na njihovi podlagi ni mogoče izluščiti konkretnih ukrepov in da
vsebujejo plani premalo obrazloženih alternativ in ne omogočajo demokratičnega
soodločanja pri zbiranju sredstev in ukrepov.
Tovarišice in tovariši poslanci! Skupščina republike Slovenije je potrdila
program za izdelavo regionalnega prostorskega plana z območja SR Slovenije
v letu 1968. Danes pa predlagamo razpravo in potrditev petletnega delovnega
programa za področje prostorskega planiranja na območju SR Slovenije. Med
besedami »plan« in »planiranje« je zajeta vsa razvojna pot, od trenutka, ko
smo se v Sloveniji pod pritiskom fizičnih konfliktov odločili za izdelavo plana,
pa do danes, ko ne govorimo o planu kot končnem in enkratnem cilju, temveč
o prostorskem planiranju, to je dejavnosti, ki naj se stalno razvija, kot se razvija materialno okolje razsoja človeške družbe in prostor sam.
V tem smislu želimo in si moramo pridobiti jasna in dokumentirana spoznanja in zaradi tega ustrezne informacije na vseh ravneh do pravilnega spoznanja moramo pripeljati javnost, predvsem tiste strukture, ki najbolj učinkujejo
na prostor ah ga najbolj izrabljajo oziroma potrebujejo, doseči moramo učinkovitost regionalnega prostorskega plana, ki ne more postati le omejitveni represivni instrument, ampak mora nasprotno spodbujati k racionalnemu in učinkovitejšemu gospodarjenju v celotnem procesu družbene reprodukcije, doseči moramo permanentno dogovarjanje, dialog, tehtanje pozitivnih in negativnih elementov in zavestno podrejanje skupnim interesom, in postopoma likvidirati osnove
za konflikte ter omogočiti podlago za opredelovanje skupnih interesov na bazi
solidarnosti. Z drugimi besedami, prostorsko planiranje ne sme biti samo sebi
namen, temveč izhodišče in instrument za pripravo odločitev, pri katerih je potrebno upoštevati značilnosti, ki jih narekuje naša socialistična družbena resničnost z različnimi vidiki, kot so priznavanje objektivnih ekonomskih zakonitosti,
znanstvenih osnov ter principov samoupravnega dogovarjanja.
Predlog prostorskega plana bo predložen v razpravo in sprejemanje ob
koncu leta. Predložen bo kot model, ki naj pripomore k presoji, kam in kako
usmerjati bodoči družbenoekonomski razvoj glede na prostor in razmere v
njem in kako potem zajamčiti, da bomo v praksi odstranili družbenoekonomske
in tehnične konflikte v prostoru, da bo življenjski standard glede na posamezna
območja rastel enakomerneje, da bo Slovenija postala naselitveno organizirana,
da bomo najboljše kmetijske površine resnično zaščitili za kmetijsko proizvodnjo, skratka, da bomo uresničili sprejete načrte. V praksi bo treba torej dokazati
vrednost planskih predlogov in njihovo kreativno moč.
Izvajanje kot stalni in aktivni proces, ki je namenjen predvsem človeku,
zanesljivo ne more biti stvar enega organa ah organizacije, ampak vrste subjektov, ki sodelujejo v procesu realizacije od občana do skupščine SR Slovenije.
Na tej osnovi je prostorsko planiranje izvedljivo le v vertikalnem in horizontalnem usklajevanju. To pomeni, da mora postati na eni strani skupna naloga
republike in občin, na drugi strani pa mora biti koordinirano' z vsemi kategorijami tako imenovanega sektorskega planiranja.
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Usklajevanje in integracija posameznih nivojev in vrst planiranja je torej
ena od osrednjih prizadevanj. Le izvedba teh prizadevanj lahko ublaži ah odpravi nasprotja med različnimi vrstami načrtov oziroma programov, ki se izdelujejo, ter omogoči omejitev posameznih želja na družbeno dogovorjen vsebinski
nivo.
Smotrno gospodarjenje z naravnimi bogastvi zahteva torej aktiviranje vseh
družbenih dejavnikov vseh samoupravnih skupnosti, kar bo v največji meri odvisno od stopnje zavesti vseh delovnih ljudi. Zato je potrebno prostorsko planiranje preoblikovati v samoupravni komunalni sistem z vsemi oblikami sodelovanja na regionalni, medregionalni, medobčinski in tudi meddržavni ravni.
Kdaj in kako bomo zaželeno usmeritev dosegli, bo odvisno od tega, kako
jasno bodo opredeljeni družbeni sporazumi, koliko trdnejši bodo programi razvoja posameznih panog in koliko bližje bodo skupnemu imenovalcu — prostorskemu modelu. Prav zato je potrebno razvoj stalno spremljati in ga z nepretrganim planerskim delom preverjati v republiki in občinah in s takim delom
pomagati nosilcem razvoja.
Izvajanje prostorskega plana bo zahtevalo oblikovanje vrste politik, predvsem zemljiške, stanovanjsko-komunalne, transportne in ostalih, ter vrste akcij,
predvsem na področju znanstveno-raziskovalnega dela. zakonodaje, organizacije
planiranja in financiranja. Potrebno bo bolj organizirati raziskovalno delo na
področju prostorskega planiranja z večjo odgovornostjo raziskovalnih institucij
do rezultatov, njihovega dela. Raziskovalna skupnost Slovenije, sklad Borisa
Kidriča, bo morala s skupščinsko in republiško politiko postati tribuna samoupravnega dogovarjanja med raziskovalnimi institucijami in potrošniki. V večji
meri bo treba stimulirati raziskovalno delo na področju prostorskega planiranja
in ga uvrstiti med ključne programe.
Z zakonodajnimi ukrepi bomo morah poleg predlogov za dopolnitve zakona
o regionalnem prostorskem planiranju doseči, da bo vsa na prostor vezana zakonodaja usklađena s cilji prostorskega planiranja. Posvetiti bo potrebno ustrezno
družbeno pozornost in več materialnih sredstev urbanističnim programom občin
kot osnovnim instrumentom za urejanje prostora. Skupno reševanje prostorskih
konfliktov in hkratno usklajevanje občinskih programov med seboj in z regionalnim prostorskim planom za območje republike bo realno mogoče doseči z
izdelavo medobčinskih regionalnih prostorskih planov. Taki predlogi slovenskih
občin so rezultat spoznanj, da mnoge dejavnosti ne morejo biti utesnjene med
občinske meje. Usklajevanje z vejnimi programi, predvsem razvoja infrastrukture in tudi gospodarskih ter družbenih dejavnost, bo. v naših razvitih sektorskih
strukturah posebno občutljiva naloga. Posamezne sektorske zamisli bo treba
konfrontirati s prostorskimi plani že v programski stopnji, ne v projektni.. Sicer
bo prostorski plan postajal zgolj seštevek pobud, včasih pa tudi želja, ki jih
pa ne bo mogoče preseliti v prostor, glede na splet fizičnih, ekonomskih in socialnih pogojev, ki jih prostor nudi, ter zaželene politike prostorskega razvoja
celotne republike.
Izvajanje ustrezne in učinkovite lokacijske politike v prihodnje ne bo moglo
temeljiti le na pasivnih instrumentih, kot so urbanistični programi in sektorska
dokumentacija, ampak bo zahtevalo tudi angažiranje vseh dejavnikov pri oblikovanju investicijske politike, kot so republiški in občinski proračuni, banke,
skladi itd. tako na področju šolstva, zdravstva, kulture, graditve stanovanj, predvsem pa na področju vodnega gospodarstva in prometne infrastrukture.
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Potrebno bo učvrstiti organizacijo prostorskega planiranja, za boljšo organizacijo v celotni republiki bo potrebno strokovno in kadrovsko okrepiti organizme
v občinah, proučiti regionalizacijo urbanističnih zavodov, predvsem pa uvesti
interdisciphiniranost v delu. V okviru tega bo potrebno na nivoju republik in
občin oziroma v medobčinskih strukturah uveljaviti prostorsko informacijsko
službo za potrebe stalnega informiranja in nenehnega usklajevanja prostorskih
načrtov med seboj in s sektorskimi načrti.
Dovolite, da za konec povem tole misel: Če smo spoznali, da pomeni urejati
prostor z zavestno akcijo spreminjati tokove spontanih tendenc družbenogospodarskega razvoja v prostoru tako, da se odpravlja neravnovesja vseh vrst, posebno ekonomska, demografska in biofizična, s tem pa zagotavlja optimalen
razvoj in humane življenjske razmere, potem moramo sprejeti politiko prostorskega urejevanja kot sestavni del politike razvoja naše družbe, prostorsko
planiranje pa kot instrument družbenopolitičnih skupnosti pri izvajanju te
politike. Iz takšne vloge in pomena- prostorskega planiranja pa izhaja, da je
ta akcija obveznost in neogibna odgovornost vseh družbenopohtičnih skupnosti
in temeljnih organizacij združenega,dela. Zato je potrebno v razpravo vključiti
vse samoupravne in politične faktorje, od krajevnih in drugih samoupravnih
interesnih skupnosti do Socialistične zveze delovnega ljudstva, predvsem pa
občane same.
Tovarišice in tovariši poslanci'. To so bili nekateri ključni problemi in
naloge, ki nas čakajo v prihodnosti. Prosim, da ocenite poročilo o dosedanjem
delu in prispevate v razpravi stališča za nadaljnje delo pri prostorskem planiranju v naši republiki. Hvala.
Predsedujoči Tone Bole: Hvala. Dnevni red skupne seje je izčrpan.
Končujem skupno sejo in obveščam, da bo republiški zbor nadaljeval delo
v mali dvorani, enotni zbor pa v tej dvorani. Hvala lepa.
(Skupna seja z republiškim zborom je bila končana ob 10.50, seja enotnega
zbora pa se je nadaljevala ob 11.30.)

Predsedujoči Tone Bole: Nadaljujemo z 2. točko dnevnega reda, to je s poročilom o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za
razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah s posebnim poudarkom
na uresničevanju ustavnih dopolnil.
Poročilo komisije in predlog resolucije ste prejeli. Začenjam razpravo.•
Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec Miran Hasl. Prosim.
Miran Hasl: Tovariš predsednik! Imam samo obrobno pripombo. Spoštujem misli in mnenja poslanca Pungerčarja, poročevalca komisije, vendar
menim,, da je to bilo poročilo komisije. Zato predlagam, da se v besedilu poročila zamenjajo izrazi kot so »menim« in »po mojem mnenju« z: »po mnenju
komisije!« in »menimo« povsod tam, kjer ne gre za osebno mnenje. Domnevam
pa, da gre v poročilu pretežno za mnenje komisije enotnega zbora za razvoj
samoupravnega prava delovnih organizacij. Zaradi tega bi kazalo te izraze
ustrezno popraviti. Hvala lepa.
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Predsedujoči Tone Bole; Želi še kdo sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče več ne želi sodelovati v razpravi. Zato končujem razpravo.
Tovariš Pungerčar! Slišali ste pripombo tovariša Hasla. Mislim, da je ta
pripomba primerna in je verjetno ni treba komentirati. Tovariš Pungerčar,
ali se z njo strinjate? (Da.)
Dajem na glasovanje predlog resolucije o uresničevanju ustavnih dopolnil
od XXVIII do XXX k ustavi SR Slovenije. Kdor je za resolucijo v besedilu, ki
ga je predložila komisija, naj dvigne roko! (98 poslancev glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Resolucija je z večino glasov sprejeta.
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek sklepov
in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora, ki ga
je v obravnavo poslal izvršni svet.
Kot gradivo ste prejeli osnutek sklepov in priporočil ter poročila začasne
komisije enotnega zbora, zakonodajno-pravne komisije ter komisije za varstvo
okolja. Prav tako ste prejeli tudi mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin.
Želijo besedo predstavnik predlagatelja, predstavnik začasne komisije enotnega zbora, predstavnik komisije za varstvo okolja? (Ne želijo.)
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v ra2pravi? Besedo ima poslanec
Stojan Makovee.
Stojan Makovee: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci ! Imam nekaj pripomb o tem, kakšna je skrb za, varstvo okolja v praksi.
Živimo v času, ko se pred našo generacijo postavlja pomembna naloga
varstvo, človekovega okolja in borba proti njegovemu zastrupljevanju in uničevanju. Se vedno narašča razvrednotenje naravnega okolja, kot se ugotavlja v
gradivu za današnjo sejo. Imamo veliko, določil o varstvu okolja, od ustavnega
določila, da imajo delovni ljudje pravico živeti v zdravem okolju, določil resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije in do podobnih določil v raznih
drugih predpisih. Tudi v gradivu za današnjo sejo se zelo pogosto srečujemo
z deklarirano skrbjo za zdravo okolje, v praksi pa je največkrat tako, da se
ogroženi občani sami borijo za svoje zdravo okolje in to z zelo malo uspeha.
Občani se morajo dušiti v plinih, prahu in skoraj oglušijo od ropota. V
sedanji praksi upravnih in sodnih postopkov, ki so navadno še neskončno
dolgi, je kaj malo upanja, da se doseže uspeh. Če gre za spore, vse preveč lahkomiselno in brez vsake odgovornosti za posledice na človekovem zdravju in
njegovem okolju, se v današnjem času dajejo razna soglasja in dovoljenja za
vse dejavnosti, od industrijskih do najbolj nepomembne obrtne delavnice ah
kurje farme, ki nato daleč prek dovoljene mere povzročajo razne težave okoliškemu prebivalstvu, kot so ropot, prah ipd. Poti nazaj navadno ni. Prehitro
se za to poklicani organi ustrašijo, največkrat neargumentirane obrambe proizvajalcev in organizatorja proizvodnje, da ne morejo ustaviti take proizvodnje
in da nimajo sredstev za sanacijo. Občinske sanitarne inšpekcije in republiški
sanitarni inšpektorat imajo tudi več razumevanja za tiste, ki kvarijo človekovo
okolje kot pa za ogrožene ljudi in naravo. Argumentacija je navadno taka,
da se v mestu mora računati z ropotom, prahom, smradom ipd. Na vasi, po
njihovi logiki, niso upravičene pritožbe zaradi mnenja, da tam že tako vse smrdi.
Ropota je na vasi dovolj in zato je tudi tam nezdravo okolje.
23*
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Občani s tako razlago in s tolerantnostjo ustreznih organov niso zadovoljni.
Dosežejo pa le mak*, ker so občinski inšpekcijski organi popustljivi, pri čemer
se izgovarjajo na večje avtoritete, na tolerantnost višjih instančnih organov,
ki baje upoštevajo prakso vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče v sporih zaradi
okolja ni dovolj strogo do tistih proizvajalcev, ki ogrožajo okolje.
Kot dokaz takega neustreznega reševanja pritožb občanov proti kvarjenju
človekovega okolja navajam, primer iz naše občine. Občani nikakor niso uspeli
s pritožbo proti postavitvi farm za piščance v neposredni bližini stanovanjskih
hiš. Zaman so dokazovali ,da ne bi smeh izdati dovoljenja za take gradnje, tako
blizu hiš. Menili so, da je količina praha in smrada že nevzdržna in da moti
stanovalce. V takih okoliščinah je bila prisiljena občinska skupščina Ajdovščina s svojim odlokom urbanistične okoliše na vasi sprejeti ustrezne normative,
v katerih so določeni minimalni odmiki takih objektov od strnjenih naselij. Te
določbe je treba pri lociranju takih objektov upoštevati, zato se jih ne sme
postavljati na zemljiščih, ki so primerni za kmetijsko obdelavo in tudi ne na
mestih, kjer bi kvarili zunanji izgled naselja in pokrajine.
To sem navedel le kot primer, sicer pa vas hočem opozoriti na to, da je
neučinkovito prizadevanje za varstvo človekovega okolja velikokrat tudi posledica pomanjkanja objektivnih normativov, s katerimi bi morali onemogočiti
kvar jen je za komunalno, okolje. Tako kot je to zadovoljivo urejeno za delovno
okolje, bi morali z normativi na primer urediti največjo dopustno mejo smradu,
posebej za industrijske in posebej za pretežno stanovanjske predele. Zato naj
bi med sklepe in priporočila o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje
prostora prišla tudi naloga republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno
varstvo, da se izdelajo objektivni normativi o maksimalni dopustnosti smradu
za človekovo stanovanjsko okolje. To bi bila velika opora tudi pri sprejemanju
določil za lociranje raznih industrijskih, obrtnih in drugih objektov, zlasti pa
pri sprejemanju urbanističnih načrtov. V predpisih bi morala biti bolj konkretizirana odgovornost ustreznih organov za posledice odločitev, zlasti če take
odločitve škodljivo vplivajo na zdravje človeka in varstvo naravnega okolja
oziroma če po sprejetih normativih presegajo zgornje meje dopustnosti. Hvala.
Predsedujoči Tone Bole: Kdo Se želi sodelovati V razpravi? Besedo ima
poslanec Žarko Zigon, prosim.
Žarko Zigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
uvodnem referatu je bilo posebej poudarjeno, da se moramo lotiti odločne
zaščite kmetijskega zemljišča. Zato se vprašujem, če je ustrezna formulacija
četrtega odstavka na strani 5, ki govori o gradnji stanovanj. Navadno je, da
se, razen v mestnih središčih, usmerja v smislu goste zazidave z nižjimi stanovanjskimi bloki in strnjenimi enodružinskimi hišami; gradnja posameznih stanovanjskih objektov se dovoljuje praviloma samo v območju strnjenih naselij.
Kar se strnjenih naselij tiče, je to po mojem mnenju prav. Če so ta strnjena naselja, kakršna so zrasla v zadnjih letih, potem se s tako formulacijo ne
bi mogel popolnoma strinjati oziroma bi morala biti dopolnjena s tem, kakšno
velikost naselij strnjenih enodružinskih hiš priporočamo. Če vzamemo primer
Velenja, ki je novejše mesto, potem vidimo velike razlike med urbanizacijo
pred 10 in 15 leti in sedaj, ko vse manjše in manjše hišice rastejo in se pove.čuje uporaba kmetijskega zemljišča.
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»Predlagal bi, da se na 10. strani spremeni formulacija prvega odstavka,
poglavja kmetijstvo.« Če resno mislimo- varovati kmetijska zemljišča, potem se
mi zdi, da ni prav, da že takoj v uvodnem odstavku govorimo o tem, da »gospodarski razvoj, naraščanje prebivalstva in urbanizacija onemogočajo zaščito
vseh površin«. Taka trditev je nemogoča. Zato bi predlagal, da se ta. odstavek
glasi takole: »Gospodarski razvoj, naraščanje prebivalstva in urbanizacija že
močno ogrožajo površine, potrebne za kmetijsko gospodarstvo. Zato bi se morali
prizadevati za zaščito kmetijskih površin, predvsem najrodovitnejših, strnjenih
in pospeševati izboljšavo najrodovitnejše zemlje.« Hvala.
Predsedujoči Tone Bole: Hvala. V razpravi bo sodeloval poslanec
Franc Kosmač!
Franc Kosmač.: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Svoje misli bom navezal na besede tovariša republiškega sekretarja za urbanizem o deagrarizaciji kmetijstva,
Mislim, da so pri nas poseben primer gorske kmetije. Kaže, da ne moremo
zaustaviti bega s teh kmetij v mesta v dolini. Najbrž bi morali poiskati res vse
možnosti, če bi hoteli preprečiti odhajanje z gorskih kmetij.
V osnutku sklepov in priporočil, ki jih obravnavamo, je predvidena gradnja
posameznih hiš le v strnjenih naseljih. Po mojem mišljenju pa bi morali dati
tudi samotnim gorskim kmetijam, predvsem tistim, ki so preveč oddaljene, da
bi lahko prodajale svoje pridelke, možnost, da uredijo na svojem počitniške hiše,
ki bi jih oddajah. 2e včasih je imela vsaka večja gorska kmetija še po eno
ali po dve bajti zraven.
Za kmete bi bila najbrž ureditev takih počitniških hišic razmeroma poceni. Z njimi pa bi si kmetje približali kupca za svoje pridelke.
Zakaj ne bi naši urbanisti napravili načrte za te vikende? Pri tem ne
mislim na vikende, ki jih lahko zdaj vidimo po naši lepi slovenski domovini.
Človek ima včasih vtis, da je tako kot tedaj, ko je v vasi birma. Takrat mame
oblečejo punčke tako> lepo>, da je ena bolj načičkana kot druga. Tudi ne mislim,
da bi moral biti za te vikende en sam načrt, kot kitajska uniforma, ampak
naj bi naši urbanisti napravili nekaj tipskih načrtov za različna okolja.
Pa poglejmo, kako delamo. Ce se spomnimo naših razprav ah pa če preberemo naš tisk, vidimo, da pri nas obravnavamo vsakega, ki ima počitniško
hišico ali v vikend prenarejeno kmečko hišo, kot nepoštenjaka. Mislim pa,
da so to povečini pošteni ljudje, ki so si sredstva za vikende prihranili od
svojega zaslužka.
V tem domu smo razpravljali o projektu Bernardin. V gradivu zanj je bilo
zapisano, da bo ena postelja stala 22 milijonov S dinarjev. Za ta denar si
lahko gorska kmetija, ki ima svoj les in še lastno delovno silo, postavi pet
vikendov. Ali ne bi bilo gospodarno, da bi kmetom preskrbeli posojila, da
bi poceni, a dobrem načrtu, o katerem; sem že govoril, gradili take hišice.
Sem preprost kmet, vendar razumem, da je za mestnega človeka nujno potrebno,
da si odpočije živce in za delavca, da se vsaj za nekaj časa reši tovarniškega
prahu. Z nekoliko večjo pomočjo bi se dalo pomagati tudi tistim kmetijam, ki
so že začele propadati. Tako bi bila hribovskim kmetom dana možnost za
dohodek, zaradi česar bi ostajali na domačijah, kar pa bi bilo pomembno tudi
za splošno ljudsko obrambo. Znano vam je, da so predvsem te kmetije dajale
hrano našim borcem.
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Ko sem prebral to gradivo, ali vemo, kje v Sloveniji najdlje živijo in v katerem kraju gredo najmanjkrat k zdravniku. Za naše urbaniste in turistične
delavce bi bil tak podatek zelo koristen.
To so važne stvari in trdno sem prepričan, da bi se dalo marsikaj dobro
in poceni napraviti, samo s prave strani se jih je treba lotiti. Našim urbanistom
in tisku pa svetujem, naj poskrbijo, da bi se dalo tudi za preprosto brunarico
dobiti strokovno pomoč ter strokovno literaturo. Pa tudi občinske skupščine
naj bi šle pri izdajanju dovoljenja za te vrste gradnjo prosilcem bolj na roko.
Hvala.
Predsedujoči Tone Bole: Besedo ima poslanec Vladimir Mušič.
Vladimir Mušič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da delim prepričanje velikega dela poslancev, če rečem, da razpravljamo o zelo pomembnem vprašanju. To velja tudi za nadaljnje štiri točke
dnevnega reda. Gre za vprašanja, ki zadevajo pogoje in možnosti za naše bivanje in delo, za dolg do kulturnega izročila in obveznosti do bodočih rodov,
predvsem pa za pogoje našega bodočega družbenoekonomskega razvoja.
V tem prepričanju nas je še posebej utrdila uvodna beseda tovariša
Mikoša, ki nas je opozoril na širše aspekte ter na družbeni pomen varstva
našega okolja, tako v mestih kot izven njih, kakor tudi uvodne besede ostalih
referentov, ki so dokazale, da za gradivom, o katerem danes razpravljamo, stoji
izredno obsežno in dolgotrajno raziskovalno delo in da je to najbrž dober uvod
v uveljavitev te dejavnosti v okvirih našega družbenega sistema.
Zdi se mi posebno pomembno poudariti, da so bile vse te uvodne besede
dovolj široke pri tolmačenju in prikazovanju problemov, da so bile v veliki
meri tudi trezne in stvarne in zaradi tega lahko predstavljajo utemeljitev prvih
konkretnih dokumentov, ki jih danes sprejemamo. Jasno je in razumljivo, da
bomo o mnogih stvareh, ki smo jih danes slišali, že čez nekaj let drugače mislili
in drugače govorili, predvsem bomo verjetno drugače govorili takrat, ko se bomo
morali konkretno odločati za politiko in ukrepe, s katerimi naj bi posamezne
načrte uresničili, da bi dejansko preusmerili določene elemente stihijskega razvoja v našem prostoru, stihijskega preoblikovanja tega prostora, stihijske rasti
naših naselij, čemur smo danes priča.
4 aH 5 let je minilo od sprejetja zakona o regionalnem prostorskem planiranju in od začetka te dejavnosti, to je od tedaj, ko smo se na začetku prav
v tej hiši prvič srečali z opozorili na pereče probleme našega okolja in prostorskega razvoja, posebej glede razvoja naših naselij. Za nami je več let naporov
za institucionalizacijo regionalnega prostorskega planiranja, ki ga imamo danes
že v številnih oblikah in na številnih ravneh. Predvsem so doseženi uspehi pri
oblikovanju miselnosti v naši družbi, miselnosti, ki se zaveda pomena teh
vprašanj. Zdi se mi, da je posebno vlogo odigrala okoliščina, da smo prav
v teh letih postali kot organizirana družba bolj pozorni do vprašanja varstva
okolja in da so pri tem odigrale izredno pomembno vlogo različne institucije
in skupine.
Mislim, da je prav, če ugotovimo, da ti dokumenti, O' katerih danes razpravljamo, prihajajo z zamudo. Postopno sprejemanje teh dokumentov je
vendar edini pravilni način, kajti prostorsko planiranje predstavlja tako kot
vsako dolgoročno planiranje predvsem kontinuirano permanentno dejavnost,
v kateri dokumenti zelo hitro zastarajo. Zaradi tega je treba dokumente ob-
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navijati in prilagajati razvojnim težnjam in ciljem dražbe kot celote. Za bodoči
razvoj te dejavnosti bo predvsem značilna potreba po aktiviranju nekaterih
zasnov in načel, ki jih deklariramo v predloženih dokumentih. Mislim, da
to ne bo lahka, ampak izredno težka naloga, ki bo zahtevala opredelitve o celi
vrsti vprašanj, ki bodo segale tudi na področja, o katerih v tej skupščini dostikrat govorimo na drugačen način in pod pritiskom kratkoročnih interesov
posameznih območij. Tak način seveda ni združljiv s tematiko, o kateri razpravljamo.
Mislim, da bo bodoči razvoj moral iti predvsem v dve smeri. Zgraditi bo
treba samoupravno osnovo našega prostorskega planiranja in urbanizma. Samoupravni principi v našem urbanizmu in prostorskem planiranju se bodo
morali veliko bolj uveljaviti kot so sedaj uveljavljeni. Najbrž bo treba oblikovati specifično obliko organiziranega družbenega interesa, ki ne bo organiziran
samo po upravni in strokovni plati, ampak tako, da bo zajel večje število družbenih dejavnikov. Na ta način se bo tudi ta strokovna in upravna dejavnost
bolje integrirala v naš družbeni sistem. To bo pomagalo, da se bodo prostorski
planerji in urbanisti veliko bolje integrirah s sektorskimi ali vejnimi aspekti,
o čemer je govoril tudi tovariš Napradnik. Mislim, da je tu velik del problemov
glede realizacije kakršnekoli zamisli, kajti pri teh sektorjih in vejah v našem
življenju, pa naj gre za cestne sklade, vodne in drage, so sredstva, s katerimi
se dajo realizirati določene zamisli politike prostorske ureditve.
Še druga taka smer bodočega razvoja se mi zdi .zelo pomembna. Gre za
razvoj strokovnih služb. Mislim, da je na celotnem področju Slovenije (tudi
v nekaterih zelo pomembnih slovenskih centrih, med drugim tudi takih, ki so
jih tukaj deklarirah kot nosilce urbanega sistema ali kot nosilce policentričnega
razvoja) danes urbanistična služba v takem stanju, da ne more realizirati kakršnekoli smotrne politike urejanja prostora ali sodelovanja z razvojnimi
činitelji.
Ce mi dovolite, bi še rad povedal, da so pripombe, ki smo jih danes dobili
na mizo in so jih dale skupščinska komisija za varstvo okolja, odbor za urbanizem, zasedanje delegatov občin, take, da jih seveda na vsak način kaže
upoštevati. Z velikim delom teh pripomb se strinjam, zato nekaterih ne bom
ponavljal. Omenil bom samo tiste, ki mogoče niso dovolj poudarjene.
Mislim, da je v gradivu nekaj pomanjkljivosti, mogoče bolj redakcijskega,
metodološkega značaja, ki bi jih kazalo postopno odpraviti. Uporabljam namenoma besedo postopno, ker menim, da bomo tudi te sklepe in priporočila o
poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora, ki jih imamo danes
kot osnutek pred sabo, dopolnjevali in iskali nove formulacije vzporedno
z dinamiko razvoja in možnostmi, ki jih bomo ustvarili z realizacijo načel
in smernic, kot so sedanje. Zaradi tega menim, da bi bilo najbrž pametno,
če bi, v duhu danih pripomb, postavili na pravo mesto varstvo in razvoj
okolja, ne kot neko posebno vejo dejavnosti, temveč predvsem kot miselnost
in gibanje, s katerima pa dokument v celoti ni prežet. Na ta način ne bomo
varstva narave po nepotrebnem dražih zgolj s turizmom in rekreacijo, kar
predstavlja soseščino, ki v strokovnem in stvarnem življenjskem pogledu ni
najbolj primerna. Mislim tudi, da ni prav, da v predloženem dokumentu ne
obravnavamo rudarstva in izkoriščanja rudnih bogastev. Imamo namreč primere
degradacije okolja in nekatere socialne in ekonomske transformacije, ki imajo
svoj izvor ravno na tem področju, zaradi tega tudi navezujem sem problem
izkoriščanja nekaterih naravnih dobrin, kot so gramoznice, kamnolomi, peško-
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lomi in podobno, kar zelo bistveno vpliva na krajinsko sliko in na razpoložljivost površin za razvoj kmetijstva, industrije in mest. Mislim, da tega vprašanja ne bi smeli izpustiti iz takega dokumenta.
Naj mi bo dovoljeno, da na kratko predlagam še nekaj konkretnih dopolnitev.
Med poglavitnimi smotri za urejanje prostora, ki sodijo v bistvu k širšim
družbenim ciljem, se mi zdi, da je kal mnogih nesporazumov, ki se pojavljajo
v razpravah o urbanem sistemu. Policentričnega razvoja in urbanega sistema
ne gre v celoti identificirati ali dajati v isto skupino. Mislim namreč, da je
urbani sistem, ki je predložen, samo eden od vidikov konkretizacije politike
policentričnega razvoja Slovenije. Predvsem ga je težko uskladiti glede ukrepov
in politike, ki jo moramo oblikovati s tem v zvezi. Mnogo nesporazumov s
področja urbanega sistema po mojem mnenju izvira ravno iz tega, da se poskuša prikazati, kot da je urbani sistem definitivni predlog oziroma glavni prostorski izraz politike policentričnega razvoja. Mislim, da bo treba to dvoje ločiti.
Tb bi bilo koristno za splošno orientacijo policentričnega razvoja in za urbani
sistem, ki je predvsem predlog in model racionalizacije in optimalizacije mreže
naselij, tako glede razvojnih centrov kot glede organizacije družbenih služb ter
nekaterih drugih kriterijev optimalne velikosti mest.
Zdi se mi, da bi bilo prav, če bi vrstni red ciljev zamenjali tako, da bi bih
»Okolje in splošni pogoji« na prvem mestu, na drugem pa »Usklađena namenska
poraba«, na tretjem »Principi policentričnega razvoja« in na četrtem »Modeli
urbanega sistema«.
Imam niz podrobnih predlogov k besedilu posameznih smernic.
Tovariš predsednik, ah menite, da je potrebno, da berem pripombe od
točke do točke, ali zadošča, če to gradivo prepustim predlagatelju?
Predsedujoči Tone Bole: Kar se mene tiče, bi predlagal, da prepustite
predlagatelju, ampak odločiti se pa morate sami.
Vladimir Mušič: Z vašim nasvetom se strinjam. Predlagatelju bom
prepustil konkretne pripombe; saj glede na mojo uvodno pripombo gre za
gradivo, ki se bo postopno moralo spreminjati. Verjetno se bomo občasno
ali ob vsakem pomembnejšem elementu regionalnega plana, o katerem bomo
razpravljali, morali vračati k tem smernicam in načelom, ki so omenjena v
predloženem dokumentu.
Mislim, da bi morali biti zlasti pozorni do področij »Naselitve« in »Stanovanja«. Menim, da se je v poglavju »Stanovanja« verjetno nekoliko premalo
pokazalo na nekatere, v zadnjem času zelo specifično formulirane prvine ustreznejše socialne politike in politike graditve stanovanj. Dobro bi bito, če bi to
navedli tudi v tem dokumentu. Prav tako mislim, da bi bilo treba jasno povedati, da je politika stanovanjske graditve pomemben družbeni instrument za
realizacijo zasnov policentričnega razvoja in vsakega elementa urbanega
sistema.
Mislim, da bi se moral strinjati tudi z govornikom pred menoj, ki je
opozoril na nekoliko nerodno oblikovano 4. alineo pri področju »Stanovanje«.
Menim, da se govori o usmerjevanju raznih vrst stanovanjske gradnje v mestna
središča ah izven njih v preveč specifično tehničnem jeziku.
Na tem področju bi morah dopustiti večjo fleksibilnost pri strokovnih rešitvah. Predvsem bi bilo treba poudariti, da naj se gradnja stanovanj v mestih
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usmerja v večja strnjena gradbišča, na katerih bodo lahko tako racionalizirani
vsi postopki. Gradnja stanovanj naj bo predvsem močnejši instrument v rokah
zavestnega usmerjanja pri oblikovanju prostora. Bietvo je v tem, da gre naracionalne oblike gostejše in intenzivnejše zazidave. Pri tem je seveda mnogo
možnosti. Ne bi bilo treba evocirati posameznih stavbnih tipov, ki se danes pri
nas navadno uporabljajo.
Prav tako bi rad poudaril, da bi morala imeti kakršnakoli sanacijska politika pri rekonstrukciji mest svoje socialne, ekonomske, tehnične in kulturne
komponente in da bi to bilo treba omeniti, če hočemo najti ustrezno relacijo
tudi do političnih in ideoloških stališč, ki jih zavzemamo s tem v zvezi.
Kot rečeno, ne bom podrobno govoril o teh vprašanjih. Za izboljšanje besedila posameznih poglavij se mi je zdelo pomembno povedati le to, kar sem
povedal. Mislim, da bi v skladu s pripombami, ki so bile dane v komisiji
za varstvo okolja in na zasedanju delegatov občin, moralo priti do redakcijskega
prestrukturiranja, s čimer bi ta vprašanja dobila večji pomen.
Mislim, da nam dokumenti, ki so pred nami, vzbujajo še eno misel, povezujem pa jo tudi s prvo točko današnjega dnevnega reda. Zdaj, ko spreminjamo celotno zakonodajo, ne bi smeli pozabiti ali pa zaradi časovne stiske
zanemariti aspektov splošnega strokovnega in družbenega napredka posameznih dejavnosti, s tem vred, o čemer danes govorimo. Pri spremembah se ne bi
smeh koncentrirati samo na formalna ustavna in splošna zakonodajna vprašanja in dopolnitve zakona. Mislim, da so ravno simernice, ki so predložene,
osnova za boljšo in uspešnejšo urbanistično politiko v bodofčnosti in v širšem
regionalnem prostoru. Smernice nam že dajejo celo vrsto izhodišč, ki bi jih
kazalo upoštevati pri reviziji zakonodaje na tem področju. Hvala lepa.
Predsedujoči Tone Bole: Hvala. Obveščam elane komisije, da ima
začasna komisija enotnega zbora svojo sejo ob 12. uri v sobi 84, obravnavala bo
amandmaje. K predlogu zakona o najnižjem osebnem dohodku. Obenem me je
predsednik komisije naprosil, da naj opozorim na sejo tudi predstavnika
sekretariata za delo in zakonodajno-pravne komisije. Oba vabi, da bi se udeležila
seje.
Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec Ferdo Papič, prosim!
Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da je gradivo izredno obširno. Treba je dati priznanje avtorjem, ki so
ga sestavili. Verjetno nam je le nekoliko prepozno predloženo. Ugotavljamo,
da je bilo v preteklosti precej sporov, ki jih ne bi bilo, če bi te' dokumente
že prej sprejeli. Pri tem mislim na sporna vprašanja Soče, Triglavskega nacionalnega parka, Sorskega polja itd.
Jaz bi vas opozoril predvsem na te spore glede Triglavskega nacionalnega
parka in na nekatere druge. Pri teh so urbanisti in planerji predlagali preveč
restriktivne mere, nikjer pa se ni upoštevalo, kako kmetom restrikcije, ki so
jih predlagali, tudi materialno nadomestiti.
Mislim, da bomo morali, ko se borno pogovarjali o teh zadevah, narediti
tudi materialno bilanco in tak dokument, ki ga bomo pozneje lahko tudi
izvajali.
Opozoril bi vas še na vprašanje ra^slojevanja vasi. Ne morem se strinjati
z besedilom na 44. strani, da je problem kmečkega prebivalstva v hribovskih
območjih mogoče reševati v naslednjih smereh: s preusmeritvijo in z zdru-
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zevanjem kmetij, z dnevno delovno migracijo, z dopolnilnimi dejavnostmi,
kot sta kmečki turizem in delo v gozdarstvu. To pomeni, da bomo imeli v
naslednjih letih, razen čisto kmečkih, tržno usmerjenih, tudi mešana gospodarstva.
Tudi v materialu je navedeno, da naj bi bil čas za prihod delavcev na delo
do 90 minut. Iz oddaljenih hribovskih krajev delavci izgubijo na poti na delo
celo tri ali štiri ure. Nevzdržno je, da so vasi iz dneva v dan manjše in da je
vedno manj aktivnega kmečkega prebivalstva. Na tolminskem je bilo pred
25 leti okoli 90 % kmečkega prebivalstva, danes ga je samo še 13,9%. Globoko
sem prepričan, da vodimo zadnjo bitko za naše ljudi v hribih. V nasprotnem
primeru se bodo hribovske vasi popolnoma izpraznile. Zato menim, da je nujno
potrebno dopolniti predloženo gradivo, da se vsaj za tiste kraje, kjer je mogoče,
omogoči ustanovitev dislociranih obratov. Pri tem mislim seveda na take
obrate, ki ne zahtevajo komplicirane tehnologije. Nujno je, da dobi tisti kmet,
ki ne more svoje kmetije preusmeriti v tržno, dopolnilni zaslužek.
Iz podatkov za Tolminsko lahko ugotovimo, da se 1700 kmečkih družin
ukvarja s kmetijstvom. Analiza je pokazala, da je od tega le 220 kmetij, ki
bodo lahko preusmerile svojo proizvodnjo, pri katerih bi lahko postala kmetijska proizvodnja glavni vir dohodka. Z vseh ostalih 1400 kmetij pa se bodo
morali kmetje preseliti v dolino ali pa si poiskati dopolnilni zaslužek. Ta dopolnilni zaslužek naj bi bil tam, kjer so že objekti in kjer se lahko ustanovijo
dislocirani obrati. Druga možnost, katero smo zelo zanemarili v preteklem
obdobju, pa bi bilo delo na domu. Ni treba, da gre za taka dela, ki zahtevajo
specializirane delavce. Če bi se nekoliko bolj potrudili, bi lahko uspeh. Izredno
pomembno je, da se tudi uredi predvsem v obmejnih hribovskih območjih. Trdim,
da meje ne bomo branih z bunkerji, kot sem že prej omenil, je zdaj zadnja
priložnost, da s temi ukrepi dosežemo, da bodo ljudje še v naših hribih.
K naslednji točki imam majhno pripombo. Pripomba se nanaša na urbani
sistem SR Slovenije, predvsem na tabelo študijsko-planskih regij oziroma urbano-razvojnih središč. Menim, da bi to moralo biti bolj sistematično obdelano.
Ce določa regijo reka, ali pa ekonomski vidiki, potem se morajo upoštevati
centri, ki so navedeni. Navedena so tudi mesta, ki imajo majhno število prebivalcev. Mishm, da je vprašanje treba uskladiti z mnenji medobčinskih svetov.
Sele potem naj gre ta dokument v razpravo. Tudi na zadnjem zasedanju delegatov sem opazil, da so s tem v zvezi imeli pripombe predstavniki Velenja,
Kranja in še nekaterih drugih centrov. Hvala lepa.
Predsedujoči Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Ce nihče,
končujem razpravo in predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za
urejanje prostora se sprej'me,
2. Izvršni svet naj izdela predlog resolucije o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora, kjer je potrebno prikazati stanje v slovenskem
prostoru in vzroke, ki so do njega privedli.
3. V predlogu resolucije naj izvršni svet upošteva vse predloge, mnenja in
stališča, ki so bili dani v razpravo v skupščinskih telesih in na današnji seji
enotnega zbora.
Kdor je za tako oblikovan sklep, naj glasuje! (106 poslancev glasuje za.)
Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je z večino glasov sprejet.
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Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je osnutek urbanega
sistema SR Slovenije, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Kot gradivo ste prejeli dokument o splošnih zasnovah regionalnega prostorskega razvoja in o urbanem sistemu SR Slovenije. Osnutek je obravnavala
začasna komisija enotnega zbora. Njeno poročilo ste prejeli. Prejeli ste tudi
poročilo komisije za varstvo okolja, in sicer skupaj s poročilom odbora za
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora. Dobili ste tudi mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin.
Ali želi besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Ali želi besedo predstavnik začasne komisije? (Ne želi.) Ali želi besedo predstavnik komisije za
varstvo okolja? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec
Štefan Nemec.
Štefan Nemec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Osnutek urbanega sistema oziroma regionalni prostorski plan, sta verjetno najpomembnejša in najdolgoročnejša družbena dokumenta. Zato je potrebno izreči
zavodu za regionalno prostorsko planiranje in drugim dejavnikom priznanje zanj.
To je dokument, ki naj vnaša red v bodoča prizadevanja za optimalno izrabo
danega prostora v danih okvirih in hkrati predstavlja trdnejšo in trajnejšo
podlago za prostorsko planiranje. Zatorej mu je potrebno dati dovolj časa, da
dozori, saj ga sprejemamo za zelo dolgo časovno obdobje. Na njegovi podlagi
bodo pripravljene pomembne odločitve za naše družbenoekonomsko življenje.
Začetek regionalnega prostorskega plana sega že v leto 1967. Leta 1971 je
bila javna in strokovna razprava o konceptu urbanega sistema oziroma o
variantah tega sistema, tako da je bilo dovolj možnosti za sodelovanje in
razpravo.
Vendar se nam zdi, da te možnosti niso bile popolnoma izkoriščene, vsaj
ne kar se tiče sodelovanja sestavljalcev osnutka urbanega sistema z gorenjskimi
občinami. Ne da bi se spuščali v podrobnejšo oceno osnutka urbanega sistema,
ki predstavlja zelo obsežno delo, moramo vseeno ugotoviti, da nas osnutek
v delu, ki obravnava Gorenjsko, ne zadovoljuje. V osnutku urbanega sistema je
nenadoma in brez utemeljitev gorenjska regija razpolovljena, praktično je v
taki obliki, kot obstaja sedaj.
Občine Kranj, Skof ja Loka in Tržič so v gradivu priključena širši ljubljanski
regiji, občine Radovljica, Jesenice in Bled pa tvorijo tako imenovano somestje.
S takim obravnavanjem Gorenjske, ki bi lahko imelo usodno posledico za njen
dolgoročni razvoj, se ne moremo strinjati. Jasno nam je, da zaradi bližine
Ljubljane v vsej gorenjski regiji nujno prihaja in bo prihajalo do delitve funkcij
in dejavnosti, in to predvsem na višjem nivoju. To je ekonomska in družbena
nujnost, ker sami sebi ne bomo nikoli zadoščali, temveč bomo morah nekatere
svoje potrebe zadovoljiti v večjem urbanem centru. Menimo, da je upravičen
očitek sestavljalcem osnutka urbanega sistema, da bi morah tako pomembni
odločitvi seznaniti in vprašati za svet prizadete občine na Gorenjskem, in to
že v samem konceptu izdelave osnutka. Vseh 5 gorenjskih občin je prav v letih
1971.—1972 sprožilo in izpeljalo pobudo, da Gorenjska kot regija izdela načrt
dolgoročnega razvoja. V obširnem strokovnem gradivu je Gorenjska utemeljena
kot konsistentna regija, ki mora sicer marsikaj spremeniti v prid hitrejšemu
razvoju. To je potrdil tudi simpozij o tej temi leta 1972 na Bledu. Navedel bom
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nekatera stališča, ki so bila sprejeta na tem simpoziju. Iz osnovnih funkcijskih
odnosov med posameznimi vodilnimi aglomeracijami v gorenjskem območju,
ki izhajajo iz njihove vloge v populaciji, proizvodnji in potrošnji, prometni
gravitaciji in superstrukturi, ugotavljamo naslednje:
Gorenjska regija kot subsistem nacionalnega gospodarskega prostora Slovenije je glede na svojo geofizično lego*, ekonomsko strukturo ter prostorski obseg,
izrazito odprta regija. Kljub dvema, po svoji gravitacijski prizadevnosti zelo
izenačenima vodilnima centroma, kot sta Jesenice in Kranj, moramo obravnavati gorenjsko območje kot enoten gospodarski prostor, torej kot regijo-, zaradi
njene vloge v prometni gravitaciji, ki jo zahteva večje uveljavljanje eksternih
učinkov. Poleg teh faktorjev prostorske diferenciacije je omenjena regionalna
avtonomnost nujna zaradi njene obrnejne lege. Zato so pri projekcijah gospodarskega razvoja v prihodnje zaradi izboljšanja strukture tega celotnega področja nujne take odločitve, ki bodo med seboj povezane. To pa lahko dosežemo
na ta način, da oblikujemo gorenjski gospodarski prostor kot eno plansko regijo, ker bodo racionalne rešitve za razvoj mogoče le na taki ravni nosilcev
planskih odločitev. Tako ocenjujemo, da bi predstavljal urbani sistem, ki deli
regijo-, zavoro za hitrejši razvoj Gorenjske oziroma njenih raspolovljenih področij. Zato menimo*, da se je o tem potrebno še pomeniti. Hvala lepa.
Predsedujoči Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Nihče.)
Ce nihče, dovolite, da končam razpravo.
Zeli morda predstavnik predlagatelja, glede na pripombe, sodelovati v razrpravi? (Ne želi.) Hvala.
Dovolite, da predložim zboru naslednji sklep:
1. predloženo gradivo o regionalnem prostorskem planu za območje SR
Slovenije predstavlja osnovo za nadaljnje delo;
2. urbani sistem in razvojni programi prometa, energetike in vodnega gospodarstva, kakor tudi drugi elementi regionalnega plana, morajo biti zasnovani
kot najširši družbeni dogovor, zato naj izvršni svet, ob upoštevanju razprave
in pripomb, skrbi za potrebno usklajevanje in sodelovanje vseh družbenih
dejavnikov, ki delajo pri tem.
Dajem tako oblikovan sklep zboru na glasovanje! Kdor je za, naj prosim
glasuje? (99 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je poročilo o dosedanjem
delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije
v obdobju 1968—1972, ki ga je izdelal zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje, v obravnavo' skupščini pa poslal izvršni svet.
Prejeli ste poročilo o dosedanjem delu za izdelavo regionalnega prostorskega
plana, poročilo začasne komisije enotnega zbora, poročilo komisije za varstvo
okolja ter mnenje zasedanja delegatov občin. Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Hvala. Zeli besedo poročevalec začasne komisije enotnega
zbora? (Ne želi.) Zeli besedo poročevalec komisije za varstvo okolja? (Ne želi.)
Dajem poročilo v razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi. Ugotavljam, da
nihče ne želi sodelovati v razpravi. Končujem razpravo.
Na podlagi razprave v skupščinskih telesih in na sejah zborov ugotavljam,
da se zbor s predlaganim poročilom strinja.
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je program dela pri
regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973
do 1977, ki sta ga predložila republiški sekretariat za urbanizem in zavod SR
Slovenije za planiranje.
Kot gradivo ste prejeli osnutek programa dela, predlog odloka o potrditvi
programa dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije
v obdobju 1973—1977, poročilo začasne komisije enotnega zbora, poročilo zakonodajno-pravne komisije, poročilo komisije za varstvo okolja in mnenje zasedanja delegatov občin.
Ali želi besedo zastopnik predlagatelja? (Ne želi.) Zeli besedo poročevalec
začasne komisije? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik komisije za varstvo okolja?
(Ne želi.)
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče
ne želi sodelovati v razpravi.
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi
programa dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977. Kdor je za predlog, naj glasuje! (96 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Predlog
odloka je z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je predlog odloka o financiranju programa regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije, v
obdobju 1973—1977, ki ga je predložil izvršni svet.
Prejeli ste predlog odloka, poročilo začasne komisije enotnega zbora, poročilo zakonodajno-pravne komisije, poročilo komisije za varstvo okolja in
mnenje zasedanja delegatov občin.
Ali morda želi besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik začasne komisije? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik komisije za varstvo
okolja? (Ne želi.) /
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče
ne želi sodelovati v razpravi.
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za
predlog, naj prosim glasuje? (101 poslanec glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Predlog je soglasno sprejet.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o
najnižjem osebnem dohodku, ki ga je predložil izvršni svet.
Prejeli ste predlog zakona, poročilo začasne komisije enotnega zbora in
poročilo zakonodajno-pravne komisije.
O predlogu zakona je razpravljal tudi odbor za družbenoekonomske odnose
gospodarskega zbora. Njegovo mnenje je že upoštevala začasna komisija enotnega zbora.
Izvršni svet predlaga obravnavo po skrajšanem postopku po členu 294
poslovnika skupščine.
Dajem predlog izvršnega sveta, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, na glasovanje! Kdor je za takšen postopek, naj prosim glasuje. (93 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal?
(6 poslancev). Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel obravnavo po
skrajšanem postopku.
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Poslance obveščam, da je začasna komisija enotnega zbora vložila amandmaje k naslovu, k 1. členu in k 5. členu.
Zakonodajno-pravna komisija pa je vložila amandmaje k 1., 2., 5., 6., 7.,
9., 10., 11. in 13. členu.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do predlaganih
amandmajev.
Edvard Gale: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Republiški sekretariat za delo kot predstavnik izvršnega sveta soglaša z amandmaji zakonodajno-pravne komisije, z dodatnim poročilom k predlogu zakona z dne 14. maja
1973 in tudi z ostalimi, ki so bili sprejeti danes na seji skupne komisije.
Torej soglašamo z amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 1. členu,
k 2. členu, k 5., k 6. členu, k 7. členu in k ostalim členom, ki so bili že v prvotnem predlogu zakonodajno-pravne komisije.
Predsedujoči Tone Bole: Izvršni svet se strinja z vsemi amandmaji,
ki sta jih dala zakonodajno-pravna komisija in začasna komisija enotnega zbora.
Prosim predstavnika začasne komisije enotnega zbora tovariša Pungerčarja, da zavzame stališče do predlaganih amandmajev.
Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Komisija se je sestala skupaj s pristojnima odboroma republiškega zbora.
Upoštevala je tudi stališče odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora. Obravnavala je dodatno poročilo k predlogu zakona o najnižjem
osebnem dohodku zakonodajno-pravne komisije, ki je zasedala 14. maja 1973.
Komisija enotnega zbora soglaša z amandmaji k naslovu, k 1. členu, k 2., k 5.,
k 6. členu in k 7. členu. Komisija sprejema amandmaje, ki jih je predložila
v dodatnem poročilu zakonodajno-pravna komisija.
Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Pungerčar! Komisija enotnega zbora
nima torej do stališč izvršnega sveta nobenih amandmajev več? (Da.) Tudi k
naslovu ne?
Stane Pungerčar: K naslovu je sprememba, kot je že razvidno' iz
poročila, ki ga imajo vsi poslanci. Naslov je spremenjen, tako da se namesto
»najnižji« glasi »najmanjši«.
Predsedujoči Tone Bole: To bi bil lahko rekel slavist. Ni potrebno,
da razpravljamo o tem, ali je ena in ena dva, ampak da glasujemo^!
Stane Pungerčar: Samo ponovil sem, o čem je komisija razpravljala.
Predsedujoči Tone Bole: Ugotavljam, da amandmajev ni več. Prosim
predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da zavzame stališča do amandmajev.
Stane Simšič: Glede na to, ali je odbor sprejel vse naše amandmaje,
nimamo dodatnih pripomb.
Predsedujoči Tone Bole: Hvala. Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi.
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Predlagam zboru, da glasujemo o vseh amandmajih zakonodajno-pravne komisije in komisije enotnega zbora. Slišali smo, da so vsi trije predlagatelji amandmajev usklađeni.
Dajem na glasovanje amandmaje začasne komisije enotnega zbora k 1. členu
in k 5. členu in amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 1., 2., 5., 6., 7., 9.,
10., 11. in 13. členu.
Kdor je za predlagane amandmaje, naj glasuje! (105 poslancev glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandmaji so soglasno sprejeti.
Dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Kdor je za predlog, naj
prosim glasuje! (107 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je
kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Zakon je z večino glasov sprejet.
Obveščam zbor, da je dnevni red s to točko izčrpan. Prosim, da se ugotovi,
če je besedilo zadnje točke že usklađeno z republiškim zborom. Prosim poslance, da počakajo še minuto, dve, da zvemo za rezultate glasovanja in obravnave v republiškem zboru.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, ali moramo danes, v primeru, da
republiški zbor še ni obravnaval in glasoval o tem zakonu, že biti usklađen?
Nastajajo kakšni problemi, če bi pri morebitnih razlikah izvedli usklajevanje
na prihodnji seji? Mislim na to, če bodo glede na nujnost predloga zakona
nastopili zaradi tega resnejši problemi?
Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovariši in
tovarišice poslanci! Prosila naj bi, ker gre za pomembno zadevo, da bi počakali,
saj je še zgodnja ura, in da bi uskladili besedilo z republiškim zborom. V tem
času se bomo dogovorili, če je potrebno v republiškem zboru premakniti dnevni
red tako, da bomo lahko ta zakon uskladili z našim zborom.
Predsedujoči Tone Bole: Prosim, da upoštevamo predlog tovarišice
Kornhauserjeve. Ce bomo dobili obvestilo, da omenjeni predlog v republiškem
zboru še ni izglasovan, bomo imeli manjši odmor. Prosim, da se ne oddaljujete
iz dvorane, ker smo stalno na robu sklepčnosti.
Dajem 15 minut odmora. Takoj, ko bomo dobili obvestilo, vas bomo poklicali. Potem bomo sejo hitro končali.
(Seja je bila končana ob 12.45.)

ZASEDANJE

DELECATOV OBČIN

33. zasedanje
(10. aprila 1973)
Predsedoval: Zdravko Krvina,
član predsedstva skupščine SR Slovenije
Začetek zasedanja ob 9.15.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! Na
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov
občin začenjam 33. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga
je sklical predsednik skupščine SR Slovenije na podlagi določil 3. točke VII.
ustavnega amandmaja in 7. člena omenjenega odloka.
Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in pozneje razširjen ter obsega naslednje točke:
1. osnutek zakona o osebnem.delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih;
2. sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov;
3. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973;
4. program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973;
5. predlog za izdajo zakona o ureditvi pogojev za vračanje posojil za stanovanjsko gradnjo in
6. informacija o dosedanjem delu odbora za gradnjo doma borcev NOV in
mladine Jugoslavije v Kumrovcu.
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje
zasedanje povabljeni predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo
in sicer: izvršnega sveta, skupščine občine Ljubijana-Center in izobraževalne
skupnosti SR Slovenije, predsedniki matičnih odborov pristojnih zborov skupščine ter člani predsedstva skupščine SR Slovenije.
V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da med seboj izvolite
dva overitelja zapisnika. Ima kdo' kakšen predlog? Če ne, predlagam, da gremo
po abecednem redu. Na vrsti sta delegata iz občin Cerknica in Črnomelj, tovariš
Franc Zorman iz Cerknice in tovarišica Anica Jankovič iz Črnomlja.
Se strinjate s tem predlogom? Glasujmo! (Vsi delegati se strinjajo.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da sta za overitelja zapisnika 33. zasedanja delegatov občin
soglasno izvoljena tovariš Franc Zorman in tovarišica Anica Jankovič.
Pred prehodom na obravnavo dnevnega reda predlagam, da 1. točko obravnavamo kasneje, ko bodo navzoči predstavniki predlagatelja k tej točki.
Ali se strinjate s tem? (Delegati se strinjajo.)
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na sklep o enotnih
osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov,
ki ga je poslala v obravnavo izobraževalna skupnost SR Slovenije. K temu
sklepu kot tudi k dokumentu pod 3. in 4. točko dnevnega reda daje republiška
skupščina svoje soglasje. Sklep smo vam poslali dne 15. 3. 1973. Predstavnik
predlagatelja k tej in k naslednjim točkam je Ludvik Zaje, predsednik izvršnega
odbora republiške izobraževalne skupnosti, ki bo imel tudi kratko uvodno
besedo.
,Ludvik Zaje: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! Gradiva, navedena v 2. in 3. točki dnevnega reda obravnavajo sredstva za izobraževanje v tekočem letu, in sicer sredstva v družbeno dogovorjeni
višini. Pokrijejo naj minimalno potrebne stroške za izobraževanje, in to v skladu
z resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednimi nalogami v letu 1973. Gradivo v 4. točki pa je program izobraževalne
skupnosti SR Slovenije za leto 1973, s katerim se usmerja delo te skupnosti.
Vsi ti dokumenti so bili v javni razpravi. Tako smo enotne osnove meril in
sredstva za dopolnjevanje obravnavali že s predstavniki občinskih skupščin
in temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi, program pa z ustreznimi sekcijami,
komisijami in v izvršnem odboru ter v skupščini izobraževalne skupnosti SR
Slovenije. O posameznih dokumentih zato ne bom obširneje govoril, pač pa
se bom osredotočil le na osnovna izhodišča, iz katerih ti trije dokumenti izhajajo.
Enotne osnove meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih
zavodov določajo minimalno potrebni standard izobraževalne dejavnosti v SR
Sloveniji za letošnje leto. Večjih sprememb te enotne osnove meril niso doživele,
kar je spremenjeno, je samo v skladu z resolucijo o ekonomskih gibanjih v
letošnjem letu v SR Sloveniji, in sicer so spremembe tele:
1. Predvidevajo se zamrznjeni osebni dohodki prosvetnih delavcev za celo
leto 1973 v višini 95 "Io realizacije sporazuma, ki je veljal v preteklem letu.
2. Materialni izdatki so v letošnjem letu povečani za 15 odstotkov, pri
čemer moram opozoriti, da se ne bodo delili linearno, pač pa bomo s tem
povečanjem v globalu zapirali še nadalje tako kot v preteklih letih razlike med
posameznimi temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in razlika med posameznimi šolami. Te razlike so še vedno precej občutne, posamezne šole porabijo za materialne izdatke od 7 do 14fl/» vseh svojih sredstev, kar seveda
nekatere postavlja v dokaj neugoden položaj ob podražitvah osnovnih materialov, ki jih šole v veliki meri uporabljajo.
3. Prav tako je povišan prispevek za stanovanjsko graditev od 4 na 6'%,
kar je v skladu z rezultati družbenega dogovarjanja v večini slovenskih občin.
Pri sklepu o dopolnilnem financiranju, o dopolnilnih sredstvih za temeljne
izobraževalne skupnosti so> jseveda navedene spremembe upoštevane, prav
tako pa so izvršene še druge spremembe.
To je dogovorjeno s predstavniki občinskih skupščin in s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi. Enajst v zakonu naštetih nerazvitih občin ostaja v
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enakem položaju kot v preteklih letih. To pomeni, da če predpišejo enake obremenitve za izobraževanje kot preteklo1 leto>, republiška izobraževalna skupnost
krije vso razliko do ugotovljenih potrebnih sredstev za izobraževanje na podlagi
enotnih osnov meril. Republiška izobraževalna skupnost v te stroške šteje
tudi celotni tako imenovani B program, to je vse predšolsko varstvo, celodnevno
delo z otroki, skrb za prevoze učencev, prispevek k prehrani in tako dalje.
Ostale občine so razdeljene v tri kategorije. Večina občin ostane nominalno na isti višini dopolnilnih sredstev kot v letu 1972. Občine, katerih narodni
dohodek je v letu 1971 presegel 9500 dinarjev na prebivalca, dobijo nominalno
10 odstotkov manj dopolnilnih sredstev kot v preteklem letu. Občini Ravne in
Kočevje pa izpadeta iz dopolnjevanja, ker dopolnilna sredstva znašajo manj
kot 10 odstotkov potrebnih celotnih sredstev. Tako je bilo določeno že v preteklih letih. Letos to prizadene ti dve občini.
Ker so premiki v občinah različni, lahko pride do kritičnih situacij v dok>čenih temeljnih izobraževalnih skupnostih. Zato smo se s predstavniki občin
in temeljnih izobraževalnih skupnosti dogovorih, naj bi vse tiste občine, ki bi
tako prišle v kritično stanje, predložile dokumentacijo, gradivo in dokazila
o tej situaciji. Na skupnem sestanku vseh predstavnikov občinskih skupščin
in temeljnih izobraževalnih skupnosti pa naj se odloči, ali je potrebna dodatna
intervencija ali ne. Tu ni nobenega posamičnega dogovarjanja, ampak skupni
dogovor vseh občin in temeljnih izobraževalnih skupnosti. Tako smo ravnali
tudi, v preteklih letih.
Želim tudi opozoriti, da ta sredstva nominalno 100 ali nominalno 10'% manj
kot 100 ne pomenijo vseh sredstev, ki jih bodo občinske skupščine oziroma
temeljne izobraževalne skupnosti dobile v letu 1974. Želja repubhške izobraževalne skupnosti je, da tudi vnaprej odpravlja kritično stanje pri tako imenovanem B programu, skratka, želimo izbrisati razliko med A in B programom.
To je v 11 občinah že uresničeno, pri ostalih je uresničenje odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Naša želja je, da tudi v letošnjem letu povečamo
udeležbo republiške izobraževalne skupnosti za tako imenovani B program,
vendar nam razpoložljiva finančna sredstva ne omogočajo, da bi lahko že
letos v celoti odpravili razliko med A in B programom.
Pri programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973 bi želel
opozoriti le na to, da je sestavljen tako, da na prvo mesto postavlja naloge
republiške izobraževalne skupnosti v zvezi z uresničevanjem ustavnih amandmajev in nadaljnjim razvojem samoupravnih odnosov na področju izobraževanja. V njem je dan poudarek nadaljnjemu usklajevanju šolstva, zlasti srednjega, kar je bilo začeto že v preteklih letih. Močan poudarek daje razreševanju kadrovskih problemov, znanemu primanjkljaju prosvetnih delavcev, ki
je vsako leto večje, poleg tega pa skuša razreševati probleme tistih prosvetnih
delavcev, ki morajo po zakonu do leta 1974 oziroma 1975 pridobiti strokovno
izobrazbo.
Ostale naloge so bolj rutinske, sestavljanje finančnega načrta, zaključnih
računov, programov, instrumentov financiranja itd. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Na podlagi gradiva, ki
ste ga prejeli k 2. točki in na podlagi uvodnih besed tovariša Ludvika Zajca
začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o 2. točki dnevnega reda?
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Menim, da obširna razprava ne bo potrebna, ker so te zadeve usklađene z
občinskimi skupščinami in temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi, kot je že
poudaril tovariš Ludvik Zaje.
Razpravljati želi Stane Novačan, delegat iz občine Vrhnika.
Stane Novačan: Opozoriti želim le na nekatere zadeve. Lani oktobra
je bil predložen predlog komisije, ki pripravlja samoupravni sporazum, po
katerem naj bi bila razporeditev točk za prosvetne delavce spremenjena, kar je
že stara želja prosvetnih delavcev. Predvsem so nesorazmerja vidna na osnovnih šolah, kjer ima predmetni učitelj z višjo izobrazbo 250 točk, učitelj 220 točk,
profesor pa 315 točk. Profesor in predmetni učitelj delata skoraj isto delo. Ne
rečem, da ni profesorjevo delo kvalitetnejše, vendar pa so tudi primeri, ko temu
ni tako. Zato smo želeli, da se to razmerje popravi in oktobra lani je bil dosežen
sporazum, ker je pač delo učiteljev nekaj posebnega; za višjo izobrazbo od
250 na 275 točk in za visoko izobrazbo na 315 točk. To bi bilo ustrezno sorazmerje glede na stopnjo izobrazbe. Ne vem, zakaj je bil ta predlog umaknjen
in je spet v merilih določeno tako, kot je bilo> pred sporazumom. Menim, da
tak ukrep ni v skladu s stabilizacijo. Tisti, ki imamo opravka z bazo, vemo, da
delo z ljudmi na lahko. Strinjamo se z večino stabilizacijskih ukrepov, vendar
pa menimo, da če se dogovorimo za zamrznjene plače, zamrznjene cene ali pa
za tistih 5 odstotkov, naj se to tudi izvaja. Če pa je stvar samo enostranska, se
bojim, da bodo nastale posledice, ki jih bomo morda čez eno leto bridko obžalovali.
V zvezi z določilom, po katerem sredstva za osebne dohodke vodilnih, administrativnih in tehničnih delavcev ne bi smela preseči 20 odstotkov od skupnih
bruto osebnih dohodkov vseh pedagoških delavcev zavoda, bi želel zvedeti za
šok>, ki lahko s takimi sredstvi shaja. Ce za primer navedem šolo, ki ima 16
oddelkov in ima osebje, ki je po vseh norjnativih predpisano, to je tajnico,
računovodjo, ravnatelja, 2 do 3 snažilke in kuharico. V tem primeru ta odstotek
prav gotovo ni tak, ampak je mnogo višji, zato bi bilo treba to postavko povečati.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Menim, da je vprašanje, ki ga je
nakazal tovariš Novačan, glede pedagoških delavcev z visoko, višjo in srednjo
izobrazbo zelo pereče. Zato bi bilo zaželeno, da še ostali poveste svoje mnenje
o tem, da bomo< lahko na podlagi tega izoblikovali stališče, ki bo navodilo
izobraževalni skupnosti, kot tudi ostalim, ki pripravljajo izhodišča za naslednja
leta pri reševanju te problematike1. Besedo ima Vekoslav Ferbežar, delegat iz
Kamnika.
Vekoslav Ferbežar: Ker je tovariš Novačan začel to razpravo in
ker sodelujem v skupni komisiji za samoupravno sporazumevanje, bi dal nekaj
pojasnil k temu. Dejansko so vse osnovne šole sprejele novi predlog samoupravnega sporazuma. Ta predlog je bil poslan verifikacijski komisiji in tudi
obravnavan. Zaradi ekonomskih ukrepov in neenotnega urejanja samoupravnega sporazumevanja pri nas, ker je bilo treba za določena področja uskladiti
nekatera merila, ker se pO' komisijah še dela, so vse šole dobile delno potrjen
spremenjeni sporazum. Gre torej za tiste osnovne spremembe, ki jih je splošni
družbeni dogovor predvidel, ostale zadeve pa so še odprte, bodo pa verjetno
v letošnjem letu rešene.
24»
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Drugo pa je problem meril, ki zagotavljajo zamrznjene osebne dohodke
tudi po 1. juliju. Mislim,, da bi delegati občin morali biti na to bolj pozorni,
ker merilo za financiranje v tem primeru izhaja iz finančnega načrta republiške izobraževalne skupnosti. Sprejet je seveda tak finančni načrt, ki zagotavlja sredstva samo v višini 95 % osebnih dohodkov za vse leto. Skupščina
SR Slovenije je sprejela pred kratkim dokument o idejni usmerjenosti vzgoje
in izobraževanja, ki zahteva od šol in prosvetnih delavcev veliko. Tudi v tem
dokumentu je nakazana potreba, da se materialno in družbeno priznanje prosvetnim delavcem vsekakor popravi. Zato predlagam, naj bi republiška skupščina takoj po splošni odmrznitvi osebnih dohodkov razpravljala o tem problemu. Vsekakor pa ni sprejemljivo zamrznjenje osebnih dohodkov prosvetnih delavcev za vse leto. Zato predlagam ostalim delegatom, da glede tega
povedo svoje mnenje, da borno mogli reševati vprašanja o novem vrednotenju
v samoupravnem sporazumu, ki so ga šole sprejele in vsaj 100-odstotno vrednotenje po sporazumih. To je naloga za drugo polletje. V tem primeru bo
treba zagotoviti sredstva tako temeljnim izobraževalnim skupnostim kot republiški izobraževalni skupnosti, da bi to nalogo lahko opravili. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdrav k o Krv ina: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima
tovariš Ludvik Zaje, predsednik izobraževalne skupnosti SR Slovenije.
Ludvik Zaje: Tbvarišice in tovariši delegati! TO, na kar sta oba delegata opozorila, je povsem jasno. Tudi republiška izobraževalna skupnost je sodelovala pri spremembah samoupravnega sporazuma. Predlagala je, da se
čimprej zmanjšajo razlike v osebnih dohodkih pri učiteljih s srednjo in višjo
izobrazbo, in to iz tehle razlogov: učitelji z višjo izobrazbo šele zadnja leta
prihajajo iz pedagoških akademij, to so mladi ljudje brez večjih izkušenj,
kar se nujno odraža pri kvaliteti dela, medtem ko so učitelji s srednjo izobrazbo
študirali samo leto dni manj, imajo več kot 15 let delovne dobe in bogate izkušnje pri delu, zato je kvaliteta njihovega dela temu primerna. Zato smo menili, da je te razlike treba zmanjševati in sčasoma popolnoma odpraviti. Vendar
je zamrznitev osebnih dohodkov preprečila uresničitev teh želja. Prav tako se zavedamo, da je 20'% za tehnično in drugo osebje, zlasti za manjše šole, premalo.
V zadnjih letih smo omogočili ravnateljem na večjih šolah, da so bili oproščeni poučevanja. Osebni dohodki za ravnatelje niso več v režijskih stroških,
čeprav morajo ponekod temeljne izobraževalne skupnosti ravnati s stroški za
režijo izredno skopo, kajti povečevanje režije v šolah prav gotovo ni smotrno.
Da imamo danes v vsaki šoli tajnico, računovodjo, blagajnika itd., je problem
naše družbene neracionalnosti, kar pa je nujno pogojeno s predpisi, zlasti še
s finančnimi in s kontrolo SDK. Vsaka najmanjša delovna organizacija oziroma
šola mora namreč sestavljati take zaključne račune kot na primer Iskra. Izobraževalne skupnosti v prihodnje ne bodo podpirale širjenja režijskih stroškov,
pač pa bomo to vprašanje v letošnjem letu posebej prikazali in zahtevali ali
povišanje sredstev za režijo, če je tako delo po šolah potrebno, ali pa poenostavitev postopka za poslovanje šol. To smo sicer zahtevali že pred leti in dosegli,
da je bila imenovana posebna komisija izvršnega sveta, ki pa svoje naloge ni
opravila. Hvala lepa!
Predsedujoča Zdravko Krvina: Ker so 2., 3. in 4. točka dnevnega
reda vsebinsko povezane, predlagam, da se po obravnavi 4. točke dogovorimo,

33. zasedanje

373

kako bomo strnili .mnenja in stališča in jih posredovali ustreznim zborom
in odborom skupščine SR Slovenije in občinskim skupščinam.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na sklep o merilih
in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973.
Sklep smo vam poslali dne 15. 3. 1973. Začenjam razpravo'. Kdo želi besedo
k 3. točki dnevnega reda? Ali se z vsebino sklepov o merilih in pogojih za
zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev. temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973 strinjate? Če ne želi nihče razpravljati o tej točki dnevnega
reda, predlagam, da o sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Ugotavljam, da je sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih
dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973 soglasno
sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je program izobraževalne
skupnosti SR-Slovenije za leto 1973. Program smo vam poslali dne 15. 3. 1973.
Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Sergej Vošnjak, delegat mesta Ljubljane.
Sergej Vošnjak: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati. Predlagam, da se program dela izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973
dopolni z nalogo, da se še v tem letu izoblikuje sistemska rešitev za financiranje
investicij v srednje šolstvo in dijaške domove. Ta zahteva je bila na zasedanju
delegatov občin že večkrat postavljena. Predvsem je dobil polno podporo predlog
skupnosti slovenskih občin, ki je bil izoblikovan pred nekaj več kot enim letom.
V zvezd s tem predlogom je bilo na zadnjem zasedanju, kjer pa niso bili navzoči delegati, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja, dano pojasnilo
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, da sistemska rešitev, kot je bila
predlagana, ni bila sprejeta in da se bo to reševalo v medsebojnem sporazumevanju in dogovarjanju. Včeraj je bila republiška konferenca Zveze mladine,
ki je bila posvečena predvsem samoupravljanju in politični organiziranosti
mladine v dijaških domovih. Vendar ta konferenca ni mogla povsem slediti
dnevnemu redu, ki je bil predlagan, ker je bila predvsem prisotna materialna
problematika dijaških domov, ki v večini primerov ni urejena. Številni dijaški
domovi v Sloveniji so v takem stanju, da predstavljajo sramoto za našo družbo.
V vsem obdobju od osvoboditve namreč nismo bili sposobni urediti tega perečega vprašanja. V dokaj kritičnem stanju so tudi šole druge stopnje. Zadnjih
8, 9 let ni družbenega dejavnika, ki bi bil odgovoren za to. Odgovornost za
osnovno šolstvo je v zakonih in v praksi jasno opredeljena. Občine so morale
namreč same ali z organiziranim samoprispevkom občanov zbirati sredstva za
investicijsko vlaganje v osnovne šole. Na tem področju je bilo vsekakor zelo
veliko storjeno. Prav tako je bila opredeljena funkcija visokih šol in višjih
šol, kjer je to opravljala republika. Funkcionalno dejavnost srednjih šol je financirala republika, medtem ko za investicijsko vlaganje v te šole ni bilo
dejavnika, ki bi to problematiko rešil. Zato so te zadeve več ah manj ostale
neurejene od takrat, ko so bili ukinjeni okraji, ki so skrbeli za to vrsto šolstva.
Prav zaradi takega stanja je bila v okviru skupnosti slovenskih občin dosežena enotnost v stališčih, da je za to področje treba najti sistemsko rešitev, ker
dosedanje rešitve tega problema niso mogle urediti. Rešitve v ponuđeni partici-
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paciji v višini 30 odstotkov niso mogle spodbuditi ostalih 70 odstotkov, ki so za
te investicije potrebni. Prav tako je bilo izoblikovano stališče, da bi se prej organizirali v posebnih samoupravnih skupnostih za področje šolstva druge stopnje
in da bi čvrsteje vključili občinske skupščine ali pa jim dali na skrb to področje.
Vendar ta problem doslej kljub veliki podpori v raznih predelih Slovenije, ni
našel pravilnega razumevanja. Obstaja bojazen, da bo težko izzvati tak interes,
ki bi lahko to problematiko zadovoljivo rešil. Zlasti velja to za dijaške domove,
ki so predvsem namenjeni mladini z manj razvitih področij.
Ce bomo temu problemu posvetili posebno pozornost in našli sistemsko rešitev, ki ne bo odvisna od dobre volje tega ali onega, ampak ki bo obvezovala
in ustvarjala pogoje, da bo mogoče ta problem rešiti in urediti, bomo to stopnjo
šolstva, ki je sedaj v občutnem zaostajanju tako za osnovnim šolstvom kot za
vijsokim šolstvom, spravili na zeleno vejo.
V programu je sicer določen plan za rekonstrukcijo sistema srednjega šolstva v SR Sloveniji, kjer je do neke meje kot načelo to upoštevano. Vendar
vemo, da je bilo načelnih odločitev in usmeritev sprejetih že dovolj. Potrebna
je zavzetost za konkretne rešitve, ko se bodo našli materialni pogoji, da bomo
lahko to povsem dezinvestirano dejavnost postavili v enakopraven položaj z
ostalimi vrstami šol, s posebnim poudarkom na dijaških domovih.
Zato predlagam, da bi izobraževalna skupnost proučila sistemski predlog,
ki ga je predlagala skupnost slovenskih občin. V tem predlogu je namreč
uveljavljeno isto načelo in sistem kot pri investiranju v energetiko, kjer so
kadri prav tako potrebni za vsako novo investicijo kot viri nove električne
energije, in brez kadrov niti tehnologija niti energija ne pomagata. Glede na to
naj izobraževalna skupnost dopolni ali spremeni ta predlog in sprejme sistem,
ki bo zagotavljal in omogočal to dejavnost. Pomembno je, da se to reši še v
obdobju našega mandata, saj smo bili ves čas s temi problemi soočeni. Tako ne
bo našim naslednikom treba ugotavljati dejansko stanje in iskati rešitve, ker
se bo sicer izredno pereč problem odlagal iz dneva v dan.
Poleg navedenega predlagam, da se 14. točka programa republiške izobraževalne skupnosti in z njo adekvatno tudi druge točke, ki so na to vezane,
dopolnijo v tem smislu, da se planira mreža srednjih šol in dijaških domov
v Sloveniji v sodelovanju z občinskimi skupščinami, kar je bilo že sprejeto
na zasedanju delegatov občin kot priporočilo, pa to iz programa ni razvidno.
Hvala lepa.
Predsedujoči Zdrav k o Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Ludvik Zaje.
Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati.
Podpiram prizadevanja delegata iz Ljubljane tovariša Sergeja Vošnjaka in
skupnosti slovenskih občin, da bi se izoblikovala sistemska rešitev za investicije
v srednje šolstvo. Vendar to ni zadeva programa republiške izobraževalne skupnosti, čeprav je republiška izobraževalna skupnost že doslej sodelovala pri
iskanju te sistemske rešitve in je tudi v prihodnje pripravljena narediti vse,
kar je v njenih močeh.
Ker gre v tem primeru za sistemsko rešitev, je to naloga republiške skupščine, v konkretnem primeru pa izvršnega sveta oziroma republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. Zato ni sprejemljiv predlog, da bi to kot svojo
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nalogo vključila republiška izobraževalna skupnost v program. To utemeljujem
z naslednjimi podatki:
Republiška izobraževalna skupnost je bila ustanovljena julija leta 1967.
Mesec dni po njeni ustanovitvi sem v njenem imenu in po naročilu izvršnega
odbora na seji izvršnega sveta SR Slovenije opozoril, da bo v naslednjih letih
osrednja točka srednje šolstvo in da bo zato treba spremeniti bistveni odnos do
srednjega šolstva na Slovenskem, če se nočemo znajti v velikih težavah. Takrat
smo predlagali, da naj bi bila republika prisotna s svojimi intervencijami tudi
pri gradnjah srednješolskih domov in srednjih šol. To smo ponavljali vsako leto
do lanskega leta brez uspeha. V lanskem letu je republiška izobraževalna
skupnost dobila najprej 1 milijardo 600 starih milijonov dinarjev in nato še
3 milijarde starih dinarjev in je potem zbrala skupaj od drugih na osnovi samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja 10 milijard starih dinarjev. Te
investicije so bile v lanskem letu začete.
V letošnjem letu nima republiška izobraževalna skupnost niti dinarja za
investicije v srednje šolstvo.
Ne znamo si predstavljati takega samoupravnega sporazumevanja, da bi
republiška izobraževalna skupnost prišla pred občane in rekla: »Mi ne damo
nič, kdo da še kaj zraven?« Tako ne gre. Republiška izobraževalna skupnost
je znala v času svojega delovanja zbrati s sorazmerno skromnimi sredstvi za
intervencijo v osnovno šolstvo, ki so se povečevale od 1,5 milijarde dinarjev
na 2,7 milijarde dinarjev v letošnjem letu, 71 milijard sredstev za gradnjo
osnovnih šol. Na Slovenskem je bila zgrajena 101 šola in izpolnjen program
šol, adaptiranih je bilo prek 100 šol. V letošnjem, letu bo pripravljena tudi ustrezna dokumentacijska razstava, na podlagi katere bo vidno, kaj je bilo v teh letih
storjenoi.
V srednje šolstvo smo lansko leto začeli investirati, vendar letos končujemo,
ker za to ni sredstev, saj je tudi 1,6 milijarde dinarjev iz naše osnove izčrpano.
Iz povedanega sledi, da republiška izobraževalna skupnost ne more v svoj
program dati te naloge, pripravljena pa je sodelovati tudi vnaprej. Republiška
izobraževalna skupnost je ves čas podpirala predlog skupnosti slovenskih občin,
da se na podoben način kot za energetiko najde rešitev tudi za šolstvo.
Tovariš Sergej Vošnjak ve, da je bil ta predlog skupnosti slovenskih občin,
ki smo se mu tudi mi pridružili, zavrnjen. Napoteni smo bili na samoupravno
sporazumevanje brez ustreznega deleža, da bi lahko privabili še ostale.
Zato prosim, da skušate razumeti položaj, v kakršnem je republiška izobraževalna skupnost. Pripravljeni smo sodelovati in iskati sistemsko rešitev, vendar
to ni naša naloga, ker sami ne moremo predpisovati kriterijev, lahko le predlagamo. Naša naloga je le, da uresničimo tiste naloge, ki so v naši pristojnosti.
Glede 14. točke se povsem strinjam s tovarišem Sergejem Vošnjakom, da
je treba mrežo šol planirati v sodelovanju z občinskimi skupščinami, zato bomo
tudi program ustrezno popravili. Pripomniti pa moram, da smo tudi doslej vse
analize, ki so precej obširne, pošiljali tudi občinskim skupščinam in dobivali
od njih pripombe k mreži gimnazij, ekonomskih šol, gostinskih šol in kmetijskih
šol. Zdaj bomo poslali občinskim skupščinam še mrežo šol za prodajalce in nato
še ostale mreže, tako da bo v letošnjem letu mogoče izdelati neko sintezo in
začrtati celotno organizacijsko politiko razvoja srednjega šolstva na Slovenskem.
Hvala lepa!
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Na zasedanju delegatov občin smo
že večkrat razpravljali o problematiki srednjega šolstva in dijaških domov.
Pred kratkim je odgovoril na to vprašanje republiški sekretar za prosveto
in kulturo, ki nam je pojasnil, da se bodo te zadeve rešile na podlagi samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja, na ta način bi se zbrala sredstva
v 1973. letu. S tem pojasnilom smo se na zasedanju zadovoljili, zato menim, da
je odveč še dalje o tem razpravljati. Ce se strinjate, bi zahtevali od republiškega
sekretariata za prosveto in kulturo, da na enem izmed prihodnjih zasedanj da
pojasnilo, kako bo to sporazumevanje in dogovarjanje v SR Sloveniji za pod'
ročje srednjega šolstva potekalo.
Besedo ima tovariš Sergej Vošnjak, delegat mesta Ljubljane.
Sergej Vošnjak: Predlagal bi, da se o tej informaciji poprej obvestijo občine, ker se zasedanje delegatov zbira po različnih področjih. Na zadnjem zasedanju delegatov, ko je šlo za vprašanje zemljiške politike, komunalnih
storitev, cen in podobno, so bili prav gotovo navzoči drugi delegati in ne tisti,
ki se ukvarjajo z vprašanji vzgoje in izobraževanja. Zato je potrebno poprej
o tem obvestiti, da pridejo tisti delegati, ki se s tem področjem ukvarjajo.
Prav zaradi tega tudi na zadnjem zboru delegatov o pojasnilu republiškega
sekretarja za prosveto in kulturo ni bilo razprave, ker ni bilo pristojnih delegatov. Ce gradimo delegatski sistem1, je treba dnevni red pripravljati tako-,
da lahko delegati dejansko zastopajo posamezna področja.
Predsedujoči Zdravko Krvina : Hvala lepa! Strinjam se in mislim,
da se tudi ostali strinjate, da je potrebno gradivo in informacijo poslati vnaprej, tako da se delegati predhodno seznanijo tudi s stališči občin in regij in da
zavzamejo svoja stališča in jih tudi pismeno predložijo. Ali se strinjate s takim
stališčem? Želi še kdo razpravljati? (Nihče.)
Ce ne, zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda. Hkrati predlagam,
da overitelja današnjega zapisnika strneta mnenja in stališča k 2., 3. in 4'. točki
dnevnega reda, tako da jih bomo poslali ustreznim organom republiške skupščine, občinskim skupščinam, skupščini mesta Ljubljane, prav tako pa tudi
izobraževalni skupnosti SR Slovenije.
Ali se s tem strinjate? Glasujmo! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so soglasno sprejeta mnenja
in stališča.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo
zakona o ureditvi pogojev za vračanje posojil za stanovanjsko gradnjo', ki ga
je poslala v obravnavo skupščina občine Ljubljana-Center.
Gradivo smo vam poslali dne 7. 3. 1973, predstavnik predlagatelja k tej
točki je tovariš Lojze Jamnik, delegat občine Ljubljana-Center, ki bo imel
tudi uvodno besedo.
Lojze Jamnik: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da na kratko
obrazložim predlog naše občinske skupščine.
Izhajajoč iz XXXIII. ustavnega dopolnila k republiški ustavi ter iz resolucije
o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva, je skupščina SR Slovenije
sprejela zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj ter zakon
o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu. Na podlagi teh predpisov
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smo v Ljubljani začeli oblikovati ustrezen koncept stanovanjske graditve, ki naj
bi veljal pet let od 1. 1. 1973 naprej. Na podlagi pooblastila občinskih skupščin
je skupščina mesta Ljubljana sprejela ustrezne odloke o izločanju in usmerjanju
sredstev za stanovanjsko graditev ter odlok o ustanovitvi solidarnostnega sklada.
Hkrati pa je skupščina mesta Ljubljane sprejela tudi besedilo samoupravnega
sporazuma o izločanju in usmerjanju sredstev za stanovanjsko graditev, rekonstrukcijo in družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu ter družbeni dogovor o vezavi sredstev pri poslovni banki za kreditiranje stanovanjske graditve.
Oba samoupravna akta sta v fazi podpisovanja, večina delovnih organizacij
pa je že podpisala samoupravni sporazum.
Družbeni dogovor sta poleg delovnih organizacij podpisala tudi predsednik
mestnega sindikalnega sveta in predsednik skupščine občine. Na osnovi navedenih splošnih aktov bodo izločali v Ljubljani za namene stanovanjskega gospodarstva 6 % od bruto osebnih dohodkov, za razliko od preteklega obdobja,
ko smo izločali le 4"/o- Tako izločena sredstva se delijo po naslednjem ključu.
45 % ostane delovnim organizacijam, 30 % sredstev se steka v solidarnostni
stanovanjski sklad, 25% pa delovne organizacije obvezno oročajo pri banki.
Sredstva solidarnostnega sklada se bodo uporabljala predvsem za gradnjo najemnih stanovanj za mlade družine in stare ljudi ter za subvencioniranje stanarin. Sredstva, zbrana pri poslovni banki, pa naj bi se uporabljala predvsem
za kreditiranje stanovanjske graditve. Kredit lahko dobijo vse delovne organizacije, ki sredstva združujejo, prav tako pa tudi vsi zaposleni v teh delovnih
organizacijah. Sistem stanovanjskega gospodarstva, ki je veljal do 1. 1. 1973,
je bil vzpostavljen leta 1965. V tem obdobju so bila ustanovljena stanovanjska
podjetja, ki so gospodarila s stanovanjskim fondom. V tem času pa so hišni
sveti oziroma hiše izgubile določene pravice, kot na primer status pravne
osebe. Stanovanjska podjetja so v tem obdobju poleg gospodarjenja, ki je bilo
včasih tudi zelo smotrno, uveljavila še nekatere svoje interese. V tem obdobju
je prišlo do določene razprodaje stanovanjskega fonda. Stanovanjski fond So
razprodajala stanovanjska podjetja, poleg tega pa tudi delovne organizacije
same. V tem obdobju je bilo v Ljubljani, še posebej v občini Center, razprodano
precej stanovanj po dokaj nizkih cenah. Za to obdobje je tudi značilno', da
delovne organizacije niso gradile predvsem najemnih stanovanj, pač pa so
dajale kredite svojim delavcem, le-ti pa so s temi sredstvi kupovah lastniška
stanovanja, ki so jih gradila gradbena podjetja za trg, ali pa so gradili
svoje lastne individualne hiše. Znano je, da je bilo problem dobiti sredstva, to
je kredit. Ni pa bilo več problem odplačevati tako dobljeno posojilo, predvsem
zaradi ustrezne inflacijske stopnje ter vsakoletnih podražitev. Nekateri posojilojemalci danes odplačujejo le minimalne anuitete, kar gre nedvomno na račun
družbe kot celote oziroma družbenih sredstev.
Iz teh razlogov je skupščina občine Ljubljana-Center sprejela naslednji
sklep: Skupščina občine Ljubljana-Center predlaga skupščini SR Slovenije,
da z zakonom uredi spremembo pogojev vračanja posojil za stanovanjsko gradnjo, ki so jih posojilojemalci dobili pred več leti in zato sedaj plačujejo zelo
nizke anuitete. Občinska skupščina meni, da bi bilo to vprašanje mogoče urediti
podobno, kot je za pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj uredil
zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lasti.
Pri tem anuitete v nobenem primeru ne bi smele biti nižje od stanarine za
ustrezno stanovanje.
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Znano nam je, da je o tem predlogu že razpravljal ustrezen organ republiške skupščine. Predlog je bil načelno sprejet in dan izvršnemu svetu v
posebno presojo s predlogom, da v roku 2 mesecev zadevo prouči in poda svoj
predlog oziroma mnenje.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Začenjam razpravo na
podlagi uvodne obrazložitve tovariša Jamnika in predloga, ki ste ga dobili
z gradivom za današnje zasedanje. Kdo želi razpravljati? Kot vam je znano,
moramo zakonsko iniciativo posamezne občine obravnavati na zasedanju delegatov občin, da lahko ostale občine to potrdijo in s tem dajo iniciativi večjo
veljavo. Besedo ima inž. Jože Sever, delegat iz občine Škof j a Loka.
Jože Sever: S predlogom se v načelu strinjam. Ni mi pa jasno, ali gre
za zakon, ki bo urejeval ta razmerja v preteklosti, ali gre za zakon, ki bo urejeval dodeljevanje kreditov v prihodnosti. Predpostavljam, da gre za tak
zakgn, ki bo urejal oboje. V tem primeru pa imam pomislek, namreč ob tistem
delu predloga skupščine občine Ljubljana-Center, ki pravi, da naj bi bila
anuiteta najmanj takšna, kot znaša najemnina, verjetno ekonomska, za ustrezno
stanovanje. Kot je predstavnik predlagatelja omenil, gre za solidarnostni sklad,
ki ga imamo v nekaterih občinah že, v nekaterih pa še bo, in da bodo iz tega
solidarnostnega sklada dobivale posojila v glavnem mlade družine, ekonomsko
šibkejše. Predpostavljam, da bodo, če bi jih takoj obremenili z anuitetami,
ki bi ustrezale ekonomski najemnini, tak kredit težko vzdržali, to pa je
v nasprotju s politiko, ki jo na tem področju uvajamo.
Prav tako mislim, da so v preteklosti dobili manjše zneske tisti, zaradi
katerih ravno to politiko zdaj uveljavljamo in bi bili ravno tako prizadeti,
ker bi recimo kredit, ki ga je nekdo dobil v višini 2 milijona starih dinarjev za
daljše obdobje, takoj spremenili v kratkoročni kredit z visokimi anuitetami.
Zato menim, naj bi načeloma podprli ta zakon, nisem pa zagovornik tega,
da se vzame za odplačilo kredita samo eno merilo, to je višina ekonomske najemnine za ustrezno stanovanje. Verjetno bi morali dati še omejitev, da velja
to za kredite nad določeno vrednostjo. Mejo je težko postavljati, o tem bo dala
razprava svoje mnenje. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo?
Prosim, besedo ima Danilo Sbrizaj, delegat iz občine Ljubljana-Siška.
Danilo Sbrizaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Strinjam se s predlogom občine Ljubljana-Center. Glede stališča delegata iz
Škofje Loke pa menim, da bi bilo treba samo to dostaviti, da je lahko kriterij
najemnina, in sicer subvencionirana najemnina, kakor jo bodo ob prehodu
na ekonomske najemnine plačevali občani z nižjimi dohodki. To se pravi, da
bi tudi socialno šibki občani za najete kredite prav tako plačevali anuitete,
toda v višini subvencionirane najemnine. Natančnejšega predloga o tem nimam,
temveč želim prispevati k razpravi le to, da bi bila najemnina osnovni kriterij
ob upoštevanju možnosti zaščite socialno šibkih občanov. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi besedo? Ali mogoče želi
besedo še predstavnik predlagatelja? Besedo ima tovariš Lojze Jamnik, delegat
iz občine Ljubljana-Center.
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Lojze Jamnik: Govornika pred menoj nista odstopala od načel, katera
je predlagala naša občinska skupščina. Ta zakon naj bi res urejal razmerja
za preteklo in prihodnje obdobje, kar je samo po sebi razumljivo, ker ne
moremo imeti nekega posebnega kriterija za nazaj, če hkrati že gradimo nek
nov sistem za v prihodnje.
Menim, da je predlog, ki ga je dal tovariš Sbrizaj, povsem v skladu s tem,
kar je tudi naša občina želela, namreč da mora solidarnostni sklad delovati
hkrati tako za tiste, ki so v najemnih stanovanjih, kot. za tiste, ki so bili
najemniki določenih posojil ali pa kupci stanovanj pri delovnih organizacijah.
Vsekakor pa bi bilo potrebno razmisliti o obrestni stopnji, ker samoupravni
sporazum in odloki, katere je sprejela naša mestna skupščina, določajo višino
obrestne stopnje, ki naj bi bila prilagojena zakonu. Znani so namreč primeri,
da so delovne organizacije stanovanja prodajale pod pogojem, da prva anuiteta
zapade čez 5 ali 10 let; da so vzeli kot vrednost stanovanja ceno, ko je bilo
stanovanje zgrajeno in ne revalorizirano ceno, tako kot zdaj. To bo treba reševati tako, da bodo bremena pravično in pravilno porazdeljena tako za tiste,
ki so v lastnih stanovanjih, kot za tiste, ki so najemniki družbenih stanovanj.
Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina ; Se kdo želi besedo? Besedo ima Franjo Muršec, delegat iz občine Lenart.
Franjo Muršec: Strinjam se s predlogom, ki ga je dal predstavnik
iz občine Ljubljana-Center.
Zanima me pa nekaj. Vemo, da naši delavci zaradi skromnih sredstev gradijo stanovanja več let, stanujejo pa v družbenih stanovanjih. Krediti, ki jih
dobijo, niso tako visoki, da bi si lahko že v enem letu dokončno zgradili stano*vanje. Ko kredit porabi, mu že zapade v plačilo prva anuiteta, čeprav še stanuje
v družbenem stanovanju, kjer plačuje tudi stanarino. Mislim, da bi bilo potrebno
prav v tem predlogu zakona zaščititi delavca, ki si s svojimi skromnimi sredstvi
gradi stanovanje, da ga za čas, dokler gradi in še stanuje v družbenem stanovanju, ne bi obremenjevali z visokimi anuitetami, saj bi v tem primeru plačeval tako rekoč dvojno stanarino.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima delegat iz občine Šentjur pri Celju, tovariš Vinko Jagodič.
Vinko Jagodič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Strinjam se s predlogom tega zakona, vendar pa bi vprašal, ah ima tak zakon
pravno podlago, da ne bi po nepotrebnem povzročili razburjanja. Zanima me
tudi, zakaj smo z dnevnega reda izmed zasedanj ulmaknili osnutek zakona
o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj. Postavljam tudi vprašanje o odnosu
sklenjene pogodbe in o z zakonom spremenjenem pogodbenem stanju. Poleg
tega me zanima, kako je. s privilegijem tistih kupcev, ki so imeli gotovino,
da so takoj plačali stanovanje, in tistih, ki so morah najeti posojilo, pa danes
to stanovanje plačujejo in so po današnjih razmerah drugače obremenjeni.
Predlagam, da s tem zakonom počakamo toliko časa, da o tem da mnenje
pristojni pravni organ SR Slovenije. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi razpravljati? Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj
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v družbeni lastnini smo umaknili z dnevnega reda, ker je osnovni zakon še v
postopku pred ustavnim sodiščem SR Slovenije zaradi presoje o skladnosti
z ustavo. Soglašam s tovarišem Jagodičem, naj to- zadevo odstopimo pristojnim
organom. Mi bomo o tem razpravljali, ko bodo izoblikovana dokončna stališča.
Zato predlagam, da to zakonsko pobudo pošljemo ustreznim organom, ki naj
jo upoštevajo bodisi v tem posebnem zakonu ali pa v drugih zakonih, ki se
na tem področju pripravljajo. Iz programa zakonodajne dejavnosti izvršnega
sveta za letošnje leto je razvidno, da bo potrebno s področja stanovanjske problematike do konca leta pripraviti okoli 6 zakonov. Zato lahko vsebino tega
zakona vgradimo v enega izmed predvidenih zakonov, o katerih bomo letos
razpravi j ah. Ali se strinjate s tem predlogom? Kdor je za, naj prosim dvigne
roko? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Ugotavljam, da je ta predlog soglasno sprejet in predlagam overiteljema
zapisnika današnjega zasedanja, da o tem strneta mnenja in stališča in jih posredujeta pristojnim organom.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je informacija o- dosedanjem delu odbora za gradnjo doma borcev NOV in mladine Jugoslavije
v Kumrovcu.
Gradivo smo vam poslali dne 2. 4. 1973. Predstavnika predlagatelja sta Janez
Dremelj, predsednik republiškega odbora za gradnjo doma borcev NOV in mladine Jugoslavije v Kumrovcu in inž. Miloš Polič, predsednik gradbenega odbora
za gradnjo doma borcev NOV in mladine Jugoslavije v Kumrovcu. Uvodno
besedo bo imel tovariš Janez Dremelj.
Janez Dremelj: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani delegati!
Zelo smo veseli, da so tudi delegati skupščin občin pristopili k tej akciji. Seznanil vas bom o dosedanjem poteku akcije za gradnjo spominskega doma
borcev NOV in mladine Jugoslavije v Kumrovcu.
Ta ideja je dozorevala že približno 10 let. Pred desetimi leti sta namreč
dali organizaciji Zveze združenj borcev NOV Posavje — Ljubljana-Bežigrad in
Kumrovec predlog za graditev doma borcev in mladine v Kumrovcu. Sodelovanje je bilo v obliki izmenjave otrok članov Zveze borcev, izmenjava šolarjev
in sodelovanja med profesorskim zborom osnovnih šol »Maršal Tito« iz Kumrovca, in Danila Kumar, ki so se pobratile. Obe šoli sta sodelovali na najrazličnejših področjih in tako je ta akcija prerasla v širše sodelovanje.
Ideja je dozorevala in dobila končni izraz v domu borcev NOV in mladine
Jugoslavije v Kumrovcu. Poudariti moram, da sta bili obe organizaciji izredno
solidarni in sta takoj začeli akcijo. Na podlagi te spodbude je akcija prerasla
iz lokalne v skupno jugoslovansko akcijo Zveze združenj borcev, NOV in Zveze
mladine.
Naša želja je, da povežemo v spominsko področje tudi del Kozjanskega
in del Hrvatske. Poudariti moram, da na Kozjansko odpade približno 80'%
celotnega spominskega področja. Sem spadajo tile kraji: Podčetrtek, Pirštajn,
Planina, Kozje, Bistrica, Podsreda, Stara vas, Bizeljsko in Klanjec. Predstavniki
našega odbora so bili na tem področju in zedinih smo se z občinami, kar spada
pod spominsko področje. Kot vidite, je ta akcija zelo pomembna za naše Kozjansko, ki bo z njo mnogo pridobilo.
O poteku akcije bi pojasnil naslednje: Z neposredno akcijo smo začeli
sele letos januarja, ker smo jo v lanskem letu odložili zaradi nekaterih drugih
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zadev, kot npr. gradnja spominske šole v Cerknem in poplav v Prekmurju.
Zdaj je akcija že v teku, povedati pa moram, da nekatere občine še ne sodelujejo v taki meri, kot bi lahko. V ostalih republikah akcije zelo uspešno potekajo, tako je Bosna in Hercegovina doslej zbrala okoli 241 000 dinarjev, Črna
gora 233 000 dinarjev, Hrvatska 10 330 000 dinarjev, Makedonija 1 468 000 dinarjev, Srbija 4 579 000 dinarjev itd. V Sloveniji smo zbrali doslej 31 708 510
dinarjev. V imenu republiškega odbora prosim, da bi se vse občinske skupščine
skupno z organizacijo Zveze borcev NOV, Zveze mladine, s šolami itd. čimbolj
zavzele za to akcijo. Pohvaliti moramo naše pionirje, ki so začeli akcijo z vso
ljubeznijo in prizadevnostjo. V vseh osnovnih šolah in pionirskih odredih se
je začel zbirati pionirski dinar. Nosilec akcije je Zveza prijateljev mladine,
sodelujeta pa tudi podjetji Dinos in Unija, ki omogočata šolarjem zbiranje
odpadnega papirja.
Prav tako so se nekateri naši kulturni delavci zavzeli za to akcijo. Odstopili
bodo denar, ki ga bodo dobili za svoje nastope.
Ta akcija je politična manifestacija in je hkrati eden izmed dokazov solidarnosti jugoslovanskih narodov Titu za njegov 81. rojstni dan, zato bi morali
z njo nekoliko pohiteti.
V tej zvezi želim pojasniti, da bo jutri tudi republiška skupščina sprejemala predpise o oprostitvi plačila nekaterih prispevkov, namenjenih za Kumrovec in Kozjansko. Kot vidite, je akcija zelo široko zasnovana, zlasti na ljubljanskem področju. Predstavnike občin prosim, da se zavzamejo za akcijo in
v občinskih lokalnih časopisih občane o njej seznanjajo. Iz priloge v informaciji pa je razvidna struktura potrebnih sredstev po občinah glede na število
prebivalstva, narodnega dohodka in število zaposlenih. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina: Začenjam razpravo. Besedo ima inž.
Miloš Polič, predsednik gradbenega odbora za spominski dom in park borcev
NOV in mladine Jugoslavije v Kumrovcu.
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovar išice in tovariši delegati! Ko je
bila sprejeta zamisel za graditev doma borcev in mladine Jugoslavije v, Kumrovcu, je glavni jugoslovanski odbor izhajal v svojem konceptu, in kasneje tudi
gradbeni odbor in projektanti s tehle stališč:
1. da je tovariš Tito organizator komunistične partije Jugoslavije in Zveze
komunistov Jugoslavije in da je to imelo zelo močan vpliv na razvoj delavskega
gibanja v svetu nasploh;
2. da je organizator in vodja najmočnejše odporniške organizacije v drugi
svetovni vojni, za katero je dokazana organizacijska veličina, in naše revolucije
ter vodstva borbenih akcij, na splošno, ki so še danes predmet študija v vojaških in drugih krogih;
3. da je nosilec mednarodne aktivne neuvrščenosti, ki danes v svetu odigrava takšno vlogo, da se ji morajo podrejati tudi bloki in velesile;
4. da je tvorec in nosilec samoupravnega socializma.
Vse to potrjujejo milijoni obiskovalcev rojstnega kraja tovariša Tita iz
vseh predelov sveta. Rojstno mesto so obiskali tudi nekateri predstavniki tujih
držav. Hkrati se Kumrovec omenja skupaj s tovarišem Titom in našo partijo
v mednarodnem delavskem gibanju, posebno z vsemi odpori, ki smo jih nudili
med našo revolucijo, oziroma stališči, ki smo jih zavzeli v mednarodnem delavskem gibanju. TO ni dejstvo, da so bili v teh krajih kmečki upori, kar po-
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meni, da so ti kraji dali v svoji zgodovini dve veličini, in sicer v preteklosti
Matijo Gubca, v sedanjosti pa tovariša Tita, narekuje nujnost graditve spominskega doma. Na posvetu v Beogradu v organizaciji Zveze borcev NOV, SZDL
in Zveze mladine Jugoslavije smo prišli do zaključka, da nas je borcev vsak dan
manj, in zato smo sklenili, da naj nosi dom ime »dom borcev NOV in mladine
Jugoslavije«. Naša mladina bo tako izhajala iz tradicij in osebnosti tovariša
Tita in vse naše zgodovine. Zato je projekt tako zamišljen, da zajema področje,
ki sega v Zagorje in na Kozjansko.
Koncept projekta doma je bil trikrat spremenjen. Prvič je bil zamišljen
ta dom kot neke vrste planinski dom, kar je bila ideja organizacij Zveze borcev Posavje in Kumrovca. Ko je ta akcija prerasla Posavje in Kumrovec,
je bil ta spomenik zasnovan kot dom s slovenskim in hrvaškim značajem. Oglasile so se tudi ostale republike in zahtevale, naj ima dom splošno jugoslovanski
značaj in celo mednarodni pomen, glede na velikost in lik tovariša Tita. V
zadnjem idejnem projektu je tudi ta zamisel sprejeta.
V spominskem domu se bo sestajala mladina vseh naših narodov in narodnosti na raznih seminarjih, prihajale bodo razne študijske grupe, ki bodo
proučevale zgodovino jugoslovanskega delavskega gibanja, socialistične revolucije in jugoslovanskih narodov v tem obdobju. V domu bodo biblioteke, kinoteke, likovna zbirka domačih in tujih spominskih predmetov, ki jih je dobil
tovariš Tito, njegove fotografije in gradiva o družbenopolitičnem razvoju Jugoslavije. Tovariš Tito je vse te stvari dal na razpolago. Tako bosta v domu
na izviren način prikazana lik in življenjsko delo Tita.
Zato je dom tudi tako projektiran, da ne bo v centralni zgradbi stanovanjskih prostorov, ampak samo restavracija in servisni prostori, delovni ljudje,
borci, mladina in ostali občani bodo imeli možnost preživeti določen čas v Kumrovcu. Zato je nujno, da se uredi okolica in zgradijo rekreacijski objekti, ki morajo biti povezani s cestami. V to področje spada muzej •—- rojstna hiša tovariša
Tita in rojstna hiša njegove matere. Kot vemo, cestna povezava naših krajev
s Kumrovcem in sploh Hrvaško' ni primerna, čeprav bi morala biti že zaradi
zgodovinskih dogodkov (partijski sestanek na Lisci). Te kraje bo povezala tudi
spominska transverzala XIV. divizije. Obstajajo možnosti, da ta center povežemo v mednarodni zgodovinski center, kjer bi se proučevala vsa zgodovina
in revolucionarno delavsko gibanje.
Kot predsednik skupščinske komisije za varstvo okolja bi rad povedal
še nekaj besed:
Predlog, ki smo ga dali predsedstvu skupščine, da se naši kraji povežejo s
spominskim domom, je bil sprejet. V tem predlogu smo izhajali iz tegale:
Ti kraji so zaostali, zato jim je treba pomagati, ampak ne z neko neprimerno
industrijo, ki bi te kraje estetsko in prirodno uničevala, pač pa je treba prek
republiškega regionalno-prostorskega plana napraviti pravilna izhodišča in prek
urbanističnega inštituta pravilno izdelati organizacijo tega področja za njegov,
razvoj, zlasti za vinogradništvo, kmečkega turizma in tiste industrije, ki bi se
lahko vključile v dejavnost tega področja ob zdraviliških centrih, ki se zdaj
urejajo.
Naša želja je, da ti kraji ostanejo čimbolj naravni, vendar da se jih prometno poveže in da se dolina Sotle tako regulira, da ne bo več poplavljala.
Ob koncu predlagam delegatom občin, da nas v prizadevanjih na tem področju tudi moralno čimbolj podprejo, saj nosi Slovenija določeno odgovornost
za uresničitev te akcije.
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Jože Znidarič, delegat
iz Šmarja pri Jelšah.
Jože Znidarič: Tovarišice in tovariši delegati! Želel bi vam povedati, kakšno je razpoloženje na Kozjanskem v zvezi z gradnjo spominskega doma
in parka borcev NOV in mladine Jugoslavije v Kumrovcu.
Ze večkrat ste razpravljali v tem zboru o Kozjanskem, predvsem zaradi
njegove zaostalosti, tako gospodarske kot kulturne. Minilo je precej let, odkar
je bil sprejet zakon o manj razvitih območjih v Sloveniji. Zdaj so naši Kozjanci
z veseljem sprejeli predlog, naj bi prišlo do sodelovanja z Zagorjem v zvezi
z gradnjo spominskega doma, s tem pa do možnosti, da se nerazvitost Kozjanskega začne reševati. Res je, da so bili Kozjanci deležni pomoči, vendar je ta
pomoč prihajala le občasno od različnih delovnih organizacij, ni pa bila sistemsko-programsko rešena. Vemo, da pomoč, ki ni razvojno predvidena, ne
rešuje niti socialnih niti gospodarskih in kulturnih potreb določenega območja.
Zanimivo je, da imamo televizor tako rekoč v vsaki hiši, da pa je na Kozjanskem
82% področja komaj elektrificiranega, od tega bi bilo treba 50'% električne
napeljave obnoviti, ker so jo zgradili Kozjanci sami takoj po osvoboditvi.
Ze v dosedanji razpravi ste slišali, da je tudi cestna povezava krajev v
Sloveniji pereč problem, zlasti še v Halozah, Slovenskih goricah in Brkinih.
To velja tudi za Kozjansko. Kozjanci sami se zavedajo, da se njihovo območje
ne more razviti samo z lastnimi silami.; brez družbene pomoči, ki mora prihajati
načrtno. Območje Kozjanskega, z izjemo Rogaške Slatine, ki je turistično
razvita, in Šmarja, je ostalo skoraj zapuščeno. Predvsem zaradi tega, ker mladi
rod odhaja. Tako recimo imamo danes na področju Kozjanskega 64'% kmečkega prebivalstva in 30 % ljudi, starejših od 60 let. To ni problem, ki je pereč
za Kozjance, ampak je verjetno vseslovenski problem, predvsem zaradi tega,
ker bodo sčasoma kmetije, ki imajo svojo etnično in drugo* vrednost na tem
območju, ostale osamljene. Sčasoma bodo izginile in verjetno bi se čez nekaj
desetletij Slovenci spraševali, kaj so storili za to, da bi ta del ohranili neokrnjen
in ga približali turistični Evropi, ki se bo vedno bolj zanimala za neokrnjenost
prirode, za prirodne lepote, za mir in za tiste kraje, ki niso* industrijsko izumetničeni.
Kot sem že omenil, Kozjanci na območju od Haloz do Bizeljskega v tej
akciji resnično pričakujejo pomoč. Ne toliko, da jih slovenska skupnost trenutno
podpre finančno, ampak da bi ta spodbuda zaživela v razvojnem programu, ki
bi bil sprejet tudi za to območje.
Želimo si zlasti, da bi v prvi fazi dobili ceste, po katerih bi naš delovni
človek z industrijskega območja, zlasti s celjskega, pa tudi z ljubljanskega,
prihajal na nedeljski vikend in na ogled teh krajev.
Drugo, kar bi verjetno kazalo v tem programu zajeti, je razvoj kmečkega,
deloma pa tudi splošnega turizma. Območje Rogaške Slatine in Podčetrtka je
svoj razvoj v tem smislu že zastavilo. Vendar v tem razvoju ni predviden
spodnji del, to je predel okrog Kozjega, Bistrice ob Sotli in Podsrede, ki so
prirodno, pokrajinsko in zemljepisno še bolj zanimiva področja.
To pokrajino bo treba prostorsko zaščititi. Ce bi ti programi priključili
Kozjansko Hrvaškemu Zagorju, je nujno, da se sprejme tudi predpis o zaščiti te
pokrajine. To območje je treba razmejiti in se odločiti, ali naj sega do Save
ali celo do Šentjurja. To prepuščamo urbanistom. Ker je ta pokrajina danes še
nekoliko pusta, bo morda kdo vprašal, ali je smotrno na tem področju razvijati
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turizem in obnavljati stare bajtice za gostinske lokale ali jih pa v celoti rušiti.
Verjetno bi kazalo to pokrajinsko podobo ohraniti in tudi kmetijstvo, lovstvo
ali kaj podobnega vključiti v ta program.
Pričakujemo, da bi s takšno razvojno politiko.tudi na Kozjanskem ohranili
prebivalstvo. Vključevalo bi se v turizem v Podčetrtku, Rogaški Slatini, deloma
tudi v Kumrovcu in Bistrici in v tistih krajih, kjer je razvoj domačega turizma
izredno perspektiven.
Kot vem,, bo jutri skupščina SR Slovenije razpravljala o predpisu o oprostitvi davka na osebni dohodek. Verjetno bodo delegati z območja Kozjanskega
to vprašanje ponovno postavili in skušali .najti podporo pri ostalih delegatih
oziroma poslancih. Želim, da bi se tudi današnje zasedanje delegatov izreklo
o pomenu tega programa oziroma vključitve Kozjanskega in podprlo ter sprejelo predpis.
Se na eno stvar bi želel opozoriti. V poprejšnjih točkah je bilo govora
o šolstvu. Področje Kozjanskega ima veliko • učencev, nad 4000, če štejemo, le
osnovne šole. Naša občina dobiva veliko sredstev od republiške izobraževalne
skupnosti, ker sama ni v stanju pokrivati potreb na področju šolstva. Vendar
bi kljub temu opozoril na problem razvoja šolstva na Kozjanskem. Kozjansko
ni strnjeno območje, ki bi ga lahko reševali enotno, zato tudi šolstva na tem
območju ni mogoče reševati z nekaj centralnimi šolami, ampak je potrebno
vzdrževati tudi nekatere šole, ki so precej odmaknjene od Šmarja, Rogaške
Slatine in Kozjega. Na teh šolah je danes še precej otrok, ki odhajajo pozneje
v razne poklicne šole, v industrijska središča, se zaposlujejo, odhajajo v tujino
itd. Tudi tu imamo kadrovski problem, ki se kaže v pomanjkanju učiteljev.
Ta problem bo opazen zlasti v prihodnjih letih.
Spodbuda, ki je bila sicer sprejeta, da se tem hribovskim šolam prizna
za težke delovne pogoje določen znesek, verjetno v tej situaciji ne bo rešila
šolstva.
Zaradi tega je problematika šolstva prav tako pereča kot problematika
cest, turizma itd. Kajti otroka, ki bo ostal na Kozjanskem, ne moremo prepustiti samemu sebi. Njemu bo ravno tako treba nuditi ustrezno izobrazbo in
ga tudi usposobiti za to, da bo ostal na Kozjanskem in da se ne bo izseljeval.
Zaradi tega bo seveda potrebno na tem področju vlagati precejšnja sredstva.
Ker so danes prisotni delegati, ki so za področje šolstva nekoliko bolj zainteresirani oziroma se s to problematiko ukvarjajo, bi ponovno spomnil na
problem, ko je šlo za akcijo v zvezi s šolo v Šmarju. Letos bomo začeli to šolo
graditi in se kot delegat občine Šmarje vsem, ki so podprli to skupno slovensko akcijo, iskreno zahvaljujem. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdrav k o Krvina: V zvezi s to točko dnevnega reda
bi želel pojasniti, da obravnavamo to informacijo predvsem zato, da se v vsesploišno jugoslovansko akcijo za graditev spominskega doma in parka v Kumrovcu vključijo tudi vse slovenske občine, in to v večji meri kot doslej. Občine
naj se povežejo z družbenopolitičnimi organizacijami, mladino ter organizacijami
ZZB, ki naj o tem vprašanju razpravljajo na sejah občinske skupščine.
Na enem izmed prihodnjih zasedanj boste dobili informacijo o dosedanjem
uresničevanju programa, na manj razvitem področju, ker je komisija, ki dela
na tem področju, pripravila poročilo.
Predlagam, da se ta informacija posreduje vsem lokalnim časopisom in
tovarniškim glasilom, s katerimi bi seznanili slehernega Slovenca o tej akciji.
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Izhodišče te akcije je bilo, da bi vsak Slovenec prispeval 10 dinarjev za spominski dom v Kumrovcu.
Predlagam, da tudi podpremo predpis, ki pprošča davka za ta namen prispevanih sredstev in bo jutri obravnavan v skupščini.
Se kdo želi besedo? Ce ne, potem lahko zaključim razpravo. Predlagam,
da ta stališča potrdite z dvigom rok. (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so soglasno sprejeta vsa stališča.
Predlagam, da sekretar zasedanja tovariš Savin Jogan ugotovi navzočnost
na današnjem zasedanju.
Savin Jogan: Ob začetku in neposredno po- začetku zasedanja je
bila udeležba tale:
Odsotni so bih delegati občin Grosuplje, Ljubljana-Bežigrad, Metlika in
Novo mesto. Prosil bi, če je morda kdo od teh delegatov med tem časom prišel,
da to zaradi evidence sporoči.
Glede na družbene funkcije in delovno mesto, ki ga opravljajo delegati,
je sestav delegatov naslednji: 30 delegatov je predsednikov ter podpredsednikov
občinskih skupščin oziroma predsednikov zborov občinske skupščine, 17 delegatov je predsednikov svetov, članov svetov občinske skupščine ter odbornikov
občinske skupščine, 12 delegatov je predstavnikov samoupravnih interesnih
skupnosti oziroma organizacij združenega dela, od teh je 11 predstavnikov
temeljnih izobraževalnih skupnosti, 10 delegatov je delavcev v občinskih upravah
oziroma tajnikov občinskih skupščin, 4 delegati pa so izvoljeni iz vrst drugih
občanov, to so predsedniki občinskih svetov ter občinskih sindikalnih svetov in
sekretarji ter predsedniki občinskih konferenc Socialistične zveze delovnih ljudi.
Glede na to, da obsega dnevni red današnjega zasedanja več vprašanj, ki
spadajo na različna področja družbenega dela in življenja, so v 13 občinah
izvolili po dva, v vseh drugih občinah pa po enega delegata za vse točke današnjega dnevnega reda.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Slišali ste poročilo o
navzočnosti delegatov na današnjem zasedanju in lahko nadaljujemo delo.
Preden pa bi nadaljevali z delom, bi predlagal 20 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 12.35.)
Predsedujoči Zdravko Krvina: Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi
sredstvi v gospodarskih dejavnostih, ki ga je predložil v obravnavo izvršni svet.
Predlog smo vam poslali dne 20. 3. 1973. Predstavnika predlagatelja k tej
točki dnevnega reda sta tovariša Zvone Dragan, član izvršnega sveta skupščine
SR Slovenije ter Ivan Kogovšek, samostojni svetovalec v republiškem sekretariatu za gospodarstvo.
Uvodno besedo bo imel tovariš Ivan Kogovšek, samostojni svetovalec v
republiškem sekretariatu za gospodarstvo. Prosim!
Ivan Kogovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Dovolite, da vas najprej seznanim z nekaterimi poglavitnimi problemi in načel25
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nimi vprašanji in tudi z razlogi, ki so nekoliko preusmerili naše delo pri sestavi
zakonskega osnutka. Ne nazadnje bi vas rad opozoril tudi na nekatere bistvene
razlike med osnutkom in predlogom za izdajo zakona, ki je bil v tem domu
sprejet jeseni leta 1972.
Pripombe, priporočila in sklepi v javni razpravi, v razpravi v družbenopolitičnih organizacijah ter skupščinskih telesih o predlogu za izdajo zakona
kakor tudi ostale poglobljene in obsežne razprave o vlogi in položaju osebnega
dela v našem družbenopolitičnem ssitemu so nas napotile k iskanju takih rešitev, ki naj zagotove dolgoročno sistemsko upravno ureditev tega področja
osebnega dela ob določnejši izpeljavi načel XXXIV. ustavnega amandmaja ter
v skladu z drugimi temeljnimi ustavnimi načeli, zlasti pa tistimi, ki govore
o pravicah delavcev in o vlogi kapitala v našem samoupravnem družbenoekonomskem sistemu.
Upoštevana so bila tudi načela, izražena v tezah nove zvezne in republiške
ustave. Vse to nas je napotilo k urejanju posameznih zadev in razmerij tako,
da smo naredili novo sistemsko ureditev osebnega dela z osebnimi sredstvi.
Predlog, obravnavan jeseni, ni bil dodelan, pa tudi posamezne rešitve so bile
dokaj nedoločene, zato v osnutku zakona nismo mogli upoštevati vseh tistih
pripomb in sugestij, ki jih ni bilo mogoče uskladiti z osnovnimi izhodišči in
z duhom ustavnih načel.
Vse to, zlasti pa teze nove ustave, so nas vodile k ustreznejšim in določnejšim formulacijam temeljnih in drugih določb v tem osnutku. Na tej podlagi
smo pristopih k sistematični rešitvi, kar daje zakonu drugačno fiziognomijo
kot je bilo mogoče povzeti iz neobdelanega predloga za izdajo zakona.
V skladu z navodili za sestavo enotnega zakona, ki naj zajame tako v temeljnih določbah kot tudi v podrobnostih pravno ureditev celotnega področja
osebnega dela v vseh oblikah, v katerih je tako delo možno', razen kmetijstva,
je bilo opravljeno obsežno delo, zaradi česar ni bilo mogoče pripraviti osnutka
v določenem roku.
Ta zakasnitev ter posamezne namerne ali nenamerne dezinformacije pa
so povzročile najrazličnejša ugibanja in bojazen zlasti med obrtniki. Ta ugibanja
so sejala strah in pravno negotovost. Pojavile so se govorice, da se pripravlja
ponovna nacionalizacija in prepoved vsakršne uporabe dopolnilnega dela, podržavljanje obrti ter prisilno uvajanje pogodbene organizacije združenega dela.
Ta nemir se je razširil tudi med potrošnike obrtnih storitev in proizvodov,
ustvarilo pa se je tudi prepričanje, da obrtništvo ne bo smelo delati za delovne
organizacije. Ta negotovost tudi delavcev ni pustila ob strani. Realnost pa je
povsem druga. Zakonski osnutek namreč docela demantira vsa ugibanja in
negotovosti, kar se je pokazalo že neposredno po objavi osnutka v dnevnem
časopisju, zlasti pa v razpravah, ki so še v teku.
Pri pospešenem delu smo morali skrbeti predvsem za kvaliteto načelnih in
vsebinskih rešitev, zato je ostalo v osnutku več drobnih terminoloških napak
v posameznih členih ali nedoslednih popravkov posameznih pojmov. Zato,
tovarišice in tovariši delegati, prosim, da v razpravi obrnete pozornost predvsem na vsebinsko plat osnutka, ker bomo pri izdelavi zakonskega besedila
poskrbeli za odpravo tehničnih, formulacijskih in ne nazadnje tudi jezikovnih
napak.
Dovolite mi, preden preidem na prikaz bistvenih razlik med. osnutkom in
predlogom za izdajo zakona, da obrnem vašo pozornost na gospodarski in družbenopolitični aspekt predlaganih rešitev.
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Predvsem bi rad poudaril, da odpira predlagana pravna ureditev položaja osebnega dela z zasebnimi sredstvi pot najrazličnejšim možnostim in oblikam osebnega dela in da je hkrati lahko pomemben prispevek k odpravljanju
deficitarnosti proizvodov in storitev obrti ter k odpravljanju strukturne neskladnosti, ki se kaže v slovenskem gospodarstvu v izraziti deficitarnosti malega
gospodarstva.
Osebno delo z zasebnimi sredstvi, združeno v pogodbenih organizacijah
združenega dela z delom delavcev in z družbenimi sredstvi v teh organizacijah,
lahko predstavlja pomemben dejavnik za hitrejši in vsestranski razvoj malih
podjetij. Pri tem pa seveda ne gre zanemarjati pomembnosti razvijanja in vključevanja tudi klasičnih oblik osebnega dela. To bo realno gledano še naprej
vsaj po številu dolgo ostalo.
Mala gospodarstva družbenega, tako imenovanega mešanega ali klasičnega
zasebnega sektorja lahko z vidika specializacije in produkcije dobrin in storitev,
namenjenih določenemu krogu porabnikov, vodijo stalno politiko odpora'vijanja
vrzeli, ki se kažejo1 na trgu bodisi v ponudbi ali v povpraševanju. T'e vrzeli se
vse pogosteje kažejo tudi v produkcijskih programih velikih organizacij združenega dela, v kar naj bi usmerila mala gospodarstva svoje delo in svoj razvoj.
Specializacija malih gospodarstev oziroma Injihovih obratov, zlasti pa
pogodbene organizacije združenega dela so na omenjenih deficitarnih področjih
tista oblika, ki v tesnem sodelovanju in povezovanju z drugimi oblikami malih
gospodarstev ter z združenim delom omogoča doseči optimalno proizvodnjo
dobrin in storitev glede na omenjena produkcijska sredstva. Hkrati pa to omogoča snovalcu delovnega procesa, da bo v množici proizvodov, polproizvodov in
storitev našel na tržišču vrzeli, ki mu dajejo prostor za inovacije in za njegovo
gospodarsko udejstvovanje. Znano je namreč, da mala gospodarstva zlasti na
razvitejših področjih in v razvitejših državah samostojno', predvsem pa v sodelovanju z velikimi organizacijami zagotavljajo širši asortiment koničnih pro~
izvodov in storitev, kar je pogosto močno želeno za oba partnerja.
Številne evropske države, pa tudi ZDA in Japonska, posvečajo« posebno skrb
razvoju malih gospodarstev. Na Japonskem med drugim poudarjajo, da je
močna konkurenca med malimi ponudniki storitev oziroma poddobavitelji, ki
nosijo riziko ponudb pod manj ugodnimi pogoji, pomemben dejavnik, ki vpliva
na moč celotnega gospodarstva. V Franciji pa se uveljavlja mnenje, da prav
malo gospodarstvo često predstavlja osnovni člen v krogu produkcijskih možnosti zlasti tam, kjer se številni proizvodi, sestavni deli, oziroma storitve ne
pojavljajo v velikih množinah.
Ob spoznanju, kako pomemben je za splošen gospodarski razvoj tudi razvoj
malega gospodarstva, je bil dan temu vprašanju poseben poudarek v družbenem
planu razvoja Slovenije v letih 1971—1975. Družbeni plan poudarja predvsem
razvijanje takšnih institucionalnih oblik in usmerjenosti malih proizvodnih in
storitvenih obratov, ki bodo vodile k trajnejši delitvi dela in k pogodbenemu
sodelovanju z nosilci družbene reprodukcije v industriji, gradbeništvu, prometu,
trgovini, turizmu in v drugih gospodarskih dejavnostih. V ta namen, tako smo
namreč zapisali v družbenem planu, bodo uveljavljeni tudi ustrezni sistemski
pogoji, ki bodo spodbujali rast družbenega sektorja malega gospodarstva ter
stimulativno vplivali na združevanje osebnega dela in zasebnih sredstev v posebnih organizacijah združenega dela. Hitrejšemu razvoju malih gospodarstev
je dan poudarek tudi zaradi politike vračanja in zaposlovanja zdomcev, zmanjšanja dnevne migracije in hitrejšega razvoja manj razvitih območij.
25*
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Razumljivo pa je, da je v našem družbenoekonomskem in samoupravnem
sistemu mogoče uresničiti te cilje le v okviru ustavnih načel, skladno^ z načrtnim
razvojem naše samoupravne socialistične družbe, katere temelj je samoupravno
združeno delo z družbenimi sredstvi.
Ta načela so bila kažipot pri vseh naših prizadevanjih ob sestavi tega
zakonskega osnutka. Zato temelji predloženi osnutek zakona na načelu, da je
zagotovljena svoboda samostojnega dela le, kadar obrtnik dela sam ali s pomočjo družinskih članov in kadar združuje svoje delo in sredstva z delom drugih
oseb v zadrugi aH v pogodbeni organizaciji združenega dela. Kot izjemo od teh
načel sme uporabljati dopolnilno delo drugih delavcev, vendar le na način
in pod pogoji, ki bodo onemogočili prilaščanje presežkov dela teh delavcev.
Prav v tem, ko zakon določa za obrtnika enak družbenoekonomski položaj na
osnovi dela in ne kapitala in enake pravice kot za delovne ljudi v organizacijah
združenega dela, se to delo v načelu lahko vrednoti kot enakovredno združenemu delu. V. teh okvirih so za posamezne oblike osebnega dela določene pravice do dohodka iz vloženega dela in pravice do udeležbe pri dohodku, ki je
ustvarjen s skupnim delom vseh sodelujočih ter druge pravice iz vloženih
sredstev.
Prav v teh načelih pa se osnutek razlikuje od dokaj nedorečenih določb,
ki so bile v predlogu za izdajo zakona. Zato menim, tovariši in tovarišice
delegati, da predlagana sistemska ureditev položaja osebnega dela s tem zakonom v naši družbi ne le omogoča, temveč tudi spodbuja njegovo vključevanje
v procese družbene reprodukcije. Še več, lahko trdim, da ta zakon, grajen na
načelih prve in druge faze ustavnih dopolnil, pomeni uveljavitev novih medsebojnih odnosov na vseh področjih osebnega dela, ki ga delovni ljudje v pogojih tega zakona lahko samostojno opravljajo, ter da na svojstven, human in
evolucijski način odpira proces prehajanja zasebnih proizvodnih sredstev v družbeno lastnino. V klasični obliki osebnega dela, ki jo zakon ohranja, pa zasebna
lastnina delovnih sredstev izgublja svoj zasebnolastniški značaj zaradi njihove
uporabe v procesu družbene reprodukcije.
Pri obliki klasične obrti se uvajajo družbene norme, ki opredeljujejo položaj in dohodek dopolnilnih delavcev ter obrtnika in njegove udeležbe pri dobičku, kar je določeno in urejeno v 151. do 154. členu, medtem ko> so dobiček
samostojnega obrtnika in njegove pravice do razpolaganja z njim določene
v 162. in 163. členu. V teh zakonskih določbah se torej z določenimi cenzusi
število dopolnilnih delavcev ne obravnava več z vidika dovoljene ali nedovoljene
eksploatacije mezdnega delavca, temveč predstavljajo te omejitve zagotovitev,
da bo obrtnik v delavnici delal sam oziroma s pomočjo družinskih članov,
ali z dopolnilnim delom delavcev, kadar je to v določenih dejavnostih nujno.
S tem pa se obrtniku omogoči delo in razvoj njegove obratovalnice.
Samostojnemu obrtniku se omogoča, da zaposli le tolikšno število družinskih
članov oziroma delavcev, ki predstavlja tudi minimalno osnovo pri formiranju
delovne skupnosti, s katero lahko sklene pogodbo o ustanovitvi pogodbene
organizacije združenega dela. Hkrati pa določeno število delavcev pušča samostojnemu obrtniku možnost, da nadaljuje delo v obratovalnici na dosedanji
način, kar želi obrtnik bodisi zaradi tega, ker nima pogojev ah ambicij za
širjenje dejavnosti, ali pa za to objektivno tudi ni potrebe.
Za pogodbeno organizacijo združenega dela pa se glede števila delavcev ne
postavlja nikakršnih omejitev. Razumljivo je, da se bodo tudi v teh organizacijah razvile ustrezne oblike samoupravljanja. Od začetka bo organ samo-
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upravljanja delovna skupnost kot celota, postopno pa bodo- pravice samoupravljanja uveljavljene tudi prek voljenih samoupravnih organov.
Tovarišice in tovariši delegati! 2e iz doslej povedanega lahko ugotovimo
razlike med predlagano in veljavno pravno ureditvijo področja osebnega dela,
ki je urejeno z več zakoni. Določena področja, kot so: brodarstvo, projektiranje,
opravljanje intelektualnih storitev v gospodarstvu, umetno obrt, oddajanje sob,
prodaja na drobno, pa doslej niso bila urejena z republiškimi zakoni.
2e v temeljnih načelih zakonskega osnutka je poudarjeno, da delovni ljudje,
ki z osebnim delom opravljajo obrtne in druge gospodarske dejavnosti, lahko
združujejo svoje delo in sredstva, to pa ne pomeni samo delovna sredstva z
delom drugih delavcev, ampak tudi z ustanavljanjem pogodbenih organizacij
združenega dela ali v zadrugah na način in pod pogoji tega zakona. Le izjemoma lahko samostojni obrtnik uporablja dopolnilno delo drugih, če to upravičuje narava dejavnosti in če je za to družbena potreba. Vendar, kot je bilo
že rečeno, le na način in pod pogoji, ki onemogočajo prilaščanje presežka dela
teh delavcev.
V osnutku je poudarjeno, da pravice delavcev in pravice in obveznosti
samostojnega obrtnika lahko enačimo le na osnovi dela. Lastninska pravica
samostojnega obrtnika do delovnih sredstev in poslovnih prostorov se po tem
osnutku ne omejuje. Le v določenih, predvsem avtoprevozniških in brodarskih
dejavnostih so postavljene omejitve za uporabo teh sredstev. V nekaterih obrtnih dejavnosti pa se glede na način dela še posebej omejuje uporaba dopolnilnega dela drugih delavcev. Pri tem pa ostaja odprto vprašanje razpolagalne
pravice nad poslovnimi prostori in drugimi nepremičninami, zlasti v primeru,
ko obrtnik neha delati, kar naj se uredi s posebnim zakonom o razpolaganju
in prometu s poslovnimi prostori in drugimi nepremičninami, vendar le na
način, ki ne bo zaviral spodbude za naložbe v te namene.
V osnutku je sprejeto tudi načelo, da se obrtno dovoljenje izda prosilcu,
ki izpolnjuje vse predpisane pogoje. Izjeme so določene dejavnosti, ki so naštete v 7. in 16. členu. Pri teh se izdaja obrtnega dovoljenja lahko zavrne, čeprav
prosilec izpolnjuje predpisane pogoje, če občinski organ presodi, da za te dejavnosti ni družbene potrebe.
Bistveno se od. predloga za izdajo zakona razlikuje osnutek zakona v sedanjem tretjem poglavju, ki zadeva poslovanje in ustanavljanje pogodbenih
organizacij združenega dela. Te razlike se kažejo predvsem v tem, da se pogodbene organizacije združenega dela lahko ustanovijo v vseh dejavnostih iz tega
zakona, razen pri prodaji na drobno.
Osnutek zakona določa vsebino ustanovitvene pogodbe, način vrednotenja
vloženih sredstev ter način vlaganja in odplačevanja vloženih sredstev. Podrobneje so določene pravice in obveznosti samostojnega obrtnika glede njegovih osebnih dohodkov, udeležbe pri dohodku iz poslovanja organizacije, pogojev za ponovno vlaganje sredstev, pravice do vodenja organizacije in pravice dedičev ter pogoji za spremembo statusa te organizacije.
Za poslovanje pogodbene organizacije združenega dela naj se smiselno
uporabijo določbe, ki veljajo za poslovanje temeljnih organizacij združenega
dela, če ni z zakonom drugače določeno. Vendar zakon določa, da se izdajo
posebni predpisi za finančno., knjigovodsko, blagajniško in skladiščno poslovanje, kar naj omogoči tudi manjšim organizmom uspešen start, zlasti pri
manjšem številu delavcev.
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Celotno poglavje, ki obravnava pogodbene organizacije združenega dela,
daje takim organizacijam velike ekonomske prednosti, posebno za tiste obrtnike,
ki svojih strokovnih sposobnosti in ambicij ne morejo uveljaviti v pogojih
klasičnega 'Osebnega dela ali ki v klasični obrti ne morejo racionalno izkoristiti
svojih delovnih sredstev.
Bolj dodelano in bolj sistematično je urejeno tudi 4. poglavje zakona o
zadrugah, zlasti glede pravic in dolžnosti članov zadrug in položaja delavcev
v zadrugah, kar je predvideno tudi v novih tezah za spremembo zvezne ustave.
Zakonske določbe o obrtnih zadrugah obsegajo samo poglavitna vprašanja
s tega področja, večino^ vprašanj pa prepuščajo statutom zadrug. Menim, da je
taka orientacija zakonskega osnutka pravilna, ker zakon ne more posegati
v podrobnosti oziroma jih nikdar ne more ustrezno opredeliti za vse primere,
ki nastopajo v gospodarskem življenju.
V 5. poglavju so podrobneje navedeni pogoji za ustanovitev, poslovanje in
prenehanje obratovanja samostojnega obrtnika, ki se smiselno uporabljajo na
vseh področjih osebnega dela.
V 87. členu je samo globalno opredeljeno, kaj se šteje za obrt. Menim,
da taka globalna opredelitev ustreza intencijam zakona, ki izstopa iz sedanjih
ozkih okvirov obrtne nomenklature. Praktično to pomeni, da je kot obrtna dejavnost dovoljena vsaka dejavnost, ki ima tak značaj, da se lahko opravlja
z osebnim delom, če z zakonom ni posebej drugače določeno. V primeru spora
o tem, ali je določena dejavnost po tem zakonu dovoljena ali ne, daje mnenje
republiški sekretariat za gospodarstvo po poprejšnjem mnenju gospodarske
zibornice.
Osnutek zakona diferencira tudi pogoje glede strokovne izobrazbe oziroma
pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja. Zakonske določbe izhajajo iz načela,
da se zahteva strokovna izobrazba in podobno pri vseh tistih dejavnostih, pri
katerih je od kakovosti proizvoda ali opravljene storitve odvisna varnost, življenje in premoženje uporabnikov teh proizvodov oziroma storitev. Določene pa
so tudi dejavnosti oziroma načela, po katerih se lahkoi strokovna izobrazba ugotavlja samo s preskusom znanja, za nekatere pa je določena tudi oprostitev.
Podobno kot obrt je opredeljena tudi gostinska dejavnost. Ta osnutek znatno razširja dopolnilne dejavnosti v gostinstvu, ker je gostinskim obratom dovo^
ljena uporaba motornih vozil, motornih in vlečnih plovnih sredstev in lahko
organizirajo zabavne in razvedrilne dejavnosti in podobno. Seveda pa so še
za naprej prepovedane igre na srečo in podobno.
Za gostinsko dejavnost v bifejih in nočnih barih izda občina, če ugotovi,
da je za to družbeni interes, obrtno dovoljenje, za gostinstvo pa se ga da
dobiti že po samem zakonu. Poleg tega osnutek zakona ohranja tudi določbo,
da občina izda obrtno dovoljenje za gostinsko obrt tudi osebi, ki nima strokovne
izobrazbe, če gre za področje, ki ni posebnega pomena za razvoj turizma. Opre^
deljena so tudi načela za opravljanje kmečkega turizma in za oddajanje sob
v turističnih krajih.
Za prevoz oseb in tovora pa so v zakonskem osnutku v glavnem načela,
ki so bila že v predlogu za izdajo zakona. Za prevoz tovora zakon ne določa
tonaže avtomobila, kot variantno pa ima določbo, da lahko prevoznik poleg
tovornega vozila uporablja tudi prikolico. Določeno je tudi, da je mogoče
opravljati na podlagi posebne pogodbe, ki jo sklene občan z občinsko skupščino,
prevoz šolskih otrok in delavcev z odročnih krajev, kjer ni javnega prevoza
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in da se tak prevoznik lahko poveže s turistično oziroma gostinsko organizacijo
in zanjo opravlja prevozne storitve.
Brodarska dejavnost je s tem zakonom urejena prvič v celoti. Obseg dejavnosti je določen enako kot za avtoprevoznike, opredeljen je s kapaciteto
plovnega sredstva. Zahteva pa se ustrezna strokovna izobrazba oziroma sposobnost. Razvoj teh dejavnosti naj predvsem popestri našo turistično ponudbo,
hkrati pa naj se s tem, zadovolji potrebe ljudi v obalnih področjih po teh prevoznih storitvah.
Področje intelektualnih storitev, ki se lahko opravljajo z osebnim delom,
je razširjeno še na nekatere, knjigovodske, finančne, tehnične službe, na davčno
svetovalno službo. Osnutek zakona je sicer ostal na načelih, ki so bila predložena že v predlogu za izdajo zakona. Poleg projektiranja zgradb je dovoljeno
tudi projektiranje kemijskih in elektrotehničnih naprav in orodij, tehnoloških
procesov, izdelava konstrukcijskih načrtov za izdelke in tehnični študij. Z odpiranjem teh dejavnosti se tako delo organizira, hkrati pa omogoči širšemu
krogu potrošnikov, zlasti s področja obrti in manjših delovnih organizacij, dostop do tehnične in ekonomske dokumentacije.
Prodaja na drobno je na novo urejena in bolj skrčena, kot je bilo predlargano v predlogu za izdajo zakona. Dovoliti se sme po presoji občine le na področju, kjer ni družbenih prodajaln.
Povsem na novo pa se v tem zakonu ureja poglavje samostojnega dela.
Kot vidite v 7. poglavju zakona, so že določeni pogoji in število delavcev v posamezni dejavnosti, zato v tem poglavju zakon uporabe dopolnilnega dela ne
postavlja več kot izjemo. Dopolnilni delavci se zaposlijo na podlagi delovne
pogodbe, ki jo skleneta obrtnik in delavec. Podlaga za delovno pogodbo pa je
kolektivna pogodba, ki jo sklenejo sindikalna organizacija in delegati samostojnih obrtnikov, združenih v gospodarski zbornici oziroma drugi organizaciji.
Sedanjo kolektivno pogodbo pa bo seveda potrebno dopolniti še z nekaterimi
merili za ugotavljanje individualnih količin opravljenega dela kot posebnega
prispevka k rezultatu skupnega dela. Določiti bo treba tudi gornjo mejo za
izplačilo osebnih dohodkov delavcev v skladu z načeli, ki veljajo za organizacijo
združenega dela, ter tudi merila za določitev in porabo sredstev za skupno
porabo teh delavcev. Osnutek zakona določa osebni dohodek za samostojnega
obrtnika, ki pri svojem delu uporablja dopolnilno delo. Merila za osebni dohodek obrtnika se določijo z družbenim dogovorom. Nova je tudi določba, da je
osebni dohodek obrtnika podlaga tudi za njegovo zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje.
Pri številu delavcev je potrebno upoštevati, da smo določili merila predvsem glede na značaj posameznih dejavnosti, glede na naravo dela, na obratovalni čas in podobno. Ker glede na različne pogoje tudi z določitvijo najvišjega
števila tujih delavcev ni mogoče v celoti preprečiti prilaščanja rezultatov tujega dela, kar je protiustavno, ima osnutek zakona posebno določbo, ki opredeljuje dobiček, ki lahko pripada in ostane obrtniku. Določeno je, da od dobička,
ki ostane po plačilu davka iz obrtne dejavnosti in davka iz skupnega dohodka
občanov, lahko ostane obrtniku le znesek, ki ne presega trikratnega osebnega
dohodka zaposlenega v gospodarstvu Slovenije. Ce je dobiček večji, ga mora
obrtnik odvesti kot poseben prispevek v družbeni fond za kreditiranje razvoja
obrti in drugih podobnih gospodarskih dejavnosti.
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Obrtniku ni potrebno odvesti tega presežka dobička oziroma se mu že izplačani presežek vrne, če ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela
in če. vsaj v 12 mesecih ta denar vloži kot del svojih naložb v to organizacijo.
Od proste volje obrtnika je torej odvisno, ali bo odvajal presežni dohodek ali
pa bo ustanovil posebno organizacijo združenega dela. Torej ni nikakršnega
avtomatskega prehoda samostojne obrti v pogodbeno organizacijo združenega
dela, tudi če obrtnik preseže določen dohodek. Takega avtomatizma zakon ne
uvaja zato, ker se pogodbene organizacije združenega dela ustanovijo po prosti
odločitvi obrtnika s pogodbo, s katero se sporazumejo obrtnik in delavci. Torej
je obrtniku prepuščeno, da s svinčnikom v roki izračuna p-rednost ene ali druge
oblike in se odloči.
Posebej je potrebno opozoriti še na zakonsko določbo, ki obrtnika zavezuje,
da prijavi občinskemu upravnemu organu spremembo načina poslovanja, od
katerega je odvisno najvišje število dovoljenih delavcev. Na primer, če obrtnik
spremeni način poslovanja po 164. členu z uporabo avtomatov, ali če gostinec
opusti gostinsko dejavnost in preide na bife.
Delo družinskih članov: staršev, zakonca in otrok se šteje kot dopolnilno
delo drugih, torej gre v cenzus, če jim je to glavni in edini poklic. Poleg določbe,
da učenci v gospodarstvu ne spadajo v cenzus delovne sile, je treba opozoriti tudi
na novo določbo, da se delo takih, učencev ne šteje v cenzus tudi še 6 mesecev
po opravljenem izpitu oziroma eno leto, če mora v temi času učenec na odsluženje kadrovskega roka.
V skupnih obrtnih delavnicah, ki jih ta zakon ohranja kot dosedanjo
obliko, se zaposli le toliko delavcev, kolikor je to dovoljeno za individualno
obratovalnico v posamezni stroki. V tem pogledu je torej prednost skupne obratovalnice samo v tem, da poleg delavcev dela namesto enega nosilca dovoljenja
več samostojnih obrtnikov oziroma soustanoviteljev obrtne delavnice. Skupno
obratovalnico je mogoče ustanoviti tudi med družinskimi člani.
V nasprotju z dosedanjo ureditvijo se v osnutku zakona nadzorstvene pravice izredno razširjajo, glede brodarjev pa se prenašajo na luške kapitanije.
Zakon določa, da se za delo pogodbenih organizacij združenega dela smiselno
uveljavljajo predpisi o nadzorstvu nad delom organizacij združenega dela.
Naj opozorim, da so kazenske sankcije izenačene za vse, ki opravljajo dejavnost po tem zakonu, tudi za tiste, ki jo opravljajo kot postranski poklic.
Poleg tega pa je pomembna določba, da je ob vsakem prekršku, navedenem
v tem zakonu, mogoče izreči tudi kazen odvzema neupravičeno pridobljene
premoženjske koristi in da je za določene prekrške mogoče odvzeti tudi obrtno
dovoljenje.
Višina kazni bo v predlaganem zakonskem osnutku usklađena z novim zakonom o kaznih. Vse obstoječe obrtne delavnice, gostinski obrati in prevozniki
pa bi po tem osnutku zakona lahko nadaljevali delo oziroma bi morali uskladiti
način poslovanja v enem letu od uveljavitve zakona. S prehodnimi določbami
se torej samostojnim obrtnikom in pri njih zaposlenim omogoča, da se v roku
enega leta prilagodijo novim zakonskim zahtevam.
Skladno z načeli tega zakona bo treba izdati spremljajoče predpise kot
podrobno tolmačenje posameznih členov, izdelati bo treba model statuta za
pogodbeno organizacijo združenega dela, model ustanovne pogodbe, s čimer
bi olajšali delo obrtnikom, delavcem in pa občinskim oziroma drugim upravnim organom.
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Na osnovi gradiva in uvodne razprave tovariša Kogovška začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jurkas, delegat občine Brežice.
Vinko Jurkas: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Razprava o osnutku zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi
v gospodarskih dejavnostih je bila pri nas množična, saj so v njej sodelovali
zasebni obrtniki, predstavniki in člani družbenopolitičnih organizacij, skupščinske organi in občinska skupščina. Omenjeni osnutek, ki naj se čimprej
sprejme tudi kot zakon, smo pričakovali že dalj časa.
Soglašamo z mnenjem, da so sestavljalci tega osnutka zelo dobro proučili
področje dela z zasebnimi delovnimi sredstvi, in razvoju naše družbe v sedanjem
času.
Predlagamo zboru delegatov, da se v 7. členu -črta 3. in 5. alinea.
Obrazložitev: Ni razloga, da bi, kot določa 3. alinea, zasebniki lahko izdelovali lovsko in športno orožje, ker se tovrstno orožje dobi v vseh prodajalnah,
morda še več, kot ga je potrebno. Ce bi dovoljevali zasebnikom izdelavo športnega in lovskega orožja, ki je prav tako nevarno kot vsako drugo orožje, bi
izgubili pregled nad številom tega orožja. To pa ni zaželeno.
Po 5. alinei 7. člena osnutka zakona bi bilo mogoče, da bi zasebniki pridobivah glino, kamen, pesek in gramoz za prodajo ah predelavo. Nasprotujemo
temu določilu, ker ni potrebe, da bi se zasebniki ukvarjali s to dejavnostjo,
ker imamo dovolj obratov družbenega sektorja, ki lahko dajejo zadostne količine
gline, kamna, peska in gramoza tudi za predelavo zasebnim obrtnikom, če je
to potrebno. V nasprotnem primeru se bodo pojavile glinenice, peskokopi in
gramoznice na poljih, njivah, kjer je to najmanj zaželeno.
Po izkopu ostanejo na kmetijskih površinah jame z okuženo vodo.. Poleg
tega menimo, da so vse prej omenjene surovine naravno bogastvo, s katerim
lahko razpolaga samo družba prek organizacij združenega dela v družbenem
sektorju.
Ko smo obravnavali osnutek zakona, nismo nasprotovali 5. in 6. alinei 10.
člena v celoti. Predlagamo pa pripombe v tem smislu, da bi bilo potrebno precizneje določiti obseg in vrsto opravil v projektivni dejavnosti in pri drugih
intelektualnih storitvah ter v proda jalnih, na drobno. Predlagamo, da bi poleg
nosilca dovoljenja obrtne dejavnosti v omenjenil birojih in dejavnostih lahko
bil zaposlen samo še en delavec in ne trije oziroma dva, kot je določeno v
osnutku zakona. Omenjeni biroji in prodajalne pa ne bi smeli imeti še zunanjih
sodelavcev. Obrtnih dovoljenj za te dejavnosti ne bi smeli dajati osebam, ki so
že v rednem delovnem razmerju.
Tudi k 121. členu osnutka pripominjamo, da bi bilo treba prvi odstavek
dopolniti še z besedo »turistično društvo« in bi se tako prvi odstavek glasil:
»Občani, ki v svojih gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih oddajajo sobe za
prenočevanje, lahko sklepajo z organizacijo združenega dela s področja gostinstva, turizma in s turističnimi društvi pogodbe o poslovnem sodelovanju pri
oddajanju sob.« Zadnji stavek v prvem odstavku omenjenega člena je nesprejemljiv, ker so v SR Sloveniji samo štirje kraji, ki bi prišli v poštev za sklepanje
takih pogodb. Zato predlagamo odpravo tega predloga ali pa popravek števila
postelj od 1000 na ustreznejše število.
Ob tem odstavku naj povem še to, da se s tem osnutkom zakona nalaga
občinskim skupščinam večji obseg dela. Zato bi bilo prav, da se občinam do-
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voli zagotoviti tudi ustrezna materialna sredstva za povečan obseg dela. Ni
vzdržno, da se povečanje proračunske porabe v letošnjem letu omejuje na
9%. Posledica tega omejevanja bo vsekakor površna, premalo učinkovita kontrola in nadzor nad izvajanjem predpisov.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Besedo ima Ludvik Golob, predstavnik skupnosti slovenskih občin.
Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni odbor skupnosti
slovenskih občin je na seji dne 30. marca razpravljal o osnutku zakona, o
osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarski dejavnosti. V
razpravi so bila izoblikovana enotna stališča predvsem o tem, da osnutek
zakona zajema vsa gospodarska področja razen kmetijstva, ki so bila vključena
že v predlogu za izida jo zakona. Tako zakon ureja vse dejavnosti občanov na
gospodarskem področju in tudi oblike njihovega delovanja in delovnega združevanja.
Predloženi osnutek je izpeljan iz temeljnih izhodišč, ki jih za osebno delo
z zasebnimi delovnimi sredstvi določajo ustavni amandmaji in osnutek integralnega teksta nove ustave. Tako je osnutek zakona po vsebini in družbenem
namenu prilagojen novi ustavni ureditvi. Osebno delo z zasebnimi sredstvi je
postavljeno v takšne zakonske okvire, da se bo lahko razvijalo skladno z začrtanim razvojem naše samoupravne socialistične družbe, v kateri je združeno
samoupravno delo z družbenimi sredstvi poglavitni temelj razvoja.
Osnutek zakona sprošča iniciativo občanov, da bodo lahko skladno s •samoupravnimi socialističnimi odnosi čimbolj racionalno vlagali delo in sredstva
v svojo in v korist vse družbe. Osebnemu delu z zasebnimi delovnimi sredstvi
določa meje in mu zagotavlja ekonomsko in pravno varnost ter omogoča, da
se bo tudi na tem področju lahko uveljavil napredek v organizaciji dela,
tehnologiji, da se čimbolj omejijo možnosti prilaščanja in razpolaganja z rezultati tujega dela in da se delavci, zaposleni pri tem delu, glede materialnih in
samoupravnih pravic čimbolj izenačijo z delavci v združenem delu.
Izvršni odbor skupnosti daje vso podporo predlagatelju zakona izvršnemu
svetu skupščine SR Slovenije in meni, da je potrebno na podlagi dopolnilnih
ter spreminjevalnih predlogov iz javne razprave osnutek pospešeno oblikovati
v predlog zakona in ga čimprej sprejeti kot zakon. Ob omenjenih stališčih pa
predlaga izvršni odbor skupnosti k osnutku zakona in k javni razpravi še nekaj
mnenj in predlogov.
Zakon o osebnem delu z zasebnimi sredstvi je za našo samoupravno družbo
izredno pomemben, zato je potrebno, da se v javni razpravi o zakonu in pri
dokončnem definiranju določil zakona še bolj angažirajo samoupravni organi
v občinah, skupnost občin, klubi poslancev, organi gospodarske zbornice in
družbenopolitične organizacije. Le ob vsestranski družbeni akciji bomo lahko
uspešno razjasnili nerešena in premalo pojasnjena vprašanja, ki se pojavljajo
v razmišljanjih o osnutku zakona.
Pri tem gre tudi za politično potrebo po zavrnitvi raznih zlonamernih
dezinformacij, češ da se z osnutkom zakona razbija obrtna dejavnost, da je
potrebno opuščati obrt in dajati obstoječe poslovne prostore v najem in podobno.
Strinjamo se z globalno opredelitvijo osebnega dela z zasebnimi sredstvi.
Taka opredelitev ustreza težnjam zakona, saj tako zakon izstopa iz sedanjih
ožjih okvirov nomenklature ter prerašča v novo kvaliteto odnosov na področju
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osebnega dela. Zagotavlja enak ekonomski odnos in samoupravni položaj za to
dejavnost kot celoto'. Ob tem pa menimo, da je potrebno storitveno obrt v tem
zakonu opredeliti tako, da bomo lahko resnično stimulirali razvoj te dejavnosti. Storitvena dejavnost predstavlja kritično deficitarno področje. Po njej
se kažejo vedno večje potrebe.
Proizvodna obrt se je razvila iz storitvene dejavnosti. Iz naslova proizvodne
obrti tudi izhaja največ problemov. Po pismu predsednika Tita in izvršnega
biroja so v občinah mnoge delovne organizacije pregledale delovne pogodbe
s kooperanti. Pri tem so ugotovili, da dokumenti v več primerih niso bili v
redu, pa tudi pogodbe so se v več primerih sklepale med dvema posameznikoma,
med uslužbencem komercialne službe podjetja in občanom-kooperantom. Strinjamo se s tem, kar določa zakon, da morajo biti vse pogodbe pod samoupravno
kontrolo in da ni mogoče skleniti kooperantske pogodbe brez predhodnega sklepa
samoupravnega organa.
Za samostojnega obrtnika velja načelo, da mora sam voditi obratovalnico
in v njej tudi delati. Več obrtnikov pa lahko na področju obrti ustanovi skupno
obratovalnico. Ob tem se postavlja vprašanje, kako to pogodbeno organizacijo
vgraditi v sistem temeljnih organizacij združenega dela.
Kaj je z veljavnostjo zakona o prometnem davku, ki obremenjuje občana
s plačilom prometnega davka na reprodukcijski material tudi takrat, ko ga
družbeno gospodarstvo ne plača? Pri nadaljnjem usklajevanju ustavnega položaja osebnega dela z zasebnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih bo potrebno uskladiti tudi zakon o nacionalizaciji poslovnih prostorov. Odplrto je
tudi vprašanje združevanja te dejavnosti v gospodarske zbornice, upoštevajoč
delegatska razmerja in to, da se problemi teh dejavnosti razrešujejo predvsem
v občinah.
Osnutek zakona opredeljuje kot obrtno dejavnost tudi tiskarstvo. Ze doslej
niso bili osamljeni primeri izrabljanja tiskarstva za samoupravni družbi škodljive namene. Menimo, da je potrebno tiskarstvo obravnavati v skladu s političnimi stališči in ga ne bi smeli prepuščati zasebni iniciativi.
Projektantska dejavnost spada v področje intelektualnih storitev. Pristojni
občinski organ zanje izda dovoljenje šele tedaj, ko ugotovi, da za to obstaja
spllošni družbeni interes.
V osnutku zakona je pogrebno 141. člen dehti na dva dela, ker je verjetno
pomotoma izostal 142. 'člen.
Osnutek zakona poleg projektiranja zgradb zajema tudi projektiranje in
konstruiranje strojnih in električnih naprav, orodij, t tehnoloških procesov,
idejnih in konstrukcijskih načrtov za izdelke in izdelavo tehničnih študij.
Menimo, da je potrebno posamezne naštete dejavnosti bolj jasno opredeliti.
Možnost prodaje na drobno, o kateri govori 143. člen zakona, je posebno
pomembna za manj razvita območja. Ob tem pa se postavlja vprašanje, ali se
lahko zasebnik ukvarja s trgovsko dejavnostjo v normalno urejenih središčih.
Pripominjamo, da je prodaja kmetijskega orodja zelo širok pojem. Zakon
naj bo v tem poglavju bolj določen v tem smislu, da gre predvsem za prodajo
drobnega orodja, ne pa tudi za večje kmetijske stroje.
V zakonu o osebnem delu naj se pri uporabljanju naravnih bogastev,
gline, peska, gramoza, ne dopusti privatne iniciative. Prav zdaj je v teku široka
družbena akcija za varstvo okolja. V primeru, da bodo ta bogastva lahko
črpali tudi posamezniki kot zasebni lastniki, smo lahko prepričani, da bodo
poskušali obiti ukrepe s stališča varstva človekovega okolja. Ze doslej niso
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bili osamljeni primeri neracionalnega uporabljanja in nekontroliranega zaslužka na račun naravnega bogastva.
Občine bodo z zakonom dobile številne naloge. Potrebno je, da se v javni
razpravi čimbolj popolno opredelijo tudi strokovne organizacijske in politične
naloge in vloge občin. Veliko nalog bo potrebno opraviti že v času preraščanja
osnutka v predlog zakona. Občine prevzemajo določanje splošnega družbenega
interesa na področju osebnega dela, ugotavljanje dohodka ipd. Zaradi velikega
osipa v upravnih organih skupščin občin menimo, da je potrebna posebna
obravnava o stanju, položaju in vlogi občinskih upravnih organov. Čutimo<,
da neskladje med nalaganjem nalog občinam in linearnim limitiranjem proračunske potrošnje v občinah, brez zadostne skrbi za kadrovsko krepitev upravnih organov skupščin občin, že pušča negativne posledice.
Kot rečeno-, se zavzemamo za čimprejšnji sprejem zakona^ vendar zakon
sam po sebi ne bo zagotavljal družbene učinkovitosti. To lahko zagotavljajo
ustrezni strokovni organi, predvsem v občinah, ki bi jim po našem mnenju
morali nehati deliti neodgovorne ali neargumentirane klofute, češ da so to
centri občinske birokracije, kar povzroča, da zapuščajo delovna mesta v upravnih organih skupščin občin tudi ljudje, ki imajo- strežne strokovne in moralnopolitične kvalifikacije za delo v upravnih organih. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina:
Sbrizaj, delegat občine Ljubljana-Šiška.

Hvala lepa! Besedo ima Danilo

Danilo Sbrizaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
V Ljubljani je bil 5. aprila sestanek predstavnikov družbenopolitičnih organizacij, občin in mesta, delegatov za zasedanje današnjega zbora, predstavnikov
delovnih organizacij in zasebne obrti. Na tem razgovoru so sodelovali tudi
predstavniki občin Grosuplje, Ribnica in Kočevje. Zboru sporočam nekatera
stališča, pripombe in predloge tega sestanka.
Vsi soglasno podpirajo usmeritev, ki jo nakazuje osnutek zakona, in predlagajo-, da se zakon čimprej sprejme.
Veljavni zvezni zakon omejuje uporabno površino v obrti na 70 m2. Predlaga se, da se ta problem reši tako, da ta omejitev za klasično obrt ostane, za
pogodbene organizacije združenega dela pa ne.
Prometni davek v pogodbeni organizaciji združenega dela naj se po stopnji
izenači s prometnim davkom v temeljni organizaciji združenega dela. 3fl/o prometni davek na osnovna sredstva ne spodbuja obrtnika za vlaganje v razširjeno
reprodukcijo, zato predlagamo predlagatelju tega zakona, da to prouči in predloži ustrezno rešitev.
Zakon o davkih občanov naj se ustrezno prilagodi rešitvam, ki jih zahteva
zakon o osebnem delu. Pogodbeni organizaciji združenega dela naj se omogoči
tudi najemanje premostitvenega kredita, za osebne dohodke, če bi zašla v
finančne težave. V zakonu je preveč diskrecijskih pravic občin. Zato naj predlagatelj to znova prouči. To- so splošne pripombe.
K 31. členu predlagamo, da naj bi bila amortizacijska doba lahko tudi višja
od maksimalno dovoljene, ki velja za temeljno organizacijo združenega dela.
Predlagatelj pa naj predpiše samo minimalno stopnjo.
K 45. členu predlagamo, da se predpis o vodenju poslovnih knjig, blagajne
in skladiščne evidence v pogodbenih organizacijah združenega dela v kar največji mogoči meri poenostavi.
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K 65. členu predlagamo, da se ustrezno opredeli vloga sindikata pri nalogah,
ki jih določa ta zakon, k 69. členu pa, da obrtne nabavno-prodajne zadruge
lahko ustanovi tudi manj kot 30 samostojnih obrtnikov, kar naj bi veljalo
predvsem za manj razvita območja.
81. člen po našem mišljenju ne predpisuje ustreznih sankcij.
V 74. 'členu piše, da obratovalnico lahko ustanovi, kdor je med drugim
poravnal tudi vse zapadle davčne in druge družbene obveznosti. Ni pa sankcije,
po kateri bi lahko pristojni občinski organ določil, da obratovalnica preneha,
če obrtnik ni poravnal vseh zapadlih davčnih in drugih družbenih obveznosti.
Zato predlagamo, da naj se v 81. členu doda v posebni alinei sankcija v tem
smislu (citiram): »če obrtnik ni poravnal zapadlih davčnih in drugih družbenih
obveznosti«.
K 81. členu predlagamo tudi, da se črta beseda »lahko« tam, kjer piše:
»pristojni občinski upravni organ lahko določi«. Na splošno> je bilo mnenje,
da naj se tudi v vseh. ostalih členih, kjer je to mogoče, beseda »lahko« črta,
kajti to je sistemski zakon.
V 90. členu piše: »Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ustanovi
obrtno delavnico le tisti, ki ima strokovno izobrazbo po prvem odstavku tega
člena in najmanj dveletno prakso pri opravljanju obrtnih dejavnosti v naslednjih strokah: puškarstvo itd«. Predlagamo, da naj se med naštete obrti doda
tudi frizersko obrt.
K 95. členu predlagamo, da se pri opravljanju obrti kot postranskega
poklica prepove dodatno delo drugih oseb in da se opravljanje obrti kot postranskega poklica dovoli le v storitvenih dejavnostih.
V 118. členu piše, da lahko da za ustanovitev gostinskega obrata v kraju,
ki je turistično manj razvit, pristojni občinski upravni organ dovoljenje tudi
osebi, ki nima strokovne izobrazbe po 117. členu tega zakona. Predlagamo, da
naj bi se tudi pri gostinski obrti na manj razvitih območjih ne smelo popolnoma
prezreti strokovne izobrazbe in naj se predpiše vsaj minimalna strokovna
izobrazba oziroma način njene pridobitve.
K 151. členu predlagamo, da se med besedami: »po merilih kolektivne pogodbe« doda »delovne«, tako bi se ta stavek glasil: »Delavcu, ki opravlja dopolnilno delo v obratovalnici samostojnega obrtnika, pripadajo osebni dohodki
in druga nadomestila po merilih delovne in kolektivne pogodbe«.
Ob 156,. členu predlagamo predlagatelju, da prouči možnosti za zaposlovanje
večjega števila delavcev, kot so zidarji, tesarji ipd. pp sezonskih dejavnostih
v času sezone.
K 165. členu pripominjamo, naj se termin »ožji družinski člani« uporablja
v vseh predpisih v istem pomenu na osnovi zakona o družini. Ob tej terminologiji naj se zakonski drug izvzame iz predpisanega cenzusa o dopolnilni delovni
sili, vendar tako, da se prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje
štejejo kot odbitna postavka.
Posebno opozorilo velja problemom učencev v gospodarstvu na splošno
in v obrtni dejavnosti. Ti so pogosto izkoriščani, predloženi zakon pa ne pomaga
reševati tega problema. Potrebno bi bilo planirati mesta teh učencev in predpisati določene pogoje. Zakon o učnih razmerjih sicer obravnava tudi to problematiko, vendar izkoriščanja teh učencev ni odpravil, še manj pa ga odpravlja
ta zakon, ker za to nima ustreznih določil. Morda se preveč zanaša na to, da
bo izkoriščanje teh učencev odpravil že sam zakon o učnih razmerjih. V zvezi
z učenci v gospodarstvu predlagamo, da se prouči možnost za vključitev učen-
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cev v cenzus delovne sile ali pa da se najde druga ustrezna rešitev. Gre namreč za to, da se že danes dogaja, da se učenec v gospodarstvu znajde na cesti
takoj, ko se izuči. Na ta način se nam že pojavljajo suficiti v nekaterih poklicih
(frizerji, avtoličarji ipd.), kar zahteva takojšnjo prekvalifikacijo teh mladih
ljudi.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima delegat Nace Dežman
iz Trebnjega.
Nace Dežman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Na podlagi
razprave, ki je bila v naši občini, predlagamo naslednje pripombe in ptedloge
k osnutku zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih.
Po našem mnenju je predlagani osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi pomemben prispevek k razreševanju problemov in dilem
na področju dela z zasebnimi sredstvi. Osnutek daje možnosti, da se osebno delo
z zasebnimi sredstvi razvija skladno z začrtanim razvojem naše družbe, da se
združujejo sredstva in delo v pogodbeni delovni organizaciji združenega dela.
Osnutek daje možnosti, da se tudi na tem področju uveljavi napredek v
organizaciji dela in tehnologiji ter da se povsem omejijo možnosti prilaščanja
rezultatov tujega dela.
Posebna odlika osnutka je v tem, da enotno obravnava in ureja vse dejavnosti občanov z osebnim delom na gospodarskem področju, kar daje večjo
preglednost nad to snovjo ter omogoča lažjo kontrolo izvajanja osnovnih načel
in politike do osebnega dela z zasebnimi sredstvi.
Na osnovi teh splošnih ugotovitev dajemo osnutku zakona o osebnem
delu z zasebnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih načelno vso podporo.
Ob tem pa predlagamo k posameznim določbam naslednje pripombe oziroma
spreminjevalne predloge.
Določilo prvega odstavka 129. člena dopušča možnost, da da samostojni
obrtnik pogodbeni organizaciji združenega dela sredstva za ustanovitev in
začetek dela le v najem. Ker je s tem verjetno mišljen tudi poslovni prostor,
se postavlja vprašanje skladnosti tega določila z določili 13. in 29. člena zakona
o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč.
Po določilih tega zakona postanejo namreč poslovni prostori, ki so večji
kot 70 m2 in nehajo služiti poslovni dejavnosti lastnikov, družbena lastnina.
Zaradi tega se postavlja vprašanje, ali se ima v tem primeru delo samostojnega
obrtnika, združeno z delom drugih delavcev v pogodbeni organizaciji združenega dela, za opravljanje poslovne dejavnosti lastnika poslovnega prostora
oziroma, ah je taka oddaja poslovnega prostora v najem zakonita.
Določilo drugega odstavka 121. člena daje možnost, da določi občinska
skupščina za kraje, ki imajo najmanj 1000 ležišč v hotelih, da smejo občani
v svojih gospodinjstvih ali kmečkih gospodarstvih oddajati sobe za prenočevanje
samo prek organizacij združenega dela s področja gostinstva ali turizma, s
katerimi morajo skleniti pogodbe o sodelovanju.
Strinjamo se in podpiramo načelo, da se način oddajanja sob za prenočevanje predpiše na ravni občine. Ne strinjamo pa se s tem, da je občina pristojna
to urejati le v krajih, ki imajo najmanj 1000 ležišč v kategorijah hotelov, ter
s tem, da je mogoče oddajati prenočišča le prek organizacij združenega dela
s področja gostinstva in turizma. Zato predlagamo, da se drugi odstavek 121.
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člena spremeni in da se glasi: »Občinska skupščina lahko predpiše, na kakšen
način smejo občani v svojih gospodinjstvih ali kmečkih gospodarstvih oddajati sobe za prenočevanje«.
Menimo, da je zaradi različne razvitosti gostinstva in turizma in zaradi
ostalih specifičnosti v posameznih krajih, občina kot temeljna družbenopolitična enota najprimernejša, da oceni svoj odnos do vprašanja oddajanja sob
za prenočevanje, ter na osnovi ocene, ki bo upoštevala specifičnost piosameznih
krajev, predpiše način oddajanja sob.
K 145. členu menimo, da je prodaja na drobno v smislu osebnega dela
z zasebnimi sredstvi potrebna in zato tudi mogoča le v odročnejšiih, pasivnejših krajih, v katerih zaradi ekonomskih razlogov ni interesa trgovskih delovnih organizacij za organiziranje prodaje. Menimo pa, da je, predvsem zaradi
pomanjkanja kvalificiranega kadra, zahteva po strokovni izobrazbi prevelika.
Drugi odstavek tega člena sicer daje možnost, da upravni organ izda dovoljenje za prodajo na drobno tudi osebi, ki nima strokovne izobrazbe, vendar pa
v tem primeru izloči iz poslovanja oziroma prodaje vse špecerijske in galanterijske predmete ter goriva in maziva, tako da sme taka prodajalna glede
na določila 143. člena prodajati le šolske potrebščine, tobačne proizvode in
vžigalice, razglednice, papir, znamke in časopise, kmetijska orodja in izdelke
domače obrti in spominke. Tak asortiment blaga pa za odročne j še kraje prav
gotovo ne pomeni večjega napredka v oskrbi, ker ne daje možnosti za nakup
špecerijskih, galanterijskih in drogerijskih proizvodov, ki so- pomembni in
potrebni za vsakodnevno uporabo. Zato predlagamo, da se 2. odstavek tega
člena dopolni s tem, da je potrebno za prodajo stvari, naštetih v 1., 2. in 7.
alinei 143. člena, opraviti poseben preskus znanja, analogno preskusu znanja
iz 94. člena tega osnutka. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Besedo ima Ernest
Ebenšpanger, delegat Murske Sobote.
Ernest Ebenšpanger: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! Prve razprave o osnutku zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi
sredstvi v gospodarskih dejavnostih so pokazale velik interes predvsem prizadetih občanov ter pripravljenost za sodelovanje pri oblikovanju zakona, ki
naj ureja področje zasebne obrti.
Družbenopolitične organizacije in združenja zasebnih obrtnikov v Pomurju so za osnutek zakona pokazale velik interes, saj obravnava dejavnost,
ki zajema na našem področju velik del občanov. Obrtniki z zadovoljstvom
sprejemajo ta zakon in ga ocenjujejo pozitivno, saj menijo, da se spreminja
odnos do zasebne obrti ter da se z njim onemogoča anomalije, ki so bile.
Vendar pa predlagamo k osnutku zakona nekatere pripombe in dopolnitve,
predvsem z namenom, da bi bil zakon bolj jasen in precizen.
V 9. členu naj se štejejo' razen omenjenih za ožjega družinskega člana
tudi snaha, zet in vnuki, če živijo v skupnem gospodinjstvu.
Drugi del tretjega odstavka 26. člena naj se spremeni in naj se glasi:
»Pogoje za vodenje pogodbene organizacije združenega dela ima, kdor izpolnjuje pogoje po 74. členu tega zakona oziroma, kdor namesto pogoja iz 3.
točke 74. člena tega zakona izpolnjuje pogoje za poslovno vodstvo organizacije
ter pogoje, določene s 1. in 2. ter s 4., 5., 6. in 7. točko 74. člena tega zakona«.
Drugi del besedila tega odstavka je dvoumen. Pogoje za poslovno vodenje
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bi izpolnjeval tudi tisti, ki sicer ne izpolnjuje pogojev iz 74. člena zakona, to je,
če je bil zaradi neplačanega davka kaznovan s prepovedjo opravljanja določene
dejavnosti itd.
Dopolniti je treba 31. člen z odstavkom: »odplačila vloženih sredstev se ne
ima za dohodek obrtnika in ni podvrženo nobenim davščinam«. Od sredstev,
vloženih v pogodbeno organizacijo, so bile namreč obveznosti do družbe že
enkrat poravnane.
Tudi pri samostojnih obrtnikih naj se amortizacija ne šteje kot dohodek
obrtnika in naj bo pri ugotavljanju dohodka odbitna postavka. Pred uveljavljanjem tega zakona se mora tudi uskladiti zakon o nacionalizaciji poslovnih
prostorov, kajti sredstva, omenjena v 34. členu tega zakona, bi bila po obstoječih predpisih lahko nacionalizirana.
Velika večina je tudi proti popoldanski obrti kot postranskem poklicu, ker
to vnaša nered v obrtno dejavnost in pospešuje šušmarstvo z nizko obdavčitvijo.
To tudi ni združljivo z delom posameznika v družbenem sektorju, ker ta lahko
izkorišča svoj položaj v zasebni dejavnosti. Če pa že mora obstajati popoldanska
obrt, pa naj to določi občinska skupščina v soglasju z delovnimi organizacijami,
kajti tudi šušmarji opravljajo obrtno dejavnost z najetimi delavci in z orodjem,
ki so si ga prinesli iz podjetij, kjer so zaposleni, nemalokrat pla tudi z materialom, ki so si ga prilastili na svojem delovnem mestu oziroma v podjetju, kjer
so zaposleni. Zaradi pomanjkljive evidence davčnih uprav si zagotavljajo' neupravičene zaslužke, ki so obdavčeni z minimalnim davkom. Na ta način so
škodljivi tudi za družbeni sektor, saj gre v večini primerov za izigravanje
predpisov.
Pripombe k 155. členu so, da ta člen najbolj prizadene obrtnike v gradbeni
stroki, kajti z dopolnilnim delom petih zaposlenih delavcev praktično ne morejo
zgraditi niti skromne enodružinske hiše. O cenzusu petih zaposlenih v tej
stroki bi bilo treba še posebej premisliti prav na našem področju, kjer se zaradi
raztresenosti in malih gradbišč organizacije združenega dela otepajo del. Prevoz gradbene mehanizacije in delovne sile na majhna in oddaljena gradbišča
povečuje stroške gradnje oziroma jo napravi nerentabilno.
Prav gradbeni obrtniki, raztreseni po vsem Pomurju, so zapolnjevali take
vrzeli, ko jim je bilo po tihem pristanku občin dovoljeno zaposlovanje delavcev
prek cenzusa. Pristojni občinski upravni organi lahko, to določa 157. člen,
izjemoma dovolijo v posebnih primerih tudi uporabo dodatnega dela drugih
oseb, vendar po tem zakonu za gradbeno stroko to ni predvideno, čeprav je
gradbena stroka izrazito sezonska.
Cenzus za zaposlitev je torej nevzdržen in nerealen. Delavci iz pomurskih
občin, ki so jih doslej zaposlovali taki gradbeni obrtniki, bodo še v večji meri
kot doslej odhajali v sosednjo Avstrijo in se priložnostno zaposlovali. Tam pa
večinoma niso niti socialno zavarovani.
V 143. členu je treba jasneje opisati, kaj se šteje za prodajo na drobno, da
ne bo prihajalo do izigravanja, predvsem pri drugi alinei.
Člena 151 in 153 sta kontradiktorna in kot taka nejasna.
V 127. členu, kjer gre za prevoz stvari s tovornimi vozili, smo za varianto
»s prikolico«.
Druge načelne pripombe, ki so bile izrečene v razpravah, se nanašajo
predvsem na vprašanje prometnega davka in s tem na izenačitev občana z družbenim sektorjem. Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj se uporablja izraz »dopolnilno delo«, če gre tu v bistvu za zaposlene v družbenem sektorju. Izražena
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je bila tudi bojazen gred veliko režijo v pogodbeni organizaciji združenega
dela. Predvsem opozarjamo sekretarja za finance, ki bo predpisal način poslovanja, kar določa 45. člen. Menimo, da te dejavnosti ne bi smeli preveč obremenjevati % režijo in administracijo, ker bo sicer prišlo pri manjšem številu
zaposlenih do vprašanja rentabilnosti.
To je nekaj pripomb, ki so bile izražene na našem območju. Menimo pa,
da mora biti ta zakon obširen in popoln, saj obravnava področje, kjer je bilo
do sedaj precej nereda. Pri dokončni obliki p|a je treba upoštevati, komu je ta
zakon namenjen, in ga zato formulirati dovolj jasno v vseh določilih. Zakon
naj bo tak, da bo veljal nekaj časa in da ne bodo že kmalu potrebna dopolnila
in tolmačenja.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi besedo? Besedo ima
Milan Sepetavec iz Brežic!
Milan Šepetavec: Ko smo razpravljali o tem zakonu, je bilo največ
pripomb k 4. poglavju. Menimo, da bi bilo treba obrtne nabavno-prodajne
zadruge in obrtne proizvodne in storitvene zadruge obravnavati kot organizacije
združenega dela in jim dati tudi takšen status, brez posebnih omejitev, ki jih
sicer predvideva ta osnutek.
Menimo, da bi bilo prav, da 46. člen dopolnimo tako, da bi se glasil: »Tako
organizirane zadruge predstavljajo organizacije združenega dela«. Mislim, da
je to tudi v skladu z ustavnimi dopolnili.
V 58. členu bi bilo prav, da dodamo besedilo tako, da bi se glasil: »Najvišji
organ obrtne zadruge je zbor njenih članov in članov delovnega kolektiva zadruge.« Mislim, da je to potrebno dodati, ker hi sicer prišlo do neprijetnosti
med članstvom in pa zaposlenimi v zadrugi.
66. člen bi bilo potrebno dopolniti tako, da bi se glasil: »Nabavljajo in
prodajajo svojim članom reprodukcijski in ostali material za obrtne storitve
in za izdelavo obrtnih izdelkov ter jih oskrbujejo z opremo, s stroji, delovnimi
pripravami in orodji.« To je treba dodati zaradi jasnosti.
V 2. točki tega odstavka je treba dodati, da prodajajo izdelke in storitve
svojih članov in izdelke in 'storitve svojih delovnih enot.
V 3. točki 66. 'člena pa je treba dodati: »kupujejo reprodukcijski material
in ga dajejo svojim članom v predelavo in dodelavo, izdelavo in vgraditev«.
V 5. točki naj se dopolni besedilo še s tem, da prevzemajo dela od posameznih naročnikov in od organizacij združenega dela ter organizirajo opravljanje naročenih del s svojimi člani in delovnimi enotami.
V 6. točki naj se določi, da organizirajo kooperacijo med svojimi člani in
drugimi organizacijami združenega dela.
Predvsem predlagamo pripombe k 67. členu. Prvi odstavek bi se moral
spremeniti in naj bi se glasil: »Obrtne nabavno-prodajne zadruge lahko ustanavljajo proizvodne oziroma storitvene obrate kot delovne enote zadruge za
dodelavo, predelavo in izdelavo izdelkov oziroma za opravljanje storitev za
svoje člane«. To predlagamo predvsem zaradi tega, ker člani zadruge — zasebni
obrtniki — iščejo za uslugo le visoko kvalitetne ali visoko specializirane stroje
in strojno opremo, ki je ne morejo nabaviti sami. Takšne usluge so potrebne
poredkoma in tako kolektiv ne bi imel garancije za kontinuirano delo. Zaradi
tega je treba poskrbeti, da se lahko opravlja storitev in proizvaja za organizacije združenega dela izven zadruge.
26
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Ob 67. členu menimo, da bi bilo prav, da bi se v četrtem odstavku dodalo
»in z drugimi organizacijami združenega dela ter občanov«, kar je povezano
s prvim odstavkom 67. člena.
Prav tako menimo, da je 30 obrtnikov za ustanavljanje zadruge prevelik
cenzus, vsaj v podeželskih krajih, kjer je treba začeti le z manjšim številom
in šele postopoma pridobivati nove člane. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Jakob čeme, delegat
občine Domžale!
Jakob Cerne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Dovolite, da vam posredujem predloge, ki so se izoblikovali v razpravah v
občini Domžale, sprejeli pa so jih na sestanku sekcije za družbenoekonomske
odnose v obrti pri občinski konferenci SZDL, komisija za družbenoekonomske
odnose pri občinski konferenci ZKJ, komisija za samoupravljanje pri občinskem
sindikalnem svetu Domžale, svet za obrt skupščine občine Domžale, poslanci
republiškega in gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije iz Domžal ter
predstavniki obrtnikov.
Ti predlogi so:
1. podpiramo pripombe in predloge k zakonu, ki jih je predlagal svet
za obrt gospodarske zbornice Slovenije;
2. drugi predpisi naj se čimprej uskladijo z določbami zakona;
3. finančno in ostalo poslovanje pogodbene organizacije združenega dela
mora biti čimbolj enostavno-, ker takšne ekonomske enote ne prenesejo prevelikih režijskih stroškov. Prevelika režija bi zavrla ustanavljanje posebnih
organizacij združenega dela;
4. določbe 2. odstavka 40. člena verjetno niso sprejemljive za vse dejavnosti.
To dobo je potrebno določiti diferencirano za posamezne dejavnosti;
5. predlagamo, da se delavcem v obrti ne predpisuje gornje meje za osebne
dohodke. V obrti je veliko nekvalificiranih delavcev, ki že zdaj dobivajo večje
osebne dohodke, kot jih predpisujejo samoupravni sporazumi.
Omenjeni predlogi naj pomagajo sestavljalcu kot mnenja. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Jože Voga iz Šentjurja
pri Celju!
Jože Voga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Komisija za razvoj obrti skupščine občine Šentjur pri Celju in obrtniki šentjurske
občine smo obravnavali osnutek zakona, ter predlagam k njemu določene pripombe.
Ob 29. členu menimo, da je potrebno določiti, da imajo banke in drugi
partnerji do pogodbene organizacije združenega dela enake odnose kot do
ostalih delovnih lin drugih organizacij. Prav tako naj bodo določeni enaki
statusni pogoji in tudi enaki pogoji financiranja za obratna in osnovna sredstva.
Tu mislimo predvsem na možnost najemanja kredita. Predlagamo tudi, da se
v zakonu določi, ali imajo in ob kakšnih pogojih imajo pogodbene organizacije
združenega dela enake pogoje za nabavo reprodukcijskega materiala, kot to
velja za ostale delovne organizacije. Tu mislimo na prometni davek, ki ga je
treba izenačiti v primerjavi s temeljno organizacijo združenega dela.
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K 95. členu predlagamo, da se določi zaposlovanje tuje delovne sile v popoldanski obrti. Menimo, da to ne bi smelo biti dopuščeno. Natančneje je tudi
potrebno opredeliti, ali se je mogoče pri opravljanju postranskega poklica ukvarjati samo z uslugami ali tudi s proizvodnjo, ter določiti vrste in obseg opravljanja dejavnosti. To naj bo v zakonu jasno opredeljeno1. Ce bodo za določanje
tega pooblaščene občinske skupščine, bo v republiki več različnih stališč.
V 138. členu je projektantski dejavnosti dana po našem mnenju zelo široka
koncesija, katere posledice sedaj še ne vidimo. Prav bi bilo-, če bi postavili
realnejšo mejo za to dejavnost. Posebej velja opozoriti na možnost zlorabe določb 7. točke.
V 169. členu predlagamo, da bi bilo prav dovoliti poslovodji nadaljevanje
obrti tudi tedaj, če v času opravljanja samostojne obrti obrtnik izgubi opravilno sposobnost. Njegova navzočnost v delovnem procesu je pogoj za pravico
do opravljanja dejavnosti. Pri tem imamo v mislih obrtnike-prevoznike, ki
postanejo delovni invalidi. Izguba opravilne sposobnosti takega obrtnika pomeni za družino skoraj toliko kot smrt obrtnika.
Predlagam, da se navedene pripombe upoštevajo pri sestavi predloga zakona. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdr avko Krvina: Besedo ima Helena Križnik, delegat
občine Kamnik.
Helena Križnik: Zanima me( če> bo po novem zakonu dovoljeno, da
bo en obrtnik oziroma ena obrtna delavnica in tudi pogodbena organizacija
združenega dela lahko izvrševala več obrtnih dejavnosti, ali samo eno? V
skupni obrtni delavnici je mogoče do sedaj opravljati več dejavnosti. Menimo,
da bo po določbah 16. člena ugotavljanje splošnega družbenega interesa za
občinski upravni organ pa tudi za gospodarsko zbornico težka naloga. Iz prakse
dobro vemo, da kdor se je odločil ustanoviti lastno obrtno- delavnico ali kakšno
drugo obratovalnico, dobro ve, kakšen posel bo imel. V večini primerov imajo,
posebno v proizvodni obrtni dejavnosti, že sklenjene oziroma dogovorjene
pogodbe z delovnimi organizacijami. Zato bi ugotavljanje splošnega družbenega
interesa samo zaviralo postopek in nadaljnji razvoj obrtnih dejavnosti proizvodnega značaja.
Obrtniki so dali pripombe glede firme obrtne delavnice. Gostinskemu
obratu je za zdaj dovoljeno, da bi imel firmo. Obrtna delavnica je ne sme
imeti, kar je utemeljeno s tem, da na ta način ne more priti dO' zavajanja,
da gre za družbeno obrtno delavnico. Vendar menimio, da je posebno za nekatere
obrtne dejavnosti tekstilne stroke, na primer za razne boutique itd., ali pa
za osebne storitve bolje, da bi imeli tudi firmo, ne pa pol metra dolg naslov
na tabli.
Menimo, da je v zakonu treba določiti organ, ki bo predpisal, enotno za vso
Slovenijo, za katere obrtne delavnice se rabi poslovni prostor. To je bilo v
dosedanjih predpisih točno določeno. V nasprotnem primeru bo prišlo do različnih tolmačenj in zavlačevanja postopka, preden se bo sploh vedelo, ali se
obrtniku lahko da dovoljenje ali ne. To velja tudi za nomenklaturo obrtne
dejavnosti, za katero bo treba vprašati gospodarsko zbornico ali pa sekretariat
za gospodarstvo. Ce bi bila sprejeta enotna nomenklatura vseh obrtnih in ostalih gospodarskih dejavnosti, bi bil zagotovljen enoten kriterij za delo občinskih
uprav na področju Slovenije.
26*
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V praksi ugotavljamo, da obstajajo različna tolmačenja m definicije, kaj
je storitvena in kaj je proizvodna dejavnost. To je predvsem pri obrtnih delavnicah. Iz tega sledijo različna tolmačenja pri obračunavanju davka, pri cenah,
pri olajšavah, posebno pri prometnem davku, kjer je že tako vse proizvodna
dejavnost, ker vemo, da se prometni davek lažje računa.
Pri določilih, ki urejajo gostinstvo, predlagam, da naj se pred izdajo
dovoljenja zahteva tudi dokazilo, da prosilec izpolnjuje predpisane zdravstvene
pogoje za delo v živilski stroki. To sicer določa poseben predpis za tiste, ki
že delajo v gostinstvu, ne pa za tiste, ki šele zaprosijo za dovoljenje. Imeli
smo že primer, da smo morali kasneje razveljaviti dovoljenje, ker prosilec
ni izpolnjeval predpisanih zdravstvenih pogojev. Mogoče je bilo pozabljeno
tudi na določila o ustanavljanju gostinskih obratov z občasnim poslovanjem.
Vsi vemo, da imamo precej gostinskih obratov, posebno v odročnejših krajih,
ki poslujejo samo ob sobotah, nedeljah in praznikih. V temeljnih določilih je
sicer napisano, da je mogoče, da se določena dejavnost opravlja tudi občasno.
Pri gostinskih obratih gre za ta problem, da ne bi smel biti interesent, ki bi
želel opravljati tako dejavnost, redno zaposlen. Zdaj je to dovoljeno, in v primeru, če bi morali to uskladiti, sem prepričana, da bi morali vse te gostinske
obrate zapreti.
V naši občini so bili predlogi, naj se avtoprevozniikom dovoli tudi vožnja
s prikolico, ker se posebno na nekaterih daljših relacijah in pri prevozu določenega blaga ne splača voziti le nekaj ton. V takih primerih bi bilo prav dopustiti, da bi vozili s prikolicami premog in podobno, posebno kadar pogodbeno
vozijo za podjetja.
Pri prodaji na drobno je odprto vprašanje prodaje obrtnih izdelkov. Imamo
primere, ko so obrtniki želeli oziroma so že ustanovili svojo poslovalnico v drugi
občini; tako imajo sedež obrtne delavnice in poslovne prostore v različnih krajih. V tem primeru bi morali tako privatno trgovino, ki smo jo dovoljevali,
zapreti.
Glede cenzusa treh zaposlenih predlagam, da bi v točki b 166. člena črtali
pekarstvo, ker menimo, da so glede na naravo dela, način proizvodnje ter
higiensko-tehnične predpise, ki spremljajo tako dejavnost, premalo trije zaposleni. Tak obrtnik rabi prodajalca, v primeru, če ima ves dan odprto, morata
biti dva in snažilka. Menim, da je pekarstvo posebnega družbenega pomena
in da ga moramo ščititi, ne pa omejevati.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima
tovariš Zdravko Vidmar, delegat občine Celje!
Zdravko Vidmar: Tovarišice in tovariši delegati! V občini Celje smo
imeli tri sestanke, kjer smo razpravljali o osnutku zakona o osebnem delu.
V glavnem je bil sprejet ugodno, razen novitete — pogodbene organizacije združenega dela, ki je ni še nikjer in je logično, da si mora šele pridobiti mesto
pod soncem.
V zakonu so tovariši pred menoj že predlagali precej pripomb, zato bom
prebral le pripombe k členom, ki so še preostali. K 16. -členu predlagam, naj
se črta »izdelovanje kozmetičnih sredstev in dišav« in naj se prenese v 7. člen.
Tu gre za dejavnost, za katero ni vseeno, kdo izdeluje, in bilo bi smiselno, da
se ta pripomba upošteva.
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V 18. členu bi bilo« prav, če bi našteli dejavnosti gradbene stroke. Ni jasno,
ali gre za tipično gradbeno stroko kot je zidarstvo, tesarstvo, ali pa gredo sem
tudi parketarji, elektrikarji in podobne stroke, ki so potrebne za finalizacijo
neke hiše.
V 81. členu, ki govori o prenehanju obratovalnice, naj bi se dodalo besedilo:
»če drugi predpisi tako zahtevajo«.
V 94. členu naj se črta in prenese v 90. člen izdelovanje sladoleda z avtomati, izdelovanje kisa in medičarstvo. Po našem mnenju gre tu za prehrambeno
stroko in bi bilo pr,av, da se ne zahtevajo samo formalna dokazila.
V poglavju Č se govori o delu na domu. Ta naj se v celoti izpusti, ker ne gre
za izrazito obrtno dejavnost in je tudi v razlagi zakona predložena varianta.
V 111. členu naj se v prvem odstavku črta »proizvodnja živil in pijač«.
Utemeljitev je ista kot pri medičarstvu, ker gre za proizvodnjo. Tu se pa govori
o gostinski dejavnosti; gostilničar lahko proizvaja živila in pijače. Mislim, da
so tudi drugi mnenja, da je treba to določilo črtati iz tega člena.
Mnenja smo tudi, da bi kazalo zdaj, ko bo sprejet ta zakon, poenotiti tudi
davčno politiko v republiki, tako da ne bi imela vsaka občina svojih predpisov.
Menim, da bi moral biti ta zakon osnova za koncept razvoja obrti v republiki.
V ta koncept bi se vključevale občine s svojimi razvojnimi programi s področja obrti. V občini smo mišljenja, da je treba z vsemi silami pospeševati
storitveno obrt. Manj pa naj se pospešuje razvoj obrti, ki pomeni postranski poklic in za katero tudi ni nobenega določila o tuji delovni sili. Za njo naj se
predpiše, da tak obrtnik ne more imeti vajenca oziroma učenca v gospodarstvu.
Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Milivoj Samar,
delegat občine Moste^Polje.
Milivoj Samar: Tovariši in tovarišice! K izvajanjem tovariša Sbrizaja dodajam še pripombe, do katerih smo prišli v razpravah v naši občini.
Predvsem gre za splet vprašanj, ki se postavljajo glede samostojnih obrtnikov
in obrtnikov v pogodbenih organizacijah. Zahtevano je bilo, da naj bi se kriteriji,
ki se postavljajo za obrtnike v pogodbenih organizacijah glede amortizacije
in nivoja osebnih dohodkov, ustrezno uporabljali in tolmačih tudi pri samostojnih obrtnikih. Tu gre za vprašanje stopnje amortizacije in ustrezne revalorizacije vrednosti sredstev, s katerimi razpolagajo oziroma proizvajajo.
Na podlagi tega zakona bo potrebno sprejeti niz spremljajočih predpisov,
za katere menimo, da bi morali biti kot osnutek predloženi hkrati s predlogom
zakona, tako da bi razpravljali o njih skupaj z zakonom. Predvsem gre tu za
spremembe davčnega sistema, pripravljeni naj bi bili tudi osnutki sporazumov,
ki določajo osebne dohodke pri samostojnih obrtnikih in ustrezne ustanovitvene
pogodbe za posebne organizacije združenega dela, tako da bi iz njih pravzaprav
lahko videli, kako bo potekalo delo in organizacija pogodbenih organizacij.
V podrobni razpravi pa predlagam, da ne bi bilo treba v 10. in 11. členu,
kjer je govor o poslovalnicah za opravljanje prevozov z motornimi vozili,
zahtevati ustanovitev posebnih poslovalnic, ampak bi izhajali enostavno iz
tega, da se mora takšna obrtna dejavnost registrirati v kraju stalnega prebivališča. S tem bi se izognili begu, ki smo mu bili priče v preteklem obdobju.
V 16. členu ni povsem jasno, ali je mnenje gospodarske zbornice dokončno
ali je vendarle prepuščeno organom skupščine občine, da razsodijo o družbeni
utemeljenosti oziroma potrebnosti posamezne obrtne dejavnosti.
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Ob 29. členu, kjer se govori o sredstvih, potrebnih za ustanovitev in za
začetek poslovanja posebne organizacije, mislim, da je premalo jasno določilo
o potrebnih osnovnih sredstvih za takšno poslovanje nasproti potrebnim obratnim sredstvom. O teh osnutek nikjer ne govori. Postavlja pa se seveda vprašanje
možnosti pridobivanja ustreznih kreditov za obratna sredstva in vprašanje,
ali bodo prejemniki teh kreditov zdaj pogodbene organizacije kot pravne osebe
ali pa je dana možnost, da dobi kreditna sredstva obrtnik kot ustanovitelj
pogodbene organizacije in jih potem kot svoj delež vloži v pogodbeno organizacijo.
Ce bi izdelali vzorčen primer ustanovitvene pogodbe, bi moralo biti za te
jasno razvidno, kakšne so možnosti za odtegnitev kapitala, če se tako izrazim,
iz pogodbene organizacije, in kakšna je socialna varnost zaposlenih v pogodbeni organizaciji.
K 31. in 36. členu so bile dane pripombe, da bi bilo treba upoštevati tudi
za samostojne obrtnike izračunavanje amortizacije in revalorizacije oziroma, da
bi bilo tudi pri njih treba upoštevati dodatna merila za nadurno delo, za patente itd., kot to velja za obrtnika-ustanovitelja pogodbene organizacije.
V 37. členu ni povsem jasno, ali so sredstva skupne porabe kot odbitna
postavka in kdaj se pri obračunu dohodka ta postavka odbije, pred ugotovitvijo
dohodka, ali pa na podlagi delitve že obdavčenega dohodka.
V 38. členu pa bi bilo potrebno tam, kjer je našteto', katera vlaganja so
družbena lastnina, tudi vlaganja v družbeni standard omeniti kot družbeno
lastnino.
55. in 65. člen med seboj nista povsem usklađena. Mislim, da nista dovolj
jasna, ker v enem govorimo o finančnih sredstvih, ki so namenjena za poslovanje zadruge in da ta sredstva ne morejo biti podlaga za udeležbo pri dohodku
zadruge, medtem ko v drugem govorimo, da če so ta sredstva vložena v obliki
delovnih sredstev v zadrugah, pa so osnova za participacijo pri dohodku.
Glede cenzusa, da šele trideset samostojnih obrtnikov lahko ustanovi obrtno
zadrugo, se strinjam s predhodniki, da bi bilo treba to število znižati. Hvala.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima
tovariš Zvone Dragan, član izvršnega sveta SR Slovenije.
Zvone Dragan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Mislim, da temeljita razprava o tem zakonskem osnutku dokazuje pripravljenost
in organiziranost predhodnih razprav in tudi izjemen interes, ki vlada v javnosti,
ne samo pri neposredno zainteresiranem delu, za rešitve, ki bodo sprejete kasneje v predlogu zakona.
Mislim, da bomo morah zelo skrbno proučiti predloge in pripombe, ki ste
jih predlagali. Danes ne bom podrobno komentiral posameznih vprašanj in novih
elementov, ki ste .jih predlagali. Na vsak način pa mislim, da je zelo pomembna
ugotovitev, da je večina razpravljalcev podprla osnovno koncepcijo zakonskega
osnutka, kar nam na eni strani olajšuje nadaljnji postopek, na drugi strani pa
zaostruje obveznost izvršnega sveta kot predlagatelja, da zelo skrbno in natančno dopolni to koncepcijo tudi z novimi elementi.
Javna razprava o tem zakonskem osnutku se je organizirano začela šele v
zadnjih dveh tednih. To je danes prišlo do izraza. Kljub temu, da je treba
intenzivirati nadaljnjo javno razpravo, pa mislim, da ne bi smeh predolgo
odlašati, na to ste mnogi danes izrecno opozorili, z intenzivnimi pripravami
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predloga zakona. To pomeni, morali bi najbrž vzporedno zelo intenzivno graditi
zakonski predlog, ga dopolnjevati s predlogi in mnenji iz javne razprave in ga
čimprej predložiti skupščini. O roku predložitve pa je danes težko reči karkoli dokončnega.
Dovolite mi pa, da spregovorim o dveh vprašanjih, ki se mi zdita pomembni
ne le za ta dom, temveč tudi za širšo razpravo v občinah.
Gre za kompletne priprave, ne samo pri izdelavi tega zakona, temveč za priprave v sistemu, s katerim bi morali stimulirati ustanavljanje pogodbenih
organizacij združenega dela, kot najrazvitejše oblike osebnega dela in njegovega
povezovanja z združenim delom. Mislim na nekaj elementov stimulativne narave, ki jih niti ne moremo zajeti v zakonu, temveč bo morala temu slediti
akcija na drugih področjih sistema.
Predpisi o poslovanju so bih danes tudi predmet vaših pripomb. Opozorili
ste, da bi morali biti tako enostavni, da ne bi zahtevah neracionalne in odvečne
režije v pogodbeni organizaciji združenega dela. Na drugi strani pa vendarle ne
smejo biti enostavni v taki meri, da bi onemogočili učinkovito notranjo in
javno kontrolo nad poslovanjem pogodbene organizacije združenega dela. Mislim, da morajo biti predpisi takšni, da bodo zagotavljali učinkovito in jasno
ter kvalitetno evidenco, pa čeprav preprosto. Zagotavljali naj bi tudi vse tisto,
kar je potrebno za tekoče poslovanje, vključno z organizacijo tako' imenovanih
skupnih služb za več pogodbenih organizacij združenega dela, ki naj bi opravljale posle po načelu racionalnosti, učinkovitosti in nizkih stroškov. Na drugi
strani pa mislim, da tudi sami delavci, ne samo zasebniki, v pogodbeni organizaciji zaradi kompletne dohodkovne strukture ne bodo dovohli, da bi imeli
odvečno in nepotrebno režijo. Tako je verjetno interes delavcev in zasebnika,
da je to poslovanje racionalno, hkrati pa tudi učinkovito z vidika notranje
in zunanje kontrole. To je prvi element.
Drugi element govori o združevanju sredstev in o vlaganjih, zlasti ko gre
za začetni kapital pri vlaganjih v pogodbeno organizacijo združenega dela.
Nekateri členi govorijo o tem, da se začetna sredstva, zlasti zagonska, osnovna in
obratna sredstva, združujejo. Poleg privatnikovih so to tudi sredstva organizacij
združenega dela in drugih družbenopravnih oseb. Mislimo, da bo zlasti v začetni
fazi potrebno, da tega ne bomo prepustili samo zasebnim sredstvom. Tu je treba
določiti tudi vlogo bank, zlasti ko gre za obratna sredstva. To je lahko eden
izmed elementov, če lahko tako rečem, transformacije in uvajanje večje stopnje
prepletanja zasebnega kapitala in družbenih sredstev reprodukcije, seveda
tam, kjer bo družbeni interes, kjer bodo za to tudi drugi pogoji.
Med stimulativnimi faktorji omenjam tudi izenačevanje pogojev poslovanja
pogodbenih organizacij združenega dela in drugih organizacij združenega dela.
Mislim, da je dobra ideja, ki jo je predlagal eden od razpravljalcev, da bi bilo
treba vzporedno z javno razpravo vsaj za našo rabo pripraviti delovni osnutek
ustanovitvene pogodbe take pogodbene organizacije združenega dela, torej takega ustanovitvenega akta, ki naj bi urejal, od ustanovitve dalje, temeljna medsebojna razmerja med obema partnerjema, med združenimi delavci in zasebnikom. Tako bi dobili bolj plastično predstavo, ne neko vseobsegajočo šablono,
ampak vendarle delovno orientacijo, kako naj bi ti odnosi izgledali.
V dosedanji javni razpravi so mnogi zasebniki spraševali, kaj je s prehodnim režimom, zlasti, ko gre za pretvorbo dopolnilnega dela v pogodbeno
organizacijo združenega dela. V zakonu so prehodne določbe za čas po sprejetju
zakona. Kljub temu, da bomo pohiteli z izdelavo zakona, pa vendar nastaja
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vakuum. Zato v izvršnem svetu mislimo, da bi se bilo treba dogovoriti z inšpekcijskimi službami in z ustreznimi pravosodnimi organi, da smo v času do sprejetja zakona in vsaj 6 mesecev po sprejetju zakona nekoliko* tolerantnejši do
tistih zasebnikov, ki že zdaj, ko jim je jasna zakonska konstrukcija, izrecno
izjavljajo, da bodo pod določenimi pogoji pristopili k formiranju pogodbenih
organizacij združenega dela. Ne želimo namreč, da bi zasebnika spravili v situacijo, da bi moral za 2, 3 ali 4 mesece odpustiti delavce, ki so nad cenzusi, nato
pa spet iskati delavce za PQZD. Mnogi imajo zaposleno kvalificirano delovno
silo, ki je ni mogoče dobiti čez noč. Mislimo, da to ni izmikanje kasnejšim
konsekvencam in normam. Poudarjam pa, da gre le za tiste, ki prt pristojnem
občinskem organu predhodno pismeno izjavijo, da so pod temi in temi pogoji
pripravljeni iti po sprejetju zakona takoj v ustanovitveni postopek za formiranje
pogodbene organizacije združenega dela.
Točna je pripomba, da je potrebno usklajevati določbe zakonov, ki jih bomo
sprejeli kasneje z določbami tega zakona. To že upoštevamo tudi v tekočem
zakonodajnem delu izvršnega sveta, ko pripravljamo zakonske osnutke na drugih področjih, ki direktno in indirektno zadevajo snov, ki jo uravnava ta zakon.
Kljub vzporednemu usklajevanju pa bo potrebno po sprejemu zakona še marsikaj urediti tudi z drugimi predpisi. Hvala!
Predsedujoči Zdravko Krv i na: Hvala lepa. Še kdo želi besedo?
(Nihče.) Zaključujem razpravo. Domeniti se moramo še, kako bomo strnili stališča in mnenja. Ker gre za pomemben sistemski zakon, predlagam, da izberemo delovno skupino, ki bo pripravila stališča in mnenja. V delovno skupino
predlagam: Danila Sbrizaja, delegata občine Šiška, Jakoba Černeta, delegata
občine Domžale, Ernesta Ebenšplangerja, delegata Murske Sobote in oba overitelja današnjega zapisnika, to sta Franci Zorman iz Cerknice in Anica Jankovič
iz Črnomlja. Delovna skupina naj pripravi stališča in mnenja in jih posreduje
skupščinskim zborom in odborom, občinskim. skupščinam in skupščini mesta
Ljubljane.
Ali se strinjate s tako sestavljeno- delovno skupino' ? Ali to lahko z dvigom
rok potrdite? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Besedo ima tovariš Ebenšpanger iz Murske Sobote.
Ernest Ebenšpanger: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! Oprostite, da se oglašam, čeprav je dnevni red izčrpan. Gre za pomembno vprašanje, ki verjetno ni problematično le v naši občini, ampak
tudi v ostalih. Ze v predhodni razpravi smo slišali, da se tudi s tem zakonom
nalagajo občinskim upravam nove dolžnosti. Zato vas bom informiral o kadrovskem stanju v upravi občine Murska Sobota.
V drugi polovici leta 1972, posebno pa še v letu 1973, se je zasedba delovnih
mest v upravi skupščine občine bistveno poslabšala. Uprava je prišla v takšno
stanje, da vrste stvari več ne opravlja, ker nima kadra, ali pa dela v zelo
skrčenem obsegu. V davčni službi manjka od predvidenih 39 13 delavcev.
Davčne inšpekcije tako rekoč nimamo. Imamo 7 sistematiziranih mest in le
enega davčnega inšpektorja. Delovna mesta tudi v drugih organih niso zasedena.
V odelku za gospodarstvo je premoženjsko pravna služba zasedena z enim
delavcem namesto s tremi itd.
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Skupaj primanjkuje upravi 44 delavcev in dva tehnična delavca. V upravi
skupščine občine se je od septembra 1972 do danes zaposlilo 12 delavcev. Novi
kadri ali kadri od drugod se ne želijo zaposliti v upravi. Zaradi tega so razpisi
neuspešni. Tudi z vabljenjem kadrov v upravo ne moremo dobiti. Ce pa se
kdo prijavi na razpis, v glavnem nima strokovnih kvalifikacij. Odpovedi delavcev še naprej prihajajo. Delovne organizacije ponujajo nekaterim 500 do 1000
dinarjev večje osebne dohodke, kot jih imajo v upravi. Uprava skupščine občine
je v letu 1972 realizirala samoupravni sporazum do višine 95,2 ■%, kar pa je tudi
osnova v letu 1973, vsaj v tem času, dokler so osebni dohodki zamrznjeni.
V upravi skupščine občine je tudi v prejšnjih letih primanjkovalo strokovnega kadra, vendar le kadra z določeno usposobljenostjo, kot so pravniki, ekonomisti, gradbeni inženirji in delno tudi kadri z višjo izobrazbo, predvsem ekonomske in pravne smeri, ki je za mnoga delovna mesta v upravi zelo primeren. Zdaj primanjkuje kader vseh usposobljenosti, od strojepisk do inženirjev
in pravnikov. Uprava skupščine občine je v prejšnjih letih zaposlila precej
kadra iz višjih šol, predvsem kot pripravnike. Ta kader je v upravi ostal le
toliko časa, da si je pridobil delovne izkušnje, potem pa odšel v delovne organizacije, kjer je precej bolje stimuliran.
Stanje v upravi je zaskrbljujoče. O tem so bili informirani predsedstvo
skupščine, politični aktiv v občini, skupščirua občine in ostali zainteresirani. Ob
tem se postavlja vprašanje, kaj uprava skupščine občine lahko stori, da zadrži
vsaj še te kadre, ki so v upravi. Ali naj samo opazuje, da se poruši še to, kar je?
Prav tako se postavlja vprašanje, kje so osnovni vzroki, da je do takšnega
stanja prišlo, saj je do leta 1972 ta pojav zavzemal normalen obseg. Mislim,
da gre za več vzrokov. Eden od pomembnih je gotovo določeno gledanje naše
družbe na javno upravo. Drugi vzroki so še: splošno pomanjkanje strokovnega
kadra v občinah in na splošno, kar je sprožilo dirko za kadrom in preplačevanje
kadra. V tej dirki bo kader imel tisti, ki ga bo- bolje plačal. Tu so še večje
zahteve do delavcev v javni upravi glede strokovnosti kot npr. strokovni izpiti,
pripravniška doba, potem slaba materialna stimulacija v primerjavi z gospodarstvom, ki se je posebno poslabšala v letu 1972 in v letu 1973. Upravni
uslužbenci so stalno pod udarom javnosti, pri tem pa so slabo stimulirani, kar
za dobre strokovne kadre ni privlačno. Ob takem stenju v upravi skupščine
občine je potrebno storiti, kar je potrebno.
Uprava skupščine občine bo po vsej verjetnosti morala storiti nekatere
ukrepe, predvsem materialnega značaja, ne glede na to, ali so zakoniti ali ne, če
se vprašanje materialne stimulacije ne reši dovolj hitro. Predvsem bomo morali
bolje materialno stimulirati kadre v davčni službi, čeprav to ne bo zakonito.
Nemogoče je samo opazovati razpadanje uprave.
To informacijo dajemo z namenom, da opozorimo, da je potrebno v slovenskem merilu nekaj ukreniti v zvezi s tem problemom. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Mislim, da obstaja ta problem v vseh
občinskih upravah. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da to vprašanje
postavimo na dnevni red enega od prihodnjih zasedanj.
Zaključujem zasedanje in se zahvaljujem za udeležbo in za razpravo.
(Zasedanje je bilo končano ob 13.40.)
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34. zasedanje
(9. maja 1973)
Predsedoval: Stane Markič,
podpredsednik skupščine SR Slovenije
Začetek zasedanja ob 9.15.
Predsedujoči Stane Markič: Tovariši delegati! Na podlagi 11. člena
odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov začenjam 34. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je sklical predsednik
skupščine SR Slovenije na podlagi določila 3. točke VII. ustavnega amandmaja
in 7. člena omenjenega odloka.
Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem; obsega naslednje točke:
1. izhodišča, poglavitni smotri in smernice za urejanje prostora z osnutkom
sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora;
2. splošne zasnove regionalnega prostorskega razvoja — urbani sistem
(osnutek);
3. poročilo o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana
za območje SR Slovenije v obdobju 1968—1972;
4. program dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR
Slovenije v obdobju 1973—1977 in
5. odlok o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja
SR Slovenije v obdobju 1973—1977.
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje zasedanje povabljeni predstavniki predlagatelja gradiva za današnjo razpravo
izvršnega sveta oziroma zavoda SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje, predsedniki matičnih odborov pristojnih zborov ter člani predsedstva
naše skupščine.
V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite dva
overitelja zapisnika. Ima kdo konkreten predlog?
Ce ne, predlagam Andreja Lotranta, delegata iz Dravograda in Franca
Javšovca, delegata iz Gornje Radgone. Se strinjate s tem predlogom? (Delegati
se strinjajo.)
Ugotavljam, da sta tovariša delegata izvoljena za overitelja zapisnika. Predstavnika predlagatelja k vsem točkam dnevnega reda sta Boris Mikoš, član
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izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in sekretar za urbanizem: ter Milan
Naprudnik, direktor zavoda SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje.
Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda bo imel
uvodni ekspoze k celotnemu gradivu za današnjo razpravo tovariš Boris Mikoš.
Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši delegati! V uvodni besedi bom kratek, predvsem zaradi tega, ker obravnavamo' gradivo, ki je že bilo v javni razpravi in ki je vam strokovnjakom in družbenopolitičnim delavcem: znano. Med
drugimi vprašanji, ki ste jih danes uvrstili na dnevni red, so tudi osnutek zasnove urbanega sistema v naši republiki in predlog sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora. Obe gradivi skupaj predstavljata strokovno kvalificirano osnovo za razpravo o nekaterih temeljnih
vprašanjih nadaljnjega razvoja naše družbe, in, to tako glede nadaljnjega razvoja
samoupravnih odnosov v družbi, , kakor tudi glede na težnje in potrebe v
narodnem gospodarstvu.
Kot veste je republiška skupščina v resoluciji o dolgoročnem razvoju SR
Slovenije podrobneje opredelila cilje, ki jim sledimo v naši republiki.
Uresničitev teh ciljev je neposredno odvisna tudi od načrtnega gospodarjenja s prostorom in od usmerjanja prostorskega razvoja. Za sedanje stanje pa je
značilno, da je urbanizacija pri nas zelo razpršena, da. je deagrarizacija sorazmerno nagla in da je razseljevanje, ki je nekatera območja zajelo v preteklem
obdobju v takšnem obsegu, da lahko vzbuja skrb.
Značilna je nezadostna prometna povezanost in tudi zelo naglo naraščanje
razvrednotenja okolja. V naglem gospodarskem razvoju povojnih let smo tako
zelo zmanjšali odstotek kmečkega prebivalstva kakor redko katera dežela v
Evropi. Danes imamo že manj kakor 20'% prebivalstva kmečkega, v nekaterih
regijah naše republike pa je ta odstotek celo nižji kakor 10 %. Kljub temu pa
živi v mestih in naseljih mestnega značaja samo 40% vsega prebivalstva. V
mestih dela torej mnogo več ljudi, kakor jih tam živi. To ima sicer določene
prednosti, vendar hkrati omejuje mesta v njihovem razvoju, predvsem pa v
opravljanju njihove prave funkcije v prostoru. To tudi povzroča, da so naša
mesta sorazmerno nekompletirana in draga. Značilno za razvoj mest v Sloveniji
je, da so v svoji rasti dobila nekoliko naičrtnejšo podporo šele v povojnem, obdobju. V avstro-ogrski monarhiji so bila mesta in trgi bolj posledica razvoja iz časa
fevdalizma in rezultat teženj po vladanju ter po raznarodovanju Slovencev.
Veliki železniški prometni križ, ki je imel zelo velik vpliv na razvoj slovenskih mest, je bil sicer geografsko pogojen, vendar pa je bil neposredno povezan
s številnimi težnjami v tedanji politiki avstro-ogrskega cesarstva.
Vladajoči režimi predvojne Jugoslavije so v strahu pred delavskim, razredom
nasprotovali koncentraciji in hitrejši rasti mest. Socialna struktura predvojne
Ljubljane je lepa ilustracija za takšno potrditev.
Po vojni smo intenzivno rast gospodarstva usmerili v stara in nova mesta.
Z graditvijo komunalnega sistema smo omogočali sorazmerno rast vseh mest in
naselij mestnega značaja, in to v gospodarskem in komunalnem pogledu.
To je v določenem smislu naša velika prednost. S tem nikakor ne mislim,
da v dobi administrativnega vodenja republiško središče ni imelo nobenih prednosti v tem razvoju. Kljub temu smo vendarle dosegli veliko disperzijo novih
delovnih mest. Se mnogo večja pa je ostala disperzija stanovanj. Po podatkih,
ki jih imamo na voljo, se od 6 000 naselij, kolikor jih imamo v Slovenji vozijo
delavci na delo kar iz 5 000 naselij. To očitno kaže na to, da moramo v nadalj-
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njem procesu urbanizacije posvetiti znatno več pozornosti lociranju stanovanj
glede na delovišča oziroma ustanavljati delovišča tudi glede na stanovanja.
Takšna spoznanja so vodila v javni razpravi o resoluciji o dolgoročnem
razvoju Slovenije in pozneje tudi v razpravi o zasnovah urbanega sistema do zaključka, da potrebujemo za skladen razvoj policentrični urbani sistem, to je
večje število mest, ki bodo delovala kot razvojna središča in kot motorji razvoja.
Ob spoznanju, kakšne so najširše in ne samo ozko ekonomske potrebe in
interesi družbe, je bil izdelan osnutek urbanega sistema, ki vam je predložen.
Kaj dejansko predstavlja ta osnutek? Gre za sintezo tradicije in dosedanjega stanja ter dosežkov v razvoju, kakor tudi za spoznanje, da potrebujemo več mest,
več agregatov razvoja v raznih delih Slovenije in enakomernejši razvoj vseh
predelov Slovenije. V čem je potem širši družbeni pomen predlaganega osnutka?
Pri osnutku gre med drugim tudi za obračun s težnjami in prooesi v dosedanjem
razvoju pa tudi za obračun z nekaterimi pogledi in prizadevanji za bodočo smer
v tem razvoju, ki za nas ni sprejemljiva. Predlagani urbani sistem predstavlja
prizadevanje, da se v bodoče usmeri gospodarski razvoj izven območij sedanjega
razvojnega srpa: Jesenice, Ljubljana, Celje in Maribor. Menimoi, da je bila takšna zahteva ena bistvenih komponent tako družbenoekonomskih ciljev, ki smo
jih z resolucijo dolgoročnega razvoja naše republike zasledovali, kakor tudi zahtev po skladnejšem socialnem razvoju celotne republike. Predlagani urbani sistem pomeni tudi obračun z vsemi težnjami in stališči posameznikov, ki so
videli pespektivo našega hitrejšega razvoja samo v možni koncentraciji proizvajalnih sil in prebivalstva v enem samem mestu ali v tako imenovani metropolitanski regiji.
Po prvem predlogu naj bi za naprej usmerjali rast naših razvojnih središč
tako, da bi na primer okrog leta 2000 imela Ljubljana približno 380 000 prebivalcev, kar pomeni, da naj bi se glede na današnje stanje večala za 2 "U na leto.
Mislimo, da orientacija osnutka urbanega sistema ustreza- ne samo širšim potrebam slovenske družbe, ampak tudi interesom Ljubljane. Menimo, da bo ob
počasnejši rasti Ljubljana laže reševala svoje probleme, ki jih ni malo, in da
bo uspela postopoma izpopolniti funkcije mesta. Ce sprejmemo takšno politiko
v razvoju republiškega središča, nam bo le^ta v prihodnjih desetih letih omogočila enakomernejšo razdelitev urbanega prebivalstva, ki ga bo do konca tega
tisočletja približno še okrog 800 000. Brez takšnega ukrepa bi v tem razdobju
republiško središče naraslo na približno 3/4 milijona ljudi; to bi nujno privedlo
do pomembnega praznenja nacionalnega prostora kot celote, kar ni v našem interesu.
Našemu družbenemu razvoju iz mnogih vidikov najbolj ustreza policentrični sistem razvoja mest. Moj namen ni, da se ponovno vračam k temu problemu
in ga utemeljujem, ker mislim, da je policentrični sistem kot sistem v mreži
mest bil sprejet že z resolucijo' o dolgoročnem razvoju Slovenije. Opozorim naj
le še na to, da smo v preteklosti oblikovali in s svojo živo narodno silo oplajali
mnoga mesta, ki so po prenehanju tuje dominacije ostala izven naših meja. Ne
glede na zgodovinski razvoj so ob vseh mejah locirane zelo močne urbane aglomeracije. Gre za velika in dinamično se razvijajoča mesta, ki imajo privlačno
moč in neposredni vpliv tudi na naš nacionalni prostor. Predlagani urbani sistem
upošteva to pomembno- dejstvo in se spopada z njim na ustrezen način in v
okviru naših gospodarskih, narodnih in demografskih in drugih možnosti. Prav
zaradi tega predlagamo večje število večjih mest, s približno 50 000 in več prebivalci. Takšno velikost mest potrebujemo po našem prepričanju zaradi tega, ker
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vemo, da se lahko le tako velika razvojna središča uveljavljajo in zadovoljujejo
potrebe okoliške regije. To je važno glede na urbane in tudi glede na druge
stroške ter na strukturo delovnih mest, na vrsto uslug, ki jih nudijo* itd.
Ce se sprejme predlagana osnova urbanega sistema, pomeni, da se ne sprejme stališče nekaterih ekonomistov, ki menijo, da je mogoče doseči potrebno
racionalnost v narodnem življenju samo ng, tak način, da se organiziramo v enem
ali kvečjemu v dveh mestnih središčih. S tem niihče ne namerava zanikati dejstva, da so visoko organizirana mesta tudi produktivnejša, vendar pa je pri
organizaciji mreže mest treba upoštevati tudi stroške varstva okolja, ki jih danes
skoraj ne obračunavamo, in tudi druge elemente, ki so pomembnejši od navadnega ekonomskega računa in ki bi jih tudi morali upoštevati.
Večje število mest nam ustreza tudi iz narodnoobrambmih razlogov, v miru
in v vo jni, kakor tudi zaradi ohranitve možnosti za enakomernejšo poselitev prostora, ki nam je še ostal.
Po vojni smo v Sloveniji zgradili skoraj več kakor vse obdobje pred njo.
To je bil v vseh oziirih in na vseh ravneh izredno globok poseg v prostor. V tejn
pogledu še posebej privlačita našo pozornost dva procesa: velik obseg plodnih
kmetijskih zemljišč, ki jih vsako leto porabimo za urbanizacijo, naglo razseljevanje na nekaterih za naš narodni obstoj zelo pomembnih območjih. Medtem
ko lahko zmanjšamo izrabljanje plodnih površin predvsem z večjo racionalizacijo poselitve, lahko razumemo zasnovano omrežje mest kot razvojnih središč odigra izredno pomembno vlogo pri zadrževanju poselitve celotnega nacionalnega
teritorija. Predlagani urbani sistem predstavlja zato osnutek za izdelavo prostorskega plana republike, ki si v svojih temeljih prizadeva uresničiti prav te
cilje. Naj vas opozorim, da predlagani urbani sistem ne predstavlja in tudi pozneje ne bo predstavljal nobene direktne obveznosti, da pa bo moral v regijah
in v republiki predstavljati osnovo za samoupravne sporazume o vsaki prihodnji delitvi razvojnih in drugih funkcij, tako med mesti kakor tudi z drugimi
središči.
V republiškem prostorskem planu in s tem tudi v predloženem urbanem
sistemu zajemamo samo glavna razvojna središča. V prostorskih planih regij oz.
v občinskih prostorskih planih pa bo treba podrobneje opredeliti na podlagi
konkretnih potreb in dogovorov med občinami in vsemi drugimi 'družbenimi
dejavniki tudi vlogo drugih manjših krajev, ki jih naš urbani sistem ne zajema
in ki jih ne bo zajemal tudi republiški prostorski plan. Le na tak način bomo
lahko dobili dovolj konkreten sistem razvojnih središč, tako večjih kot manjših. Samoupravna družbena ureditev nam odpira v tem pogledu velike možnosti in nam daje tudi pomembne prednosti pred drugimi deželami, ki so
prav tako na poti, da rešujejo ta vprašanja. Imamo možnost, da v najširšem družbenem dialogu in v medsebojnem sporazumevanju čim racionalneje glede na
vse vidike razporedimo svoje sile in izrabimo danosti, možnosti in prednosti
prostora, ki ga miajno v veliki skupnosti evropskih narodov na voljo za svoj
nacionalni obstoj in življenje.
Izhajamo s stališča, da se moramo predajati iluzijam o dolgem razdobju
zanesljivega miru v Evropi in da na takih iluzijah ne nioremo graditi svojih
osnovnih obrambnih mehanizlmov. Med te upravičeno kot zelo pomembnega štejemo tudi urbani siste"m. Vsem vam tovariši in tovarišice bi vzel preveč časa, če
bi našteval vse razloge, zaradi katerih je predložena prav ta varianta urbanega
sistema in ne katera druga. Predloženo varianto zagovarjamo iz treh razlogov:
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1) Predloženi urbani sistem si prizadeva zmanjšati teritorialno uveljavljanje socialne razlike. Z njegovim uveljavljanjem bi tako postopoma zagotovili
enake socialne in razvojne možnosti za pretežni del slovenskega prebivalstva.
2) Sprejema urbanizacijo kot nosilca razvoja, upoštevajoč piri tem tudi tradicijo.
3) Dosledno gradi na samoupravnem sistemu, in čeprav posredno odpira
vprašanja o današnji upravnopolitični razdelitvi Slovenije, gradi na nadaljnjem
razraščanju samoupravnega sistema in na njegovem preraščanju v nove in višje
oblike prostorskega izobraževanja. Menim, da so to zadostne komponente, da
vam lahko predlagam, da predlagani urbani sistem sprejmete. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič: Prehajamo na obravnavo 1. točke, to je na
izhodišče, poglavitne smotre in smernice za urejanje prostora z osutkom sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora. Gradivo k tej in naslednjim točkam smo poslali s sklicem dne 28. 3. 1973. Uvodno
besedo k 1. točki bo imel tovariš Milan Naprudnik.
Milan Naprudnik: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! V dveh
razpravah, lansko leto o izhodiščih za ekonomsko politiko v letu 1973 in ob dogovoru o nalogah občin v letošnjem letu, je zasedanje delegatov občin opozorilo
na pomembno vlogo urejanja prostora v razvoju naše družbe in posebej poudarilo vlogo občin na tem področju. Ko predlagamo temu zasedanju v razprave
uvodni element .regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije, bi
želeli opozoriti na štiri leta pripravljalnih del, v katerih sm|| pridobili tehnične
osnove, znanstvene raziskave na področjih demografskega, družbenega in ekonomskega razvoja ter analizirali vrsto prirodnih in ustvarjalnih danosti slovenskega prostora. Na podlagi tega gradiva in stališč, sprejetih v resoluciji o dolgoročnem razvoju republike Slovenije ter drugih družbenih dokumentih, smo oblikovali poglavitne smotre urejanja slovenskega prostora, ki naj bi omogočili
uresničitev splošnih družbenih ciljev. Za uresničevanje teh poglavitnih smotrov
pa se moramo kot družba in kot posamezniki —■ občani dogovoriti tudi za pravila
o ravnanju s prostorom v vsakdanjem življenju. Ta pravila imenujemo smernice
za urejanje prostora in jih opredelujemo kot splošna prostorska načela usmerjianja razvoja posameznih področij družbenih in gospodarskih dejavnosti, stanovanjske graditve, industrije, prometa, energetike, vodnega gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, turizma ter rekreacije.
Poglavitne smotre in smernice za urejanje prostora potrebujemo kot podlago za izdelavo podrobnejših prostorskih načrtov na republiški, medobčinski
in občinski ravni, to' je za izdelavo detajlnih elementov regionalnega prostorskega načrta za območje republike, za izdelavo medobčinskih prostorskih načrtov
in za novelacijo občinskih urbanističnih programov. Prav tako pa so pomembni
tudi za izdelavo in dopolnitev programov ter projektov za posamezna področja
družbenih in gospodarskih dejavnosti.
Tovariši delegati! Predložene smernice še ne morejo odpraviti vseh nakopičenih problemov v slovenskem prostoru. Tvorijo pa temelj, da bomo v nadaljnjem planskem procesu pri prenosu smernic v konkretni planski jezik na republiški ravni odločneje vplivali in z uveljavljanjem na občinski ravni odpravili
dosedanji stihijski prostorski razvoj.
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Prosim, da ocenite predloženi dokument v tem smislu, da ga s svojimi prispevki v razpravi obogatite in s tem dvignete njegovo družbenopolitično vrednost. Hvala lepa,
Predsedujoči Stane Mar kič: Začenjam razpravo delegatov o tej točki
dnevnega reda. Prosim, če bi se delegati pismeno prijavili, da bomo vedeli, iz
katere občine so. Kdo želi besedo? Marjan Kolarič, delegat iz Ljubljane.
Marjan Kolarič: Tovariš, predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
Pred nami sta dva pomembna dokumenta: poglavitni simotri in smernice za urejanje prostora in urbani sistem kot element splošne zasnove regionalnega prostorskega razvoja Slovenije.
Oba dokumenta prihajata po dolgotrajnih razpravah v skupščino SR Slovenije, da ta o njih razpravlja in jih končno sprejme. Najbrž se vsi zavedamo, da s
tepii dokupienti kasnimo. Bolj primerno bi bilo, da bi jih obravnavali obenem
z resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije. Sele izdelava prostorskih načrtov nam bo namreč pokazala vse konfliktne situacije, ki že nastopajo med
posameznimi gospodarskimi in družbenimi dejavnostmi, posebej glede ohranitve
zdravega in humanega okolja za našega delovnega 'človeka.
Naloga prostorskih planerjev je, da v okviru danega slovenskega prostora
predlagajo najustreznejše rešitve tistih družbenoekonomskih programov, ki se
odražajo v prostoru. Zato je razumljivo, da so smernice za urejanje prostora
tista splošna prostorska načela za usmerjanje razvoja posameznih gospodarskih
in družbenih dejavnosti, katerim moramo skupaj s smotri za urejanje prostora
posvetiti posebno pozornost.
Izvajanje smotrov in smernic za urejanje prostora bo lahko retrogradno
vplivalo na družbenoekonomske programe posameznih občin in regij in zahtevalo njihove dopolnitve ali celo spremembe. Iz dosedanjih dopolnitev in materialov sledi, da naj bi imela Slovenija kot del Jugoslavije in Evrope v svojem okviru praktično vse. Mnenja sem, da to ni mogoče. Zato bi morali takšni dokumenti, kot so ti pred nami, to tudi jasno> povedati. Brez dvoma je, da so smernice
za urejanje prostora zelo splošna prostorska načela, katera niso specifična samo
za Slovenijo, potrebujemo pa dokument, ki bo služil predvsem nam,.
S tem ne mislim reči, da sestavljalci dokumenta ne zaslužijo priznanja za
svoj trud, menim pa, da naj bo v končni fazi v nekaterih vprašanjih bolj čvrst in
konkreten. Opozoril vas bom na nekaj konkretnih pomanjkljivosti.
Kot primer lahko navedem poglavje i) »Turizem, rekreacija in varstvo narave« na strani 12. Iz njega bi se dalo: sklepati, da je varstvo narave le zaradi turizma in da so naše naravne znamenitosti in kulturni spomeniki ter zaščitena pokrajinska območja le eden od pomembnih pogojev za razvijanje turizma.
Vzporedno z višjo življenjsko ravnijo in kulturno1 osveščenostjo postaja
varstvo narave in kulturnih spomenikov nujna potreba, ker se z zavarovanjem
le-teh vrača delavskemu razredu in občanu njihova neodtujljiva kulturna in
naravna lastnina. Ne samo v okviru ustreznih zakonov, katere imamo za to
področje in jih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev slabo izvajamo, temveč tudi s tem dokumentom je potrebno ustvariti pogoje za zavarovanje
narave in za prezentacijo slovenske kulturne dediščine in dediščine drugih kultur na našem ozemlju. Le-te moramo obravnavati kot enkratne priče historičnih
in političnih dogajanj na našem ozemlju, kot vrednote, ki so dediščina vseh delovnih ljudi v Sloveniji in Jugoslaviji. Poleg tega so kulturni spomeniki in naravne
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znamenitosti pomemben prostorski faktor, ki narekuje poseben pristop in obravnavo.
Kulturni spomeniki naj v urejeni obliki služijo predvsem zadovoljevanju
kulturnih potreb občanov ter njihovemu osveščanju in oblikovanju v socialistične osebnosti. Te cilje lahko dosežemo tudi z vključevanjem v turizem, predvsem
pa z njihovo revitalizacijo, ki je temeljni smoter vključitve v slovenski prostor.
Zato predlagam, da se za poglavjem h) »Gozdarstvo« vnese novo poglavje i).
»Varstvo kulturnih spomenikov in narave«, ki naji se v prvem odstavku glasi:
»Spomeniki, spomeniška območja, naravne znamenitosti in zavarovana območja
so zaradi kulturnega, pričevalnega, znanstvenega, vzgojnega in rekreacijskega
pomena pod posebnim družbenim varstvom. Zato so pomemben prostorski činitelj, ki zahteva posebno obravnavo, da se zagotovi njegov obstoj.«
Besedilo alinee naj se glasi: »Kulturni spiotoeniki in spomeniška območja
ter naravne znamenitosti in zavarovana naravna območja naj služijo v urejeni
obliki za zadovoljevanje kulturnih in drugih potreb občanov k njihovemu osveščanju ter širjenju družbenega in kulturnega obzorja«.
Kulturne spomenike in spomeniška območja ter naravne znamenitosti in
zavarovana naravna območja je treba varovati tako, da jih v neokrnjeni in izvirni obliki vključimo v sodobno življenje, čemur pravimo aktivno varstvo, kot
površine in objekte, ki so neodtujljiva dediščina in lastnina delovnih ljudi. Menipi, 'da naj prejšnje poglavje i) postane poglavje j) z naslovom »Turizem in
rekreacija«, pri tem naj se iz tega poglavja črtajo četrta in zadnji dve alinei.
Toliko za sedaj. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič : Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Peter
Aljančič, delegat Občine Koper.
Peter Aljančič: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Sveti za urbanizem vseh treh obalnih občin so 7. maja 1973 na skupni seji znova razpravljali
o elementih regionalnega prostorskega plana Slovenije, ki so predmet današnjega
zasedanja delegatov občin.
Omenjeni sveti so me pooblastili, da sodelujem v razpravi o teh dokumentih
in da nastopam v imenu celotnega obalnega območja. Povedal bom stališča,
mnenja in sugestije, ki so bile sprejete na omenjeni seji.
Treba je dati priznanje zavodu za regionalno prostorsko planiranje za
opravljeno delo in za njegov stil dela, ki je tak, da ne pripravlja dokumentov na
kabinetski način, ampak da je v več ali manj stalnem kontaktu s tistimi činitelji
z vseh območij Slovenije, ki vplivajo na preoblikovanje politike o gospodarjenju
s prostorom.
Doslej je bilo pripravljenih veliko elaboratov in raznih materialov v okviru
zavoda, ki so na razpolago tudi vsem ostalim interesentom v občinah. To obsežino gradivo zajema tudi različne študije in analize z raznimi grafičnimi in tematskimi podlagami. To kaže, da je bil pristop k prostorskemu planiranju Slovenije dobro proučen in da temelji na znanstvenih metodah. Tak način dela
mora dati dobre sadove. Menimo, da bo na znanstvenih osnovah in po splošni
obravnavi sprejeti regionalni prostorski plan zanesljiva osnova za bolj sistematski in racionalni razvoj raznih dejavnosti v slovenskem prostoru, ki je sestavni
del jugoslovanskega prostora, kar v tem pripravljalnem gradivu ni dovolj poudarjeno.
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V pripravljalni fazi oblikovanja teh dokumentov smo stalno -prisotni, ker
smo se zavedali, kako velikega pomena je za nadaljnji razvoj Slovenije kot celote, in obalnega območja posebej, dobro postavljen prostorski plan. Proučevali
smo vsa gradiva, ki jih je dal na razpolago zavod SR Slovenije za regionalno
prostorsko planiranje, imeli smo razna posvetovanja komisij za programiranje
pri obalnem svetu kakor tudi svetov za urbanizem in drugih organov. Organizirani so bih tudi širši posveti, na katerih so se sprejemala razna stališča in
mnenja.
Omenim naj predvsem dvoje razprav, ki sta bili pomembni za oblikovanje
enotnih stališč na obali, in sicer: posvet o urbanem sistemu SR Slovenije in o
regionalnem prostorskem planu za zgornji Jadran, in seja obalnega sveta 10.
oktobra 1972. leta, na kateri so bila obravnavana družbenoekonomska izhodišča
za gospodarjenje s prostorom in za varstvo okolja, osnutek urbanega sistema
Slovenije in perspektive regionalnega prostorskega planiranja.
Na teh posvetih in razpravah so se oblikovala predvsem naslednja osnovna
stališča in mnenja: obalni prostor je občutljiv, toda za Slovenijo izredna pridobitev. Zaradi tega je treba v regionalnem prostorskem planiranju obravnavati ta
prostor kot posebej pomemben prostor. Od predloženih variantah urbanega
sistema je tudi za obalno območje sprejemljiva varianta B, ki zagotavlja policentričen razvoj Slovenije s tem, da se da večji poudarek pomorski orientaciji
Slovenije in tako zagotovi skladno opremljanje obalnega prostora in povezovanja
z ostalo Slovenijo.
V skladu s pomorsko orientacijo je potrebno luškoindustrijskemu kompleksu
posvetiti večjo pozornost. Na določenih predelih je pri razvoju turizma na obalnem ob/močju treba računati na vrhunski turizem in skladno s tem uporabiti
prostor. Pri načrtovanju gospodarske politike o izrabi prostora je treba težiti
za tem, da bodo težnje prebivalstva na obali in v ceh Sloveniji identične. Uveljavljanje policentričnega sistema bo zahtevalo določene premike od sedanje
prakse in temu bo treba prilagoditi tudi razne negospodarske dejavnosti in
družbene službe. Zaradi izredne važnosti in trajnejše veljiave naj bi se v republiški ustavi poudarilo, da je Slovenija pomorska dežela in da se bo razvijala
v policentričnem sistemu.
Večja institucionalizacija prostorskega planiranja je potrebna na vseh ravneh, kar bi bilo potrebno urediti s predpisi in družbenimi dogovori. S tem bi
zagotovili večjo enotnost v gospodarjenju s prostorom. V ta namen je treba
sprejeti tudi obvezno metodologijo za izdelavo prostorskih planov za posamezna
območja in za njihovo vertikalno in horizontalno usklajevanje. Taka metodologija naj bi tudi bolj natančno opredelila funkcijo in vsebino prostorskega plana
območja ali regije in urbanističnega programa občine. V našem primeru imamo
urbanistični plan za vse obalno območje, za tri občine skupaj, torej je ta identičen s prostorskim planom. Verjetno se bodo taki primeri pojavili tudi drugod.
Naša stališča so bila v pripravi teh dokumentov kolikor toliko upoštevana, vendar ne dovolj dosledno. H gradivu, o katerem danes razpravljamo, imamo še
naslednje pripombe, ki bi jih bilo treha pri nadaljnji obravnavi upoštevati aLi
dati potrebna pojasnila.
Pri podatkih o prostoru se dajejo primerjave Slovenije s širšim prostorom,
ker vzbuja določen dvom. Demografski razvoj do leta 2000 dalje za Slovenijo
indeks 135, za sosednjo Hrvatsko samo 115, medtem ko za širši evropski prostor,
za skoraj tretjino Evrope brez Sovjetske zveze, indeks 205. Tako bo v tem širšem evropskem prostoru v letu 2000 živelo 230 milijonov več ljudi kot danes
27
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ali 200 prebivalcev na kvadratni kilometer. Če to drži, ima Slovenija zaradi
svoje geopolitične lege velike možnosti pri svojem razvoju. Menimo, da je treba
tudi računati na turistične tokove iz vzhodnjih držav.
Gostota prebivalstva je v Sloveniji danes 84 prebivalcev na kvadratni kilometer. Resnična gostota, če abstrahiramo 23'% stalno nenaseljenega ozemlja, naj
bi znašala 330 prebivalcev na kvadratni kilometer. Po naših računih pa bi znašala le 110. To nas lahko privede do napačnih zaključkov in zgrešenih ukrepov.
V nadaljnjem razvoju se predvideva vedno večja migracija prebivalstva med
republikami. Kaj bi to pogojevalo, bi bilo potrebno obrazložiti. V letu 1985
bolmo dosegli 16 kvadratnih metrov stanovanjske površine na prebivalca s. tem,
da bomo zgradili 12 milijonov kvadratih metrov stanovanjskih površin. Če upoštevamo stanje ob popisu v letu 1971, ko je bilo 26 764 tisoč kvadratnih metrov
stanovanjske površine in predvideno površino, dobimo 38 milijonov 846 000
kvadratnih metrov, kar daje glede na predvideni porast prebivalstva kar 20
kvadratnih metrov stanovanjske površine na prebivalca. Pri taki površini ne bi
smelo biti primanjikljaja stanovanj.
Pri postavljenih smernicah naj bi bila stanovanja v visokih stavbah le v
mestnih središčih. Če naj to razumemo dobesedno, to ni sprejemljivo. Če govorimo o pomorski usmeritvi gospodarstva, bi morali to usmeritev in lokacijsko
primerno razporeditev predvideti predvsem pri industriji in dati pomemben
poudarek luško^industrijskemu kompleksu. S tem v zvezi bi bilo potrebno zagotoviti primeren prostor za razvoj pristanišča na dolgoročno obdobje, ne pa
da se samo ugotavlja, da se bo promet do leta 1975 v pristanišču Koper podvojil.
Po teh opredelitvah bi morali zagotoviti tudi bazo za intenzivnejšo ekonomsko
sodelovanje z deželami v razvoju. Pravilna je preusmeritev tovornega prometa
s ceste na železnico, zato se ne bi smeli zadovoljiti s konstatacijom da se bo delež
železnice zmanjšal na manj kot 2/3.
Pri prostorski povezavi energetskih lokacij bi morali dodati tudi morsko
obalo, saj nam to potrjuje celotno obalno območje Evrope. Postavlja se vprašanje
aH nam dejansko za pokrivanje potreb najbolj ustreza jedrska energija, ko
vemo, da se nobena dežela ne usmerja tako enostransko1. Postavka v kmetijstvu,
da je ena osnovnih nalog zagotovitev prehrane iz lastnih virov, je simpatična,
vendar je vprašljivo«, če je realna. Upoštevati moramo, da Slovenija pridela le
2,8'%» pšenice in l,8i0/o koruze v državi, pri tem pa Jugoslavija včasih pšenico
še uvaža.
Gozdovom na kraškem terenu bi bilo potrebno dati prostorsko: funkcijo
in detajlnejšo opredelitev v zvezi z zaščito okolja. Urejanje slovenskega prostora
iz turističnega vidika sloni na domnevi, da bomo leta 1985 imeli 170 tisoč turističnih ležišč. To pomeni, da bomo morah na leto povprečno pripraviti za prek
7 tisoč ležišč. Poleg prostorskih pogojev, ki so zelo zahtevni, bo treba ustvariti
tudi ostale pogoje, da se bo y teh proporcih turizem sistemsko razvijal in ne
kampanjsko kot do sedaj. Prostorska distribucija posameznih dejavnosti bo
izredno zahtevna naloga, če bomo hoteli prostor organizirati tako, da bodo
prebivalci imeli od mesta stanovanja do delovnega mesta oziroma do uslug
največ 90 minut za prihod in odhod, oziroma da bo največ 30 minut potovanja
z motornim prometnim sredstvom.
Podpiramo vse ukrepe za uspešno: in kvalitetno1 izdelavo regionalnega
prostorskega plana ter želimo čimveč sodelovanja zavoda SRS za regionalno
prostorsko planiranje pri prostorskem planiranju na vseh območjih. Hvala lepa.
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Predsedujoči Stane Markič : Hvala lepa. Kdo želi besedo? Besedo ima
tovariš Zdravko Praznik, delegat občine Maribor.
Zdravko Praznik: Tovariši in tovarišice delegati! Naloženo mi je,
da izrazito soglasje h gradivu, in to v vseh njegovih temeljnih in bistvenih
postavkah in da se zavzameto za vse tise ukrepe, ki bi pripomogli k čimbolj
praktični afirmacija smotrov in smernic, k:i so tu zastavljene, in da iz tega
zornega kota opozorim na nekatere aktivnosti in tudi probleme1, ki bi jih bilo
treba upoštevati zato, da bi ta načela v resnici postala sestavni del družbenogospodarskega življenja v vseh delih slovenskega prostora.
Kar zadeva gradivo samo, imoram poudariti, da pomeni zelo zanesljivo
podlago za reševanje tistih problemov, ki so bili zlasti v zadnjih 10 letih
precej zanemarjeni. Kvalitete so zlasti v tem, da so se avtorji skušali resnično
prizadevno soočiti z vsemi specifičnostmi, ki jih zahteva tako zavestno poseganje v prostor, in da so se, kot je omenil tovariš Aljančič, izogibali kabinetskega
dela in iskali kontakte na terenu. Dejstvo je namreč, da to delo bolj kot katerokoli drugo delo zahteva interdisciplinaren pristop in da zahteva izredno intenzivno povezovanje strokovnih ugotovitev z realnimi razmerami in pogoji
v slovenskem prostoru. Metoda dela je bila zastavljena tako, da je spodbujala
aktivni odnos občin in regij do tega dela. To pomeni, da je že snovanje teh
dokumentov dalo startne pozicije za aktivnejše vključevanje občin v razvoj
širše skupnosti. Zato menim, da je ta dokument mobilizacijski in prostorsko
integracijski, kar je gotovo ena od njegovih pomembnih vrlin oziroma prednosti.
V drugem delu moje naloge bom postavil nekatera vprašanja.
Karakteristika dosedanjega razvoja je med drugim bila v tem, da so z razvojem proizvajalnih sil skoraj korelativno rastli tudi problemi prostorskega in
ekološkega neravnovesja. To se v predloženem gradivu odkrito ugotavlja, zlasti
pa se to vidi iz številk glede naselij, ki so bila in so viri delovne sile za
industrijske centre.
Leta 1951 se je od 6000 naselij črpala potrebna delovna sila samo iz 2700,
leta 1970 pa že iz 5000 naselij. Opazen je proces praznjenja in obenem tudi
proces koncentracije na drugi strani. Čeprav se v Smernicah izredno močno
zavzemamo (to zveni iz besed tovariša Mikoša) za zmanjšanje razlik med
mestom in vasjo, za razbremenjevanje zasičenih območij, za krepitev manj
razvitih in obmejnih območij in podobno, pa se tudi v tem dokumentu še
čutijo težnje po koncentraciji prebivalstva in skladov. Najbolje to vidimo iz
podatka, da pri 34% porastu celotnega porasta Slovenije do leta 2000 prav za
tak odstotek upada število prebivalstva izven mest, medtem ko se za v mesta
predvideva 145% porast. V celoti se strinjam s stališčem tovariša Mikoša, ko
je kritiziral tiste ekonomiste, ki zagovarjajo veliko koncentracijo prebivalstva
in iz tega izhajajoče prednosti v dohodku.
Dejstvo je namreč, da se v svetu vse bolj pogosto ugotavlja, da ravno
porast večjih mest vpliva na progresivni porast stroškov za promet in stroškov
za varstvo okolja, da ne govorimo o drugih negativnih pojavih, ki jih ugotavlja
predloženo gradivo in ki povzročajo razlike v socialnem stanju in ostale razlike,
kot so ekološko neravnovesje in podobno.
Zdi se mi, da se kljub simernicam in ugotovitvam v tem gradivu morda
le še čuti prehud porast mest. Pri tej trditvi ,Se opiram na študijo, ki jo je
pripravil zavod za napredek gospodarstva v Celju za celjsko regijo in kjer se
računa s tem, da bi se letna stopnja rasti urbaniziranega prebivalstva povečevala
27«
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za 3,44%, pri čemer bi se urbanizacija v mestih te regije povečevala le za
2,9 %, urbanizacija izven mest pa za 6 %. Skratka menim, da bi se prav tem
pojavom in tendencam, s katerimi nimamo opravka samo pri nas, namreč
gre za koncentracijo prebivalstva v mestih, moralo posvetiti pozornost in zavzeti
do tega kritičnejši odnos, kot smo ga že zavzeli.
V svetu se je pokazalo, da je za bolj uravnotežen razvoj zelo pomembno
čim večje integriranje tako imenovanih ruralnih in pa urbanih con. Tu se
obenem postavlja vprašanje regionalizacije prostora. Čeprav se v gradivu prikazujejo planske regije, je vendar vprašanje teh planskih regij še zelo nedefinirano, zlasti pa ni utemeljeno v primerih, ko se pledira za drugačno regionalno
razporeditev, kakor je zdaj v navadi.
Dejstvo je, da to vprašanje zaenkrat bolj posredno obravnavamo in se ga
nismo lotili sistematično. Moram priznati, da je čutiti integracijske procese
v prostoru kot samoraslo potrebo v občinah. Te integracijske težnje prihajajo
do izraza ne sa,mo na terenu, ampak tudi v tem zboru. Vendarle manjkajo institucionalne osnove, ki ne bi zavirale teh integracijskih procesov, ampak jih
usmerjevale in pa spodbujale. Institucialni okviri po mojem prepričanju še vedno preveč poudarjajo občutljivost občin in mest za lastne probleme, manj pa
za probleme pjrostora izven mest, čeprav sodijo v gravitacijska območja mest.
Menim, da bi bila potrebna večja občutljivost mest, katerim se danes daje,
po besedah tovariša Mikoša, posebna pozornost v policentričnem sistemu, da
bi resnično predstavljala generatorje prostorskega razvoja. Ce želimo, da bi
bila mesta bolj občutljiva za dogajanje izven svojih meja, bi bilo treba, da se
regionalizacije lotimo bolj sistematično, ne da bi pri tem prizadeli samoupravne
interese. Vendar moramo dati strokovna navodila oziroma večje spodbude za
integracijske procese, ne samo v gospodarstvu, ampak tudi v prostoru.
Nadaljnji kompleks problemov vidim v organizacijskih instrumentih in
tudi v drugih osnovah za uresničevanje ciljev in smernic, ki izhajajo iz teh
dokumentov.
Prvo vprašanje je: Kako doseči večje prilagajanje kadrov tem smernicam,
glede njihove prostorske razporeditve kakor tudi glede njihovega angažiranja
za prostor?
Mislim, da ne bom povedal nič novega, če bom omenil, da imamo v Sloveniji precejšnjo koncentracijo kadrov in tudi intelektualnega dela. Intelektualno
delo — tu mislim predvsem na razne raziskave —• ki je usmerjeno v prostor,
se zelo pogosto obravnava kot nekaj, kar bi morale financirati predvsem
občine in kar je stvar predvsem lokalnih organov in morda še podjetij. Manj
pa se plri tem pojavlja raziskovalna skupnost Slovenije, kot spodbudnik preusmerjenja raziskovalnega dela v prostor. Zaradi tega predlagam, da bi eno
od priporočil, ki so v tem gradivu navedena, veljalo tudi za raziskovalno skupnost Slovenije, ki naj bi v večji meri stimulirala raziskovalno delo v prostoru,
tako da bi tudi to področje dela uvrstila med svoje ključne programe.
Kar zadeva koncentracijo kadrov in tudi intelektualnega dela pa mislim,
da je treba to vprašanje realno oceniti zlasti v okviru integracijskih procesov
v gospodarstvu. Še naprej se kažejo določene težnje po koncentraciji intelektualnega dela. Vprašanje je, če bo ta integracija in prevelika koncentracija intelektualnega dela zagotovila osnove policentričnega sistema. Ena izmed pomembnih nalog je, da se tudi intelektualno delo in kadri ustrezno decentralizirajo.
Bistveni pogoj za objektivno presojo delovanja na področju regionalnega
planiranja, zlasti pa za objektivno spremljanje, je tudi ustrezni komunikacijski
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sistem. Temu vprašanju se je v zadnjem poročilu dala precejšnja pozornost,
vendar menim, da je konstituiranje ustreznega prostorskega informacijskega
sistema izredno tesno povezano s tem, ali bo ali ne bo zaživel naš sistem regionalnega prostorskega planiranja. Zaradi tega menim, da bi vprašanje konstituiranja prostorskega informacijskega sistema sodilo med sklepe in priporočila,
ki so navedeni na strani 14 tega gradiva oziroma v poročilu o dosedanjem delu.
Meni;m, da gre v bistvu za objektivnost, pravočasnost in kvaliteto, in
seveda tudi za primerno oceno obsega informacij, ki bodo vsak čas in vedno
dostopne nosilcem in tudi akterjem regionalnega razvoja.
Zastavljam še vprašanje aktivnejšega odnosa do dela na področju regio^nalnega planiranja in prostorskega programiranja v primerjavi s sosednimi
regijami.
Strinjam se z ugotovitvijo tovariša Aljančiča, da se bodo vzhodne države
v naslednjih letih bolj kot doslej nagibale v turistično gospodarstvo našega
območja. Mislim, da gradivo preveč na hitro obravnava zlasti odnose z Madžarsko, čeprav vemo, da je Madžarska razvita republika in da bo zato turistično pomelmbna za nas. Madžarska je v precejšnji meri s svojimi osnovnimi
prometnimi zvezami usmerjena proti morju. Menim, da bi morala vloga vzhodnih držav v gradivu dobiti pomembnejše mesto, kot ga ima. Ravno tako menim, da je nekoliko zanemarjen odnos do sosednjih republik, mislim predvsem
na Hrvatsko. Strinjam se s tovarišem iz Gorice, da smo premajhen narod, da
bi imeli lahko vse funkcije, ki jih kot narod potrebujemo, torej tudi najdražje.
Prav bi bilo, da bi določene funkcije delih tudi js sosednjo republiko Hrvaško.
Zlasti menim, da bi se v teh priporočilih oziroma v teh sklepih zavzeli za to,
da bi bih na tekočem z dogajanji izven meja — mislim na dogajanja v drugih
državah, zlasti v Madžarski, Avstriji in v Italiji >— kar pomeni ne samo prepustiti to funkcijo urbanističnim zavodom oziroma zavodu za regionalno prostorsko planiranje in sekretariatu za urbanizem, ampak tudi uvrstiti vprašanje
spremljanja ukrepov in reagiranja na te ukrepe izven naših meja med sklepe,
ki so predlagani v prvi točki. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič: Tovariš Papič, delegat občine Tolmin.
Ferdo Papič : Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Ko
razpravljamo o izhodiščih, poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora, ugotavljamo, da je to zelo važen dokument. Verjetno bi ta dcwn moral
tak dokument imeti že nekaj let, kajti konflikti v tem času so nastajali zato,
ker nekaterih zadev nismo razčistili. To so bili spori o obalni cesti, dolini Soče,
nacionalnem parku in ostalem, ki bi se jim lahko izognili, če bi vprašanja
imeli že prej urejena.
Dokument je skrbno pripravljen in je vsem avtorjem, ki so sodelovali,
treba dati priznanje. Mislim, da je V nekaterih zadevah preveč splošen, in ne
vem, ah mislijo avtorji ta vprašanja dopolniti s prostorskimi plani občin in
regij.
Imam pa pripombo k poglavju »Kmetijstvo« na 49. strani. V zadnjem
odstavku je navedeno, da je problem kmečkega prebivalstva v hribovskih
območjih mogoče rešiti v naslednjih smereh: s preusmeritvijo' in z združevanjem kmetij, z dnevno delovno migracijo in z dopolnilnimi dejavnostmi, kot
sta kmečki turizem in delo v gozdarstvu. To pomeni, da bomo v naslednjih
letih imeli razen čisto kmečkih, tržno usmerjenih, tudi mešana gospodarstva.
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Mislim,, da je to vprašanje premalo obdelano, in trdim, da so mogoče še
druge oblike kmetij. Navedel bi samo nekaj podatkov s Tolminskega. Ne vem,
če je kje v Evropi predel, kjer bi v 20 letih kmečko prebivalstvo padlo od 90 %
na 13,9'%. Vodimo bitko za obstoj našega človeka v hribih. Če bomo to priložnost zamudili, se bodo v naslednjih desetih letih ti kraji izpraznili.
Danes znova ugotavljam, da tisti, ki živimo ob meji, meje ne bomo branili
z bunkerji, temveč z živimi ljudmi. Zato menim, da je to> poglavje treba
dopolniti. To vprašanje je različno od področja do področja, gosto naseljenega
Pomurja se ne da primerjati s Tolminsko, ki ima na kvadratni kilometer 22
prebivalcev, v alpskem predelu koimaj 5. V teh predelih nam gre za slehernega
človeka. Dolgoročni plan oziroma resolucija naj bo izhodišče, da se dejansko
aktivirajo vse možnosti za ohranitev človeka v tistih predelih, kjer se to da.
Ugotovili smo, 'da ima od 1700 kmečkih gospodarstev le 200 do 220 možnosti
tako imenovane preusmeritve v tržne kmetije. Postavlja se vprašanje, kaj je
z ostalimi 1400. Nujno je treba najti dopolnilni zaslužek v gozdarstvu, ki pomeni
1 % našega narodnega dohodka oziroma bruto produkta, in seveda v kmečkem
turizmu. V nekaterih primerih je to realnost. Za Tolminsko je to iluzija. Tu
se bo verjetno začel ustvarjati dopolnilni zaslužek šele po 15 ali 20 letih.
Kmet ne bo najel posojil, dokler ne bo ekonomsko sposoben, da jih bo vračal. Na Tolminskem smo zagotovili sredstva za posojila, vendar ni bilo nobenega
kmečkega gospodarstva, ki, bi ga najel za ureditev svojih poslopij za potrebe
kmečkega turizma. Menim, da je potrebno vsaj v odmaknjenih predelih začeti
graditi dislocirane industrije obrti. Nekateri tehnični strokovnjaki trdijo, da je
to nemogoče, vendar je to edina možnost, če hočemo te ljudi obdržati na kmetijah. Tam, kjer so že zgradbe, verjetno ni treba investirati v nove prostore.
Tako so lani začeli reševati na območju občine Nova Gorica, letos pa se bomo
tega lotili na Tolminskem, kajti le tako bomo dali občutek varnosti kmečkim
delovnim ljudem, da bodo ostali. V nasprotnem primeru bo lahko v prihodnjih
desetih letih tempo razslojevanja vasi močnejši.
Menim, da je poleg teh dislociranih obratov treba tudi proučiti možnost
uvajanja dela na domu. Sleherni kmet, ki ima pol ali en hektar zemlje in tri
ali štiri goveda, ne želi več tako živeti, kot je živel v dvajsetih ali štiridesetih
letih, temveč hoče postati enakopraven član naše družbe. Zato mislim, da je
treba to poglavje dopolniti v tej smeri in aktivirati vse dejavnike, da bi realizirali te predloge. Trdim, da je to pogoj, da bomo zadržali ljuidi v hribih.
Naj povem nekaj besed tudi o vprašanju zavarovanja krajinskih značilnosti. Vemo, da koliko je bilo razprav o vprašanju triglavskega nacionalnega
parka. Menim, da tega vprašanja ne gre obravnavati samo teoretično, ampak
tudi praktično. Spori so nastali vedno takrat, ko smo s predpisi prepovedovali.
Družba ni bila ustrezno zastopana, da bi ta vprašanja rešila. Tako smo na primer pri rekonstrukciji stavb in pri nekaterih drugih objektih znali samo
zahtevati, niti občinske skupščine niti republika pa kmetom niso kompenzirale
svojih zahtev.
Ravno tako bi vas želel opozoriti, da je že skrajni čas za ureditev okolja
ob mejnih cestah. To moramo zapisati tudi v tem dokumentu. Cestna skupnost
ima sorazmerno največ denarja za to. Sramota je, da SO' ob meji kupi odpadkov. Treba je najti toliko sredstev, da se ti odpadki vsaj enkrat do dvakrat
na leto počistijo. Strokovnjakom iz cestne skupnosti zaman dokazujemo, da
razna enibalaža iz papirja in polivinila, ne samo ob meji, temveč povsod, kjer
je razvit turizem, nikakor ne more biti Sloveniji v ponos. Hvala lepa.
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Predsedujoči Stane Markič: Kdo želi besedo? (Nihče.) Želi besedo
predstavnik predlagatelja? Ali lahko potem zaključimo 1. točko dnevnega
reda? (Da.)
Glede na to, da so vse točke dnevnega reda današnjega zasedanja vsebinsko
povezane, predlagam, da se o načinu oblikovanja mnenj in stališč delegatov
občin k obravnavanim predlogom dogovorimo ob koncu zasedanja. Ali kdo
želi glede tega razpravljati? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet. Zaključujem obravnavo 1. točke dnevnega reda.
Pred prehodom na 2. točko dnevnega reda zasedanja delegatov občin bo
sekretar zasedanja prebral obvestilo o navzočnosti delegatov občin.
Savin J o g a n : Iz pooblastil, ki smo jih dobili ob začetku zasedanja in
neposredno po začetku zasedanja delegatov izhaja, da se današnjega zasedanja
udeležujejo delegati vseh občin v Sloveniji, razen delegatov občin: Cerknica,
Litija, Ljubljana-Center, Murska Sobota, Novo mesto in Trbovlje. Prisoten je
tudi delegat mesta Ljubljane. Ob tem bi prosil, da se, če je morda kateri od
delegatov, ki so tu navedeni kot odsotni, medtem prišel, v odmoru javi, zaradi
tega, da lahko pristojnim zborom sporočimo, kateri delegati podpirajo posamezna
stališča in mnenja.
Po družbenih funkcijah v občinah oziroma po delovnem mestu je sestav
delegatov naslednji: 16 delegatov je bilo izvoljenih izmed predsednikov in podpredsednikov občinskih skupščin, 25 delegatov je predsednikov in članov svetov
ter odbornikov skupščin, 4 delegati so izvoljeni izmed predstavnikov projektantskih in urbanističnih delovnih organizacij, 16 delegatov je izvoljenih izmed
tajnikov občinskih skupščin ter delavcev upravnih in inšpekcijskih organov,
1 delegat pa je po svoji funkciji sekretar občinske konference Socialistične zveze.
V štirih občinah so za današnje zasedanje izvolili po 2, v eni občini 3, v vseh
drugih občinah in v mestu Ljubljana pa po enega delegata za, vse točke današnjega zasedanja.
Predsedujoči Stane Mar kič: Hvala lepa. Prehajamo na 2. točko
dnevnega reda, to so splošne zasnove regionalnega prostorskega razvoja
— osnutek urbanega sistema SR Slovenije.
Uvodno obrazložitev smo slišali v ekspozeju tovariša Mikoša, zato predlagam, da takoj preidemo na obravnavo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš
Marjan Kolarič, delegat skupščine mesta Ljubljane.
Marjan Kolarič: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Dovolite,
da se še enkrat oglasim. Moje izvajanje je nadaljevanje razprave k 1. točki
dnevnega reda.
V gradivu ni dovolj utemeljen predlagani lurbani sistem v okviru policentričnega družbenega razvoja. Manjkajo na primer nekatere geoekonomske
utemeljitve za to, da je urbani sistem tak, kot je. V osnutku se poudarja npr.
pomembnost transportnih prometnih križišč za nastajanje različnih urbanih
središč. Tudi ta misel je nezadostno' razvita. Ves urbani sistem je zgrajen na
izbiri tradicionalnih mestnih središč. Italijanske izkušnje nas učijo, da so mnoga
tradicionalna središča v degresiji in so nastala popolnoma nova, ki jih je spodbudila industrija. V gradivu je ugotovljeno, da je industrija še vedno glavni nosilec razvoja. To> pa je tako rečeno, kot da je to nekaj dvomljivega in se mnogo
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obeta od razvoja terciarnega sektorja gospodarstva. Taka usmeritev v terciarni
sektor kot enega od osrednjih komponent razvoja je že doživela kritiko in se
tudi urbani sistem spušča v nevarnost, da bo pri njem ta kritika ponovljena.
Glavni nosilec razvoja je in bo ostala industrija, industrijska središča so
prav tako nosilci razvoja kot so urbana središča. Sodimo, da se v osnutku
nekoliko preveč poudarja to, da so mesta najpomembnejši dejavniki razvoja.
Druge komponente razvoja, kot sta industrija in promet, bi morali nekoliko
bolj upoštevati. Pri tem bi najbrž ugotovili, da niso samo tradicionalna mestna
središča nosilci razvoja, ampak da so tudi nekatera druga. Potem bi prišli
do nekoliko drugačne kategorizacije središč', kot jo imamo pred seboj; mislim
predvsem na kategorizacijo po njihovi kvaliteti. Neko središče je lahko po
svojem obsegu manjše, po svoji kvaliteti pa je vendar pomemben nosilec
razvoja. Kot taki nosilci razvoja nastopajo obalna mesta, ker je v pripombah
sicer povedano, v besedilu pa je pomen obmorskega značaja Slovenije neizdelan.
Slovenija namreč postaja mediteranska dežela. Glavno^ mesto Slovenije
je od morja oddaljeno eno uro, to je toliko, kolikor so mestna središča v mnogih
delih Evrope in Amerike oddaljena od predmestij. Še vechio se ne zavedamo,
da smo z našo revolucijo dobili morje in z njim svoje okno v svet. Ta nosilec
razvoja bi morali poudariti in morah bi se zavedati, kaj nam to prinaša. Se
posebno je to važno zato, ker je to okno v svet zelo ozko in ga z nepravilno
prostorsko politiko lahko zapremo. Zapremo s tem, da ta majhen prostor, ki nam
je na razpolago1, uporabljamo za dejavnosti, ki so mnogo manj pomembne za
razvoj Slovenije, kot bi bile lahko nekatere druge.
Menimo, da so možnosti za turizem na obali praktično izčrpane, s turizmom
smo naredili kar se je dalo. Ce bomo začeli turizem še širiti, bomo seveda
prišli v konflikt z industrijskim razvojem. Postavlja se vprašanje, ah je za razvoj
Slovenije res pomembnejši turizem, ki je zelo odvisen od mednarodnih odnosov,
od vremenskih razmer in onesnaženja okolja. Najbrž bo potrebno v tem našem
oknu v svet izvesti spremembo, na katero se je že opozarjalo z idejami o razvoju
luke Koper, z razvojem petrokemije itd.
Torej policentrični družbenoekonomski razvoj je v dosedanjih razpravah
obravnavan glede na socialno razlikovanje, glede na odpravljanje razlik med
mestom in deželo, med razvitimi in nerazvitimi območji, v svoji temeljni
ideji izven diskusije. Menim pa, da je potrebno pokazati ta sistem realno^, tudi v
njegovih fizičnih manifestacijah, med katerimi je prav gotovo tudi urbani
sistem. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima
Adi Miklavc, delegat občine Velenje.
Adi Miklavc: Dal bom nekaj pripomb k urbanemu sistemu. Omejil
se bom samo na občino Velenje.
V sklepih in priporočilih o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje
prostora je določeno, da naj občinske skupščine in organizacije združenega dela
upoštevajo smotre in smernice za urejanje prostora pri izdelavi srednjeročnih
razvojnih programov, urbanističnih programov in regionalnih prostorskih programov. Pri tem ugotavljamo, da delo med občinami in republiškimi institucijami za planiranje ni časovno in vsebinsko usklađeno. Dokaz za to je republiški
srednjeročni program gospodarskega razvoja za obdobje 1971—1975, ki je bil
sprejet v začetku 1973. leta, medtem ko je občina Velenje plan za enako obdobje sprejela že leta 1970.
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Zavod za napredek gospodarstva Celje, ki izdeluje dolgoročni razvojni
program celjske regije do leta 1985, je za občino Velenje predvidel veliko počasnejši razvoj, kot ga predvideva občina sama na podlagi realnih materialnih
in družbenih pogojev v svojem srednjeročnem in dolgoročnem razvojnem programu. Zaradi tega menimo, da ne bi smela biti vloga Velenja v dolgoročnem
razvojnem programu celjske regije in regionalnem prostorskem planu Slovenije podrejena glede na središče regije, pod katero spadamo.
Vlogo in položaj Velenja v regionalnem prostorskem planu Slovenije bi bilo
potrebno ponovno proučiti glede na pripadnost k regiji. Znano je, da se občina
Velenje v pogledu zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja povezuje s koroško regijo, v nekaterih gospodarskih in političnih vidikih pa s celjsko regijo.
Močna gospodarska ekspanzija občine Velenje vpliva na velik priliv delovne
sile iz sosednjih občin v celjski in koroški regiji. Občina Velenje bo v letu
1973 sprejela razvojni in urbanistični program občine do leta 1980, ki bo predvideval tudi razvoj infrastrukture. Pri planiranju pa imamo velike težave
predvsem zaradi nejasnosti, ki izvirajo iz neusklađenega dela med občino in
republiškimi planskimi institucijami. Da nam bo uspelo racionalno izkoristiti
razpoložljivi prostor, moramo intenzivneje sodelovati in poiskati optimalne rešitve, ki bodo ustrezale vsem našim delovnim ljudem in tudi širšemu slovenskemu prostoru. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič: Hvala lepa. Kdo želi dalje razpravljati,
prosim? Besedo ima Franc Sifkovic, delegat občine Kranj.
Franc Šifkovič: Tovariš predsedujoči, tovarišice1 in tovariši delegati!
Osnutek urbanega sistema naše republike oziroma širši regionalni prostorski
plan je verjetno eden od najpomembnejših in je gotovo najdolgoročnejši družbeni dokument. Ta dokument bo vplival na naša prizadevanja in na optimalno
izrabo danega prostora v predloženih okvirih in jim bo dal trdnejšo in
trajnejšo podlago. Dokumentu je potrebno dati le dovolj časa, da dozori,
kajti sprejemamo ga za zelo dolgo časovno razdobje in na njegovi osnovi bodo
v prihodnje temeljile bistvene družbenoekonomske odločitve.
Ugotavljamo sicer, da sega začetek regionalnega prostorskega plana že v
leto 1970. Vmes je bila v letu 1971 javna in strokovna razprava o konceptu
urbanega sistema oziroma o variantah tega sistema,. Bilo je torej dovolj možnosti
za sodelovanje in razpravo, vendar se nam zdi, da te možnosti niso bile popolnoma izkoriščene, vsaj kar se tiče sodelovanja. V Kranju k osnutku urbanega sistema pripominjamo predvsem tole: O osnutku urbanega sistema je
nenadoma in brez utemeljitev razpolovljena gorenjska regija. Kranj pa priključen širši ljubljanski oziroma osrednji slovenski regiji. Zavedamo se, da
republika potrebuje čvrsto povezan urbani sistem, ki naj se prav tako tesno
poveže in upošteva bodoče in že obstoječe urbane sisteme v ostalih republikah.
Pretirano drobljenje tako regij kot tudi celotnega področja republike temu
cilju ne ustreza.
Prav tako nam je jasno, da zaradi bližine Ljubljane v celotni gorenjski
regiji nujno prihaja in bo prihajalo do delitve funkciji in dejavnosti, in to predvsem na višjem nivoju. To je ekonomska in družbena nujnost. Menimo pa, da bi
morah sestavljale! osnutka urbanega sistema ob tako pomembni in dolgoročni
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odločitvi vprašati za svet prizadete občine, v tem primeru Kranj, in to med
izdelavo osnutka.
Vseh pet gorenjskih občin je v letih 1971 in 1972 sprožilo in izpeljalo pobudo,
da se za gorenjsko regijo pripravi poseben načrt dolgoročnega razvoja. V obširnem strokovnem gradivu je Gorenjska utemeljena kot konsistentna regija,
ki mora hitrejšemu razvoju v prid spremeniti marsikaj dosedanjega. To je
potrdil tudi simpozij o tej temi leta 1972 na Bledu. Delitev funkcij in dejavnosti
na višji ravni prihaja v poštev za celotno Gorenjsko in ne samo za posamezen
urbani center na tem področju. Stanje na področju dejavnosti srednje ravni
je že -danes v Kranju precej drugačno, kot pa ga daje shematični prikaz posameznih travni dejavnosti v gradivu.
Ocenjujemo, da bi lahko predstavljal urbani sistem, ki bi obravnaval Kranj
v okviru širše ljubljanske regije, zavoro za njegov razvoj. Dokler ne dobimo
strokovno utemeljenih razlogov, ki nas bodo prepričali, da je tak urbani sistem
za Kranj in Gorenjsko utemeljen in boljši, bomo imeli te pomisleke. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Mar kič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati?
Želi besedo predstavnik predlagatelja? Besedo ima tovariš Milan Naprudnik.
Milan Naprudnik: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Želel
bi se predvsem zahvaliti za pripombe k prvi in drugi točki.
Dovolite, da zaradi pomena pripomb k osnutku urbanega sistema komentiram vaše pripombe tako, da naj bi jih v nadaljnjem procesu in delu pri tem
dokumentu skupno proučili in jih upoštevali v končni fazi tega dokumenta,
tako da, bo za vse sprejemljiv.
Zdi se mi, da moram ponoviti besede člana izvršnega sveta tovariša Mikoša,
da gre pri urbanem sistemu za preverjanje, za njegovo verifikacijo v družbenopolitičnem smislu, da bi lahko usmerili nadaljnje delo pri izdelavi prostorskega
plana. To je razlika glede na element »poglavitni smotri in smernice za urejanje
prostora«, ki ga predlagamo republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih
skupnosti kot osnutek v razpravo in pozneje v sprejem. Zavedamo se pomena
urbanega sistema kot ključnega elementa, ki vpliva na ostale elemente prostorskega plana, predvsem na predloge, ki jih bomo morali predložiti za infrastrukturno omrežje, prometno, energetsko in vodnogospodarske ureditve ter
tudi za ostalo namensko zasedbo prostora. Zato smo po dveletnih razpravah
v okviru koncepta dolgoročnega razvoja Slovenije in s strokovnim angažiranjem
našega zavoda v občinah želeli, v okviru možnosti, ki so se nam v tej razpravi
nudile, priti pred ta zbor in ostale zbore s predlogi, ki jih je bilo na osnovi
teh razprav toožno posredovati. Komisija izvršnega sveta za vprašanje regionalnega prostorskega planiranja je o tem osnutku večkrat razpravljala. Številne
študije in bogato dokumentacijsko gradivo, ki ta stališča potrjujejo in ki vam
ni bilo posredovano, je pa na razpolago pri nas in pri avtorjih tega dokumenta,
je komisija ocenila. Menila je, da je ta element plana izdelan do stopnje, da ga
je mogoče strokovno potrditi. Komisija se je odločila, da ga posreduje izvršnemu
svetu, izvršni svet pa ga je posredoval skupščini SR Slovenije v oceno in razpravo. Po tej oceni bomo lahko opredelili konkretnejša stališča.
Mislim, da je treba opozoriti, glede na pripombe, da ne bi smeli razumeti
naše regijske opredelitve kot bodoče administrativne razdelitve. To je stvar
samoupravnega dogovarjanja med občinami o tvorni in racionalni delitvi funk-
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cij in o reševanju skupnih zadev. Zadeve, ki so skupne, lahko racionalno rešu
jemo samo skupno. Slovenijo smo razdelili v tako imenovane planske študijske
regije zato, da bi lahko bili konkretnejši. Želeli smo, da v demokratični razpravi,
s tako poglobljeno projekcijo po posameznih regijah, omogoči konfrontacija med
posameznimi regijami. Zato smo vzeli po naših kriterijih študijske regije, da bi
lahko izvršili globlje projekcije, tako za prebivalstvo in za delovna mesta kot za
prometne povezave in ostale elemente, se pravi bolj podrobno kot v republiškem
okviru. V tem smislu naj se razumejo naše opredelitve, če gre za primerjavo
Ptuja in Maribora ali Kranja i!n Ljubljane.
Glede pripomb o tradicionalnih središčih mislim, da lahko ponovim naše
včerajšnje argumente v odboru za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno
gospodarstvo ter komisije za varstvo okolja. Dejansko iščemo realno sredino med
dvema skrajnostima, to je: ali najprej razvijati oziroma pustiti dosedanji razvoj
ter koncentracijo v metropolitanski regiji Ljubljane ali pa pustiti rast večjega
števila mest, ki ga glede na ekonomsko vzdrževanje Slovenija ne zmore. Izraz
»policentrični sistem« smo pred enim letom v februarski resoluciji o dolgoročnem razvoju opisali z besedami »v več mestnih središč«, ki naj bi aktivirala vso
Slovenijo v enakomernejšem razvoju. Na osnovi vseh indikatorjev, ki so nam
na razpolago, po teoretičnih izhodiščih, da potrebuje racionalna mestna tvorba
določeno število prebivalcev, glede na geografske pogoje v naši republiki, politična izhodišča v bodočem socialnem razvoju, in glede na obrambni vidik, da moramo vzdrževati oziroma krepiti določene mestne aglomeracije na obmejnih
območjih, smo prišli do predloga, da je v politiki urbanega razvoja realna odločitev za 11 do 13 mestnih žarišč.
Moram se zahvaliti za vaše misli, kajti urbani sistem bo zaživel le v primeru, če bomo v medsebojnem dialogu lahko razčistili vsa nerešena vprašanja.
Tudi vaše prispevke sem, razumel kot poziv k nadaljnjemu skupnemu tvornemu
delu. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane M a r k ič : Hvala lepa! Preden preidemo na 3. točko
dnevnega reda, predlagam odmor.
Prav tako predlagam, da bi si v odmoru ogledali razstavo o delu pri pripravi
regionalnega prostorskega plana SR Slovenije, ki jo je pripravil zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje. Razstava je v prvem nadstropju v
avli.
Predlagam, da bi nadaljevali delo ob pol dvanajstih. Se strinjate? (Delegati
se strinjajo.)
(Zasedanje je bilo prekinjeno ob 10.50 in se je nadaljevalo ob 11.40.)
Predsedujoči Stane M ar kič: Prehajamo na 3. točko dnevnega
r e d a , to je na poročilo o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije v obdobju 1968—>1972.
Uvodno besedo k naslednjima dvema točkama bo imel tovariš Milan Naprudnik.
Milan Naprudnik: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Ko dajem
skupno uvodno besedo k naslednjima dvema točkama dnevnega reda, želim
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opozoriti na opravljeno delo zato, da bi lažje ocenili izvedbo dosedanjega programa in hkrati spoznali vso problematiko dela pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje naše republike. Ta ocena naj bi tudi pripomogla
k oblikovanju bodočih nalog, njihovi vsebini iin obliki. Regionalno prostorsko
planiranje smo uvedli v letu 1968 pod pritiskom takratnih fizičnih sporov o
zasedbi prostora. Zato smo se tudi odločili za regionalni prostorski plan za območje republike.
Danes lahko ugotovimo, da je prostorsko planiranje skladno z doseženo
stopnjo družbenoekonomskega razvoja preraslo v stalno obliko sodelovanja med
republiko in občinami. To je posledica spoznanja, da raven ekonomskega razvoja
omogoča prostorsko načrtovanje s svojim geografskim, socialnim in človeškim
obsegom. Na tej poti bo treba premagati še mnogo ovir, ki jih v problemskem
delu poročila podrobno nakazujemo, od usmerjanja politike znanstvenih raziskav, organizacij službe prostorskega planiranja v občinah do razčiščevanja
sistemskih vprašanj in do realizacije prostorskih načrtov glede na njihovo
vlogo pri izdelavi ostalih razvojnih programov ter tudi glede na predvidene
ekonomske uspehe.
To, kar lahko danes predlagamo kot učinkovit instrument, je poglobitev
regionalnega prostorskega plana, Zato naj bi bilo težišče dela v prihodnjem obdobju usmerjeno na izdelavo prostorskih načrtov za posamezna območja z namenom, da se operativno uskladijo urbanistični programi občin s prostorskim
planom republike. Tako prehajamo v fazo, ko ukinjamo pojem plana kot enkratnega cilja in v samoupravnem dialogu iščemo konkretne odgovore na vprašanja, kje in kako bodo učinkovali predlogi prostorskega plana za območje republike.
Predloženi program regionalnega prostorskega planiranja za območje SR
Slovenije do leta 1977 in spremljajoč odlok za financiranje naj bi zagotovila,
da bomo v tem obdobju dokončali prvotni program in da bomo s konkretnimi
predlogi, vzporedno z organizacijo prostorskega planiranja v občinah, v praksi
realizirali določila iz ustave in resolucije v dolgoročnem razvoju republike Slovenije o gospodarjenju s prostorom. Tovariši delegati! Prosim, da ocenite poročilo o dosedanjem delu in da prispevate svoja stališča. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič: Hvala lepa! Začenjam razpravo. Prosim,
kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ali lahko zaključim razpravo? Ugotavljam, da se
strinjate s poročilom in zaključujem to točko dnevnega reda.
Prehajamo na 4. in 5. točko dnevnega reda, toi je na program dela
pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju
1973—1977 in na odlok o programu za financiranje tega programa.
Predlagatelj je predlagal, da bi obe točki obravnavah skupaj. Ali se s takim
načinom obravnave strinjate? (Da.) Kdo želi razpravljati o teh dveh točkah
dnevnega reda? (Nihče.) Ugotavljam, da se strinjate s predlogi in zaključujem
obravnavo 4. in 5. točke dnevnega reda.
V zvezi s prejšnjim dogovorom predlagam, da bi zdaj oblikovah delovno
skupino, ki bi pripravila mnenja in predloge delegatov občin k omenjenim
predlogom zakonov. Oblikovala bi stališča, ki so bila danes dana v razpravi.
Ah imate kakšne predloge? Ce ne ,bom predlagal v to skupino tovariša Marjana
Kolariča iz Ljubljane, Petra Aljančiča iz Kopra in Zdravka Praznika iz Maribo-
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ra. To so tovariši, ki so danes nastopali na zasedanju in so imeli svoje pripombe.
Ali imate kakšne druge predloge? Mogoče bi bilo dobro, če bi bili z drugih območij, ker so ti trije iz centrov. Morda bi bilo dobro, če bi bil še nekdo iz Gorenjske, Dolenjske ali Prekmurja? Tovariš tajnik predlaga tovariša Šifkoviča iz
Kranja, Predlagamo še tovariša Janeza Lesjaka iz Grosupljega.
Delovna skupina bo torej iz petih tovarišev. Njena naloga je, da pripravi
mnenja in predloge današnjega zasedanja delegatov. Ce se strinjate, bi jih prosil, da po končani seji ostanejo tukaj, da bi se dogovorili glede rokov.
Ali ste delegati za to? Ali ima kdo kakšne pomisleke in kakšen drug predlog? Ali naj glasujemo ali pa lahko štejem tudi ta molk za glasovanje. (Da.)
Hvala lepa!
S tem smo izčrpali današnji dnevni red in se vam zahvaljujem za udeležbo.
(Zasedanje je bilo končano ob 11.45.)

ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN

35. zasedanje
(18. maja 1973)
Predsedoval: Zdravko Krvina,
član predsedstva skupščine SR Slovenije
Začetek zasedanja ob 9.15.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Tbvarišice in tovariši delegati! Na
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov
občin začenjam 35. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je
sklical predsednik skupščine SR Slovenije, na podlagi določil 3. točke VII. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije in 7. člena omenjenega odloka.
Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicejm, in obsega naslednje točke:
1. osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih;
2. osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev;
3. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o starostnem zavarovanju
kmetov;
4. poročilo O1 delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj
samoupravnega prava v delovnih organizacijah, s posebnim poudarkom na ures^
ničevanju ustavnih dopolnil;
5. poročilo delovne skupine izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za pripravo predlogov v zvezi z akcijo za odpravljanje nelikvidnosti in nepokrite porabe;
6. osnutek zakona o prevozu z (motornimi vozili v cestnem prometu.
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bih na današnje zasedanje povabljeni predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo,
izvršnega sveta, skupščine občine Žalec in komisije enotnega zbora delovnih
skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah, predstavniki
matičnih odborov, pristojnih zborov ter člani predsedstva naše skupščine.
V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite
dva overitelja zapisnika. Ali ima kdo konkreten predlog? (Nihče.) Ce ne, predlagam tako kot običajno, da izvolimo overitelja zapisnika kar po abecednem
redu občin. Torej delegata občin Domžale in Grosuplje, tovariša Alojza Avšiča
in Marjana Mikliča. Kdor se strinja, naj to potrdi z dvigam roke! (Vsi delegati
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dvignejo roko.) Ugotavljam, da sta bila overitelja zapisnika 35. zasedanja delegatov občin soglasno izvoljena tovariša Alojz Avšič in Marjan Miklič.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o
kmetijskih zemljiščih, ki ga je predložil v obravnavo izvršni svet. Osnutek smo
vam poslali 13. 4. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej točki dnevnega reda je
tovariš Karmelo Budihna, namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo
in gozdarstvo, ki bo imel tudi uvodno- besedo. Prosim, tovariš Budihna!
Karmelo Budihna: Tovariš predsedujoči, tovariši poslanci! Zakon o
kmetijskih zemljiščih predstavlja jedro bodočega sistema kmetijske zakonodaje.
Skupaj z ureditvijo materije s področja združevanja kmetov s področja ukrepov
za usmerjanje in uresničevanje srednjeročnega programa razvoja kmetijstva ter
z ureditvijo prvih oblik pokojninskega varstva ostarelih kmetov posega predlagatelj na četrto pomembno področje, na področje kmetijskih zemljišč kot trajne
in nenadomestljive podlage kmetijske proizvodnje, eksistence in socialne varnosti dobršnega dela delovnih ljudi in občanov. Hkrati naj poudarim, da poskušamo
z zakonskim urejanjem te obsežne snovi p'rvič v celoti ustvariti pogoje za hitrejšo preobrazbo in modernizacijo kmetijske in zemljiške strukture v naši republiki.
Nedvomno velja tudi poudariti, da izhaja predloženi osnutek zakona iz
sklepov skupščine iz leta 1968 o razvoju kmetijstva iz sklepov 2. in 3. konference Zveze komunistov Slovenije in tudi, da so v celoti upoštevana položaj in vloga
obdelovalcev kmetijskih zemljišč, kmetov in delavcev po ustavni reformi ter
rezultati in predlogi javne razprave.
V osnutku zakona so bile,glede na predlog za izdajo izvedene znatne spremembe, ki so se izoblikovale v skupščinski razpravi ter v obsežni in dolgotrajni
javni razpravi, ki je organizirano zajela širok krog zainteresiranih delovnih
ljudi in občanov v kmetijskih organizacijah, krajevnih skupnostih in še zlasti
v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva po občinah.
O osnutku zakona so v delovni fazi razpravljali v ustreznih organih tudi
predstavniki kmetijskih organizacij združenih kmetov, stroke in znanosti, razpravljali so v sindikalnih organizacijah itd. Javna razprava, ki jo je organizirala
kmečka sekcija pri republiški konferenci Socialistične zveze delovnih ljudi, je
pripomogla k izboljšanju osnutka in tudi k uskladitvi stališč v tistih krogih, ki
bodo nosilci izvajanja zakona. Prav zaradi razčiščevanja nekaterih vprašanj,
predlaga izvršni svet osnutek z zakasnitvijo, ki pa je nedvomno pripomogla k
dozorevanju določenih idej in spoznanj, ki pomenijo bogatitev koncepta, ki je bil
tukaj sprejet pred nekaj meseci.
Temeljne dopolnitve v osnutku zakona so predvsem tele:
Obdelovalcem se omogoča medsebojno samoupravno usklajevanje interesov.
Na podlagi zakona naj bi se vsa razmerja med njimi urejala predvsem sporazumno, po poti samoupravnega oblikovanja stališč in politike v občini. Opredeljena je tudi bodoča dejavnost in vloga teh skupnosti, ki naj bi predvsem bedele
nad oblikovanjem in gospodarjenjem z zemljišči, spodbujale povečanje kmetijske
proizvodnje s krepitvijo proizvodnega sodelovanja v obliki, združevanja zemljišč,
kot posebne oblike združevanja dela in sredstev. Skrbele naj bi tudi za pripravo kmetijskih prostorskih planov skupaj z občinskimi skupščinami, gospodarile
naj bi s kmetijskim zemljiškim, skladom- v občini, skrbele naj bi za varstvo
kmetijskih zemljišč v okviru občinske pristojnosti in pospeševale ter sodelovale
pri izvedbi kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij. Tako se nudijo delega-
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tom, kmetom in delavcem v kmetijski zemljiški skupnosti možnosti za dejansko
podružbljanje zemljiške politike v občini na način, ki krepi proces povečevanja
produktivnosti dela in večanje dohodka tistih, ki jim je kmetijsko zemljišče
vir peživljanja. S tem se v skupnosti uresničujejo dogovorjena politika in
ustavna načela.
V osnutku je opredeljen tudi položaj kmetijstva kot porabnika prostora.
Predvideno je, da se s prostorskimi plani v občinah doseže pravilna in s stališča dolgoročnih družbenih interesov najugodnejša porazdelitev prostora med
kmetijstvom in drugimi porabniki.
Praksa 20. let kaže, da so bili pri načrtovanju uporabe prostora v občinah
interesi kmetijstva premalo upoštevani. V razpravah se je marsikje pojavila
zahteva po rigorozni zaščiti zemlje. Vseh teh predlogov v osnutku nismo mogli
upoštevati, vendar pa je bilo na osnovi takih pripomb to poglavje spremenjeno.
Nedvomno je treba pri bodočem načrtovanju prostorske funkcije izhajati iz stalnih interesov vseh sektorjev ter izoblikovati sistem, v katerem bodo javno,
demokratično in argumentirano proučeni vsi interesi, ki jih bo mogoče tudi
javno usklajevati, kakor predvideva osnutek.
Ker pa se nedvomno ne moremo izogniti nadaljnjemu zmanjšanju obsega
kmetijskih zemljišč, je potrebno ob dopolnjevanju že obstoječih urbanističnih
programov^ v občinah upoštevati dolgoročne interese občine, hkrati pa tistim
kmetijskim proizvajalcem, ki jim je zemlja osnovni pogoj eksistence s primerno
odškodnino omogočiti obnovo proizvodnih kapacitet.
Iz načela, da je zemlja splošna družbena dobrina, izhaja obveznost vzdrževanja trajne rodovitnosti zemljišč, ne glede na to, kdo je njihov lastnik ah uporabnik. Jasno pa je, da morajo ostati razlike glede lastninskih odnosov, ki jih
predlagatelj različno opredeljuje za kmeta in nekmeta, če hočemo dosledno uresničevati načelo: zemljo tistemu, ki jo obdeluje.
Opozorim naj, da predvideva osnutek izenačitev čistih kmetov s polkmeti
oziroma s kmeti-delavci, torej vseh tistih, katerih družbenoekonomski položaj
je deloma ali v celoti odvisen od kmetijske proizvodnje. Nasprotno pa se predlaga, da bi šteli za nekmete tiste občane, ki jim kmetijsko zemljišče ne služi
kot vir preživljanja oziroma dohodka, ampak jim služi pretežno za rekreacijo.
Med čistim kmetom in nekmetom je seveda veliko različic, zato ni mogoče potegniti mehanične meje. Prav zato osnutek omogoča, da o spornih primerih presoja
občina, ki bo nedvomno v skladu s celotno zasnovo agrarne reforme na svojem
področju lahko meritorno in smotrno odločila, kaj je potrebno upoštevati, zlasti
pri presoji ustreznosti določb osnutka, ki se nanašajo na kmetijski zemljiški
maksimum.
Glede maksimuma obdelovalnih kmetijskih zemljišč za kmete osnutek v
celoti upošteva pooblastila 21. točke XXIV. amandmaja k zvezni ter XXXV.
amandmaja k ustavi republike Slovenije. Prav tako se ohranja maksimum skupnih površin, ki je bil uveljavljen z zakonom o agrarni reformi in kolonizaciji.
Novost je pravzaprav le v opredelitvi gorskega in hribovskega sveta, kjer je
kmetom, ki želijo preseči maksimum obdelovalnih zemljišč, omogočeno, da ob
pogoju, da je njihova primarna dejavnost oziroma, da imajo dve tretjini obdelovalne površine v travnikih, lahko dosežejo do 20 ha obdelovalnih zemljišč.
Realizacija tega načela je prepuščena po osnutku posebnemu zakonu, ki ga
bo izvršni svet predložil skupščini takoj, ko bodo pripravljene ustrezne tehnične
in analitične osnove.
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V zvezi z zemljiškim, maksimumom velja opozoriti še na vprašanja razmerja med lastninskim in tehnološkim maksimumom, kar se navezuje tudi na poglavje o zakupu. Zakup se oblikuje le tedaj, ko je zemljišče iz različnih razlogov
izven trajnega proizvodnega sodelovanja med kmetom in kmetijsko organizacijo.
Glede na osnutek naj bi kmetijska zemljiška skupnost prevzemala prosta oziroma razpoložljiva zemljišča v zakup od kmetov in nekmetov in jih nato vračala
prek organizacije združenega dela nazaj v proizvodnjo, kooperaoijsko ali pa
lastno. Takšne oblike združevanja dela in sredstev na podlagi kooperacije
predstavljajo brez povečanja maksimuma obdelovalnih zemljišč možnost za
ustvarjanje smotrnih in družbeno organiziranih proizvodnih enot, kjer se
družbena sredstva združujejo z zasebnimi sredstvi v procesu združevanja dela.
Glede maksimuma je imel predlog za izdajo zakona drugačna določila. Površine, ki naj bi bile dovoljene, so bile "po predlogu za izdajo zakona večje kot
so v osnutku. Vendar so razprave v Socialistični zvezi in v zadružni zvezi Slovenije pokazale potrebo, da se prvotno določeni maksimum za nekmete zniža,
kar je predloženo v osnutku. Svoje predloge in zahteve so osnovah predvsem
na načelu, da je treba dati zemljo tistemu, ki jo obdeluje, in pa na oceni, da se
lahko pričakuje, da se bo interes za odkup zemlje, ki je danes v rokah nekmetov, povečal zaradi tega, ker se število tistih, ki imajo lahko do 10 ha zemlje po
tem osnutku zakona bistveno povečuje. V kategorijo* kmetov so namreč vključeni tudi tisti, ki so bih doslej obravnavani kot nekmetje, zato, ker je poglavar
. družine delal v industriji.
Glede gozdov je določeno, naj jih ne bi imel nekmet več kot polovico ha.
To določilo ima osnovo v fenomenu, da se je po osvoboditvi velika površina
gozdov sehla iz kmečkih v nekmečke roke. Ne razpolagamo z natančnimi analizami, zlasti ker kriteriji, kdo je kmet in kdo nekmet niso bili dovolj precizni,
vendar se ocenjuje, da je celo do 18 % gozdnih površin prišlo v nekmečke roke,
s čimer so bili gozdovi izločeni iz proizvodnje. To je bil osnovni razlog, poleg
tega, da imajo gozdovi splošen družbeni pomen, da se je vneslo določilo', da nekmet ne sme imeti več kot 0,5 ha gozdov.
Tudji v poglavju o operacijah za ureditev prostora, ki zajema zlasti
zamenjavo parcel zaradi zaokroževanja posestev, arondacijo, komasacijo in
druge posege, je prišlo v osnutku v primer javi z veljavno ureditvijo' do pomembnih novosti. Zamenjava zemljišč, kot najbolj cenena, smotrna in učinkovita
oblika zaokroževanja posestev naj bi bila tudi v prihodnje najbolj razširjena.
Novo mesto uveljavlja arondacijo, kjer velja princip zemlja za zemljo. Arondacija izgublja prizvok ekspropriacije in postaja učinkovita možnost za povečevanje produktivnosti dela in dohodka. Po javni razpravi se kaže vse bolj
tudi potreba po uvajanju komasacije, pri čemer bo morala biti v nekaterih
območjih združena z mehoracijami zemljišč, kar osnutek še posebej upošteva
med tako imenovanimi drugimi posegi v izkoriščanje zemljišč.
Na splošno pa je treba poudariti, da dobiva to poglavje v osnutku drugačen
značaj. Zasnovano' je na sporazumevanju med obdelovalci', ki naj poleg spreminjanja podedovane zemljiške strukture pospešuje tudi podružbljanje procesa
dela z združevanjem zemljišč za potrebe skupne obdelave in za smotnejše gospodarjenje v združenem in osebnem delu. Sedanja zemljiška struktura namreč
ni odraz danes že zgodovinskih produkcijskih načinov, temveč tudi odraz določenih preseženih družbenoekonomskih odnosov. Prav tako naj bi s pospešenim
spreminjanjem zemljiške strukture hitreje ustvarili nove družbenoekonomske
28
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odnose na vasi, saj moderna proizvodnja sili v združevanje dela in sredstev,
kar je gotovo eden od ciljev bodočega zakona.
Na koncu naj še opozorim, da je v osnutek zakona z manjšimi dopolnitvami
vključen zaradi smotrnosti tudi predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih.
V zvezi z osnutkom se zastavlja še vprašanje, kako; naj se čimbolj temeljito
pripravimo na izvajanje zakona. Omenim naj le, da bo s sprejemom zakona
znova dovoljen promet s kmetijskimi zemljišči, čakajo pa nas tudi druge
pomembne naloge. V občinah bodo postali obdelovalci prek kmetijske zemljiške skupnosti nosilci dogovarjanja o izvajanju kmetijske zemljiške politike,
zato naj bi se čimprej začele politične, materialne in kadrovske priprave za
izvajanje zakona.
V to aktivnost naj se vključijo poleg sekcij za kmetijstvo pri skupščinah
občin še kmetijske organizacije, Socialistične zveze delovnega ljudstva in krajevne skupnosti. Prej pa bo potrebno v predlog zakona, še zlasti pa. v proces . neposrednega dogovarjanja v občinah, vključiti .skupščinsko iniciativo
za zagotovitev stabilnejših virov sredstev za delovanje kmetijskih zemljiških skupnosti. Tu gre za predloge o uvedbi posebnega skupščinskega prispevka na spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v korist kmetijske
zemljiške skupnosti ter za dogovarjanje o razporeditvi prometnega davka od
prometa kmetijskih zemljišč, če ta niso oproščena davka v korist kmetijstva.
Razmišljati bo potrebno, kako v vsaki občini skleniti družbeni dogovor
o namenskem izločanju sredstev iz dohodka kmetijske organizacije združenih
kmetov.
S sprejemom novega zakona bo tako odpravljena velika vrzel pri vodenju
racionalne zemljiške politike na območju občine. Z zakonom skušamo ustvariti
pogoje za takšno preobrazbo dosedanje strukture, ki bo temeljila na dejanskem
interesu zaposlenih v kmetijstvu. Hkrati pa jim zakon tudi odpira vrata za
sporazumno in samoupravno razreševanje vprašanj v skladu z ustavo- in političnimi dogovori, pri čemer pa je seveda jasno, da bo izvajanje zakona uspešno
le ob uskladenem delovanju vseh dejavnikov v občini. Hvala.
Predsedujoči Zdravko Krvina : Hvala lepa. Začenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Prvi se je javil k besedi tovariš Vinko Jagodič, predstavnik sekcije
za kmetijstvo pri skupnosti slovenskih občin.
Vinko Jagodič: Tovariš predsednik, spoštovani delegati! Sekcija za
kmetijstvo pri skupnosti slovenskih občin je na svoji seji dne 25. aprila sprejela pripombe, ki pa niso hkrati tudi stališča slovenskih občin. Sekcija se namreč ni posvetovala s članicami, to je z občinami, K osnutku, zakona o> kmetijskih zemljiščih predlagamo naslednje pripombe.
V 3. členu besedilo ni usklađeno z besedilom osnutka zakona o zemljiškem
katastru. Predloženi zakon namreč ne definira statusa zemljišča na ljubljanskem
barju, kar pa ureja osnutek zakona o zemljiškem katastru. O statusu teh zemljišč bo treba zavzeti jasno stališče, ker bo- to; odločilno vplivalo na oblikovanje
katastrskih občin iz člena 45.
Drugi odstavek 11. člena je sicer dober, vendar imamo nekatere pomisleke
glede na zaplete v praksi. Mnenja smo, da je treba kmetijsko zemljišče nadoknaditi v vsakem primeru, vendar naj bo ob intenziviranju preostalega zemljišča ah ob pridobitvi drugih površin bolj prisotna kmetijska zemljiška skupnost
s kmetijsko strokovno službo. Kaj se bo zgodilo v primeru, če lastnik nadomestila
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ne bo vložil v kmetijsko proizvodnjo, .ampak v druge dobrine osebnega standarda? Ni dovolj razumljivo1, kaj ščitimo z 2. odstavkom 11. člena, ali lastnika
zemljišča ali obseg kmetijske proizvodnje. ,
Precej smo se zadržali pri formulaciji 49. člena. Mnenja smo, da je mogoče
reševati vsa nejasna vprašanja v občinah in bodočih zemljiških skupnostih
v okviru določil 4. člena. Predlagamo pa, da se občinam in kmetijskim zemljiškim skupnostim bolj obligatno predpiše, da morajo biti taka zemljišča locirana ob robu kimetiskih zemljišč in na manj donosnih področjih.
Hkrati bosta morala sekretariata za gospodarstvo in za finance pravno opredeliti še eno kategorijo pridobitvene dobrine, in sicer zidanice. Zidanica ni ne
vikend ne stanovanjska hiša in najbrž ob lastništvu 0,5 ha vinograda ne more
predstavljati izrazitega vira bogatenja. Finančne uprave v občinah bi morale
ugotavljati, kdaj in kakšiia zidanica dejansko postane vikend s pomembnejšimi
dohodki. Gre v bistvu za jasen odnos do tistega, kar ustvarijo' ljudje z osebnim
dohodkom in delom, in do> tistega, kar si pridobijo za pridobivanje nelegalnih
dohodkov.
Menimo, da so viri, predvideni v 53. členu osnutka zakona, zelo pomanjkljivi, in priporočamo, da izvršni svet določilo' o virih v tem členu še enkrat
prouči, sicer z družbenimi sredstvi ne bomo dohajali procesov po sprejetju
zakona. Treba je normativno določiti trajne in pomembnejše finančne vire.
Sprašujemo se, kako s sedanjimi viri odkupiti odvečna kmetijska zemljišča.
Mnenja smo, da je treba za zemljišče, ki se najame za razne namene, predpisati
večje dajatve.
V 86. «členu Je določeno, da plača stroške arondacije arondacijski upravičenec, kar je najbrž pravilno, vendar pa bi bilo koristno v postopek bolj vključiti bodočo kmetijsko skupnost. Za stroške arondacije pa bi morah prispevati
vsi zainteresirani, ki takšno komasacijo zahtevajo.
Zadržali smo se še pri tehle vprašanjih: Kako glede na proračunske omejitve
financirati izdelavo prostorskih načrtov v občinah? Kdo bo sodeloval oziroma
razporejal katastrske občine v višinske in nižinske? Menimo, da bi morale imeti
vpliv pri tem zlasti občine. Kako omogočiti tistim, ki želijo obdelovati zemljo,
da bi ob zagotovitvi pravne varnosti to lahko čimprej začeli? To je odvisno
od čimprejšnjega sprejetja tega zakona. Republiška konferenca Socialistične
zveze naj bi prek sekcije za kmetijstvo sprožila v občinskih konferencah, v
zadružni zvezi in tudi v sekciji slovenskih občin takojšen začetek formiranja
iniciativnih odborov kmetijskih zemljiških skupnosti, da bi po sprejetju zakona
lahko čimprej uveljavili njegova določila.
Sicer pa predlog zakona podpiramo in predlagamo, da se kar se da hitro
sprejme. Hvala.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Josip Butinar, delegat občine Maribor.
Josip. Butinar: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Pripombe, ki
jih bom predlagal, so bile sprejete v upravnem odboru kmetijskega sklada in
sekcije pri občinski konferenci Socialistične zveze. Sodelovali so tudi predstavniki vseh kmetijskih organizacij na področju Maribora.
Naj za začetek povem, da se vsi z zakonom strinjamo. Prav tako kot prejšnji govornik, želimo, da se zakona čimprej sprejmeta.
Pri 4. 'členu nas zanima, kdo je kmet? Pravniki pravijo', da bo zelo težko
ugotoviti, kdo je kmet. Zato predlagamo, da bi v prvem odstavku, kjer piše,
28*
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da je kmet tisti, ki obdeluje zemljišče, dodali, da je kmet tudi tisti, ki želi
obdelovati zemljo, kakor je določeno v zakonu o dedovanju. Določili naj bi torej,
da je kmet tudi tisti, ki izjavi, da bo kmetoval na kupljenem ali podedovanem
zemljišču vsaj 10 let. Na ta način bi uskladili oba zakona. Pravniki imajo
tudi pomisleke glede tega, kaj je pomemben dohodek. V premoženjsko-pravnih
oddelkih na občinah imajo že sedaj težave, zato je treba to precizneje opredeliti; vem pa, da je to težko.
K 6. členu: Menimo, da bodo kmetijske zemljiške skupnosti v občinah
različno organizirane. Postavljajo pa se vprašanja, kako to skupnost sestaviti
in kako zagotoviti. enakopravnost kmetov, ah po površinah ali po dohodku.
Zlasti pa bi bilo treba, določiti rok, do kdaj naj bodo formirane. Prav tako
menimo, da je treba v zakonu določiti vire sredstev za delovanje teh skupnosti.
K 12. členu: Kmetje želijo, da bi v prvem odstavku zamenjali besedo »mnenje« s »-soglasjem«. O spremembi namembnosti kmetijskega zemljišča naj bi
torej odločali takrat, ko dobijo soglasje kmetijske zemljiške skupnosti, ne pa
samo mnenje.
Pri nakupu imajo prednostno pravico gospodarske organizacije. Kmetje
želijo, da bi bili enakovredni in enakopravni pri tem nalkupu.
K 47. -členu: Treba bi bilo bolje definirati, kaj je trajno sodelovanje in
podobno, tako kakor je definiran zakup. Trajno sodelovanje naj se časovno
opredeli, približno tako-, kakor v 13. členu zakona o združevanju kmetov, ki pa
tudi ni preveč precizen. Tu je določeno, da gre za združevanje dela in sredstev
za daljše obdobje. To naj se uskladi s tistimi določili, kjer je točno navedeno
trajanje zakupa.
K 47. členu: Predlagamo, da se v drugi alinei, kjer je določeno, da se v
zemljiški maksimum všteva kmetijsko obdelovalno zemljišče, ki ga ima kmet
v zakupu, to- črta, oziroma da se zakup ne šteje v maksimum. Kmetje trdijo, da
imajo rajši zakup, razen tega je v Slovenskih goricah že 1000 ha neobdelane
zemlje, ki je nihče noče. Prav tako naj bi v 5-kilometrskem obmejnem pasu
veljalo glede maksimuma prav tisto-, kar velja za hribovske in za kraške kmetije,
torej da bi se v nekem smislu maksimum lahko povečal. Dvolastniki v 5-kilometrskem obmejnem pasu imajo posestva zelo dobro obdelana, naša pa so- zanemarjena, nekatera že zelo, zelo zanemarjena.
To je mnenje oziroma pripomba, ki jo je zelo težko sprejeti. Vendar pa bi
se mogoče lahko posebej obravnavalo primere, ko se dva lastnika poročita in
skupaj prekoračita maksimum. Ljudje že hodijo spraševat pravnike, kaj delajo
v oddelkih za premoženjsko-pravne zadeve, če se v takih primerih lahko naredi
kakšna izjema, oziroma odlašajo in čakajo. Vem, da je maksimum opredeljen
v ustavi, vendar sem bil dolžan pripombo povedati.
K 49. -členu: Soglasno predlagamo', da zemljišča, ki ga ima lahko v lasti
občan, ki ni kmet, ne bi delili v 0,5 ha gozda in 0,5 ha vinograda, ampak da bi
ta hektar pustili kot hektar. Ce pa že opredeljujemo, da sme imeti le 0,5 ha gozda
in 0,5 ha vinograda, je vključiti še v intenzivne sadovnjake, hmeljišča ter intenzivne nasade vrtnin, kajti od teh kultur je dohodek lahko večji kot od vinograda.
Poleg teh pripomb imajo pravniki pri nas pomisleke glede možnosti za
realizacije zakona, saj bo večina dela prepuščena prav njim. Toda ne glede na to
predlagam, da v republiki formiramo skupino strokovnjakov, ki bodo pojasnjevali, pravno razčiščevali in enotno usmerjali delo občinskih zemljiških skupnosti, pa tudi občinskih skupščin. Ce takega usmerjanja ne bo, bo vsaka občina
po svoje odločala, kdo je na primer kmet in kdo ne, in podobno. Občine nimajo
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strokovnjakov in če bi pri formiranju te koordinacijske skupine nastalo* vpra^
šanje financiranja, sem prepričan, da bi se to dalo urediti z dogovorom med
občinami.
Predlagamo tudi, da se predloženi zakon čimprej preizkusi v eni občini.
Formira naj se takšna skupnost, da bomo videli, njeno- delovanje in hibe. Rezultati takega poskusa bi zelo koristili, zlasti manjšim občinam, ki imajo
manj strokovnjakov in ki bodo- imele sicer izredne težave z izvajanjem tega
zakona.
Z zakonom se torej strinjamo in menimo, da je dober, vendar bo še veliko
dela, preden ga bomo vsaj približno enotno izvajali. Se pa zavedamo1, da zakon
ne more vsebovati vsega in da vseh ne more zadovoljiti. Zato bodo potrebna
navodila, pojasnila in fleksibilnost v ravnanjih, da ne bi doživeli nekaj podobnega, kakor smo že doživeli leta 1953.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo-? Besedo- ima Jurij
Kumer, delegat občine Škof ja Loka.
Jurij Kumer : Tovarišice in tovariši! Predlagani zakon o kmetijskih
zemljiščih naj bi med drugim urejal tudi varstvo- kmetijskih zemljišč. Da bi
dosegli boljše sodelovanje med interesenti in s tem večje varstvo kmetijskih
zemljišč, predlagamo, da se v skladu s prvim odstavkom 10. člena zakona o
urbanističnem planiranju vključi že ob pripravah dokumentov, s katerimi
se določa namembnost zemljišč, tudi kmetijska zemljiška skupnost.
Zato predlagamo, da se za prvim odstavkom 2. točke 10. člena osnutka zakona o kmetijskih zemljiščih doda nov stavek, ki naj se glasi: »Pri izdelavi
občinskega prostorskega plana oziroma urbanističnega programa občine sodeluje tudi kmetijska zemljiška skupnost v smislu 10. člena zakona o- urbanističnem planiranju.«
Kmetijska zemljiška skupnost naj bi imela pomembno vlogo pri vodenju
kmetijske zemljiške politike v občini. To pa bo zmogla le, če bo imela na voljo
tudi zadostna sredstva. 53. člen sicer govori o virih sredstev, ki naj bi se
stekala v fond k met i j sko- ze m 1 j iš k e skupnosti, vendar predvidevamo-, da bodo
ta sredstva za izvajanje zadanih nalog premajhna. Predlagatelju dajemo v premislek, ah ne bi kazalo zagotoviti kvalitetnejših in trajnejših virov sredstev.
Nepopolna se nam zdi formulacija 3. člena, ki našteva, kaj vse so kmetijska
obdelovalna zemljišča. Vprašljiv se nam 2di izraz trajni nasadi. Gre namreč za
to, da so lahko tudi na kmetijskih zemljiščih trajni gozdni nasadi gozdnih
sortimentov, pa ni nujno, da bi taka zemljišča uvrščali med obdelovalna. Mogoče
bi bil primernejši izraz »trajni negozdni nasadi«, ali pa naj se to uredi z uradnim
tolmačenjem oziroma na kakšen drug način. To je le pripomba, ne pa formalen
predlog.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Dušan Suhado-lnik, delegat
občine Ptuj!
Dušan Suhadolnik: Tovariši delegati! V razpravah na našem področju je bilo k zakonu predlaganih precej tehtnih pripomb, ki jih je podprla
občinska konferenca Socialistične zveze in so o njih razpravljali tudi zbori
volivcev. V osnutku zakona so nekatera določila, s katerimi se nikakor ne mo-
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remo strinjati. Te pripombe predlagam z željo, da bi bil novi zakon boljša in
uporabnejši od dosedanjih.
Predvsem gre za upravljanje zemljišč, ki jih kmetijska organizacija ne
obdeluje sama, za uporabo sredstev, pridobljenih s prodajo zemljišč, za kmečki
in nekmečki maksimum in za nekatera druga manj pomembna določila.
Ker uVaja zakon institucijo občinske zemljiške skupnosti, menimo, da je
edino prav, da vsa sredstva iz zakupa, prodaje in prenosa pravice uporabe
opredelimo kot dohodek te skupnosti, sredstva, pridobljena na ta način pa naj
služijo izključno za pridobivanje in urejanje kmetijskih zemljišč. Glede na to
zahtevamo, da so vse zakupnine dohodek te skupnosti, ne glede na to, ah
izvirajo iz običajnega zakona ali iz raznih oblik kooperacije.
Kmetje imajo' pomisleke glede kmečkega maksimuma, ki je 10 ha. Poudarjam, da je to mnenje kmetov, ne pa kakega občinskega foruma. Vemo, da je
maksimum že vnaprej določen. Vendar je dejstvo, da je predlagatelj, ko je leta
1953 izšel zakon o kmetijskem zemljiškem skladu, utemeljil ta maksimum z
dejstvom, da je to površina, ki jo lahko obdela 4^članska kmečka družina brez
uporabe tuje delovne sile. Ni dvoma, da je ta ugotovitev tedaj držala, saj je
bila zasebnemu kmetu nabava mehanizacije onemogočena in smo imeli na
primer na teritoriju ptujske občine le 25 traktorjev, ki so bili vsi brez izjeme
v družbeni lasti. V letu 1973 pa imajo zasebni kmetovalci v svoji lasti samo
v naši občini že prek 700 traktorjev in številno drugo mehanizacijo. S tem se
je štiričlanski kmečki družini bistveno povečala možnost oziroma, sposobnost
obdelati večje površine. Določila tega zakona bodo privedla do tega, da bo
na eni strani precej neobdelanih ali ekstenzivno obdelanih zemljišč, na drugi
strani pa tiste kmečke družine, ki še imajo voljo kmetova ti in proizvajati,
ne bodo polno zaposlene, niti ne bodo izkoriščene njihove proizvodne kapacitete.
Tega problema sicer zdaj ne bomo mogli rešiti, bomo ga pa najbrž prisiljeni
reševati v naslednjih letih.
Glede obsega nekmečkega maksimuma menimo, da bi površina 1 ha v ravninskih predelih in 3 ha v hribovitih predelih ustrezala, vendar le v primeru,
da bo v naprej republiški zakon pri razporejanju ravninskih in hribovskih zemljišč dovolj upošteval mnenje občin in uvrstil med ravninska zemljišča le tiste
površine, ki jih zajema republiški regionalni plan v prvi ali drugi kategoriji.
To so predvsem naplavljene ravnine kot je Ptujsko in Dravsko polje, Mursko,
Krško, Ljubljansko in Sorško polje, vsa ostala zemljišča pa naj bi uvrstili med
hribovska zemljišča.
Kot smo navedli v vseh dosedanjih pripombah, se ne moremo strinjati z
omejevanjem posameznih kultur v okviru maksimuma. Takšno omejevanje lahko
samo pospešuje ekstenzivno izkoriščanje hribovitih površin in ga v praksi ni
mogoče izvajati, ne da bi s tem povzročili občutno gospodarsko škodo.
Čeprav je znano, da je vinogradništvo že vrsto let nazaj kaj malo rentabilna
panoga in da je veliko bolj donosnih kultur, kot npr. hmelj, res ne moremo
razumeti, zakaj bi morali omejevati prav vinogradniške površine. Občini, kot
je ptujska in ki ima že toliko opuščenih vinogradniških površin, res ne more
biti vseeno, kaj glede tega predpisuje zakon. Reševanje problema morebitnih
izkoriščevalskih odnosov z omejevanjem vinogradniških površin pa lahko primerjamo z reševanjem vprašanja kroničnih alkoholikov na ta način, da bi prepovedali vzgojo vinske trte. Ker gre za hribovita področja z intenzivno migracijo prebivalstva in vedno večjim pomanjkanjem delovne sile, je prav naivno
pričakovati, da si bo še iskal vir preživljanja v viničarskem odnosu, ko je celo
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obrat kmetijskega kombinata, ki nudi redno zaposlitev z vsemi pripadajočimi
pravicami, v vedno večjih težavah zaradi pomanjkanja predvsem mladih delavcev. Tako ima delovna enota Podlehndk, ki spada z 800 ha površin med največje pri kmetijskem kombinatu Ptuj, med 122 zaposlenimi 65 delavcev, starih
nad 40 let in le 18 mlajših od 30 let.
Zato menimo, da bi moral biti v teh predelih dobrodošel vsak, ki ima voljo
in možnost investirati v kmetijska zemljišča in jih obdelovati, pa naj bo delavec,
obrtnik, kmet ali direktor.
K posameznim členom osnutka zakona pa predlagamo tele spreminjevalne
predloge: Drugi odstavek 18. člena naj bi v celoti odpadel. Menimo, da je z
določili tega odstavka preveč razširjen krog upravičencev do predkupne pravice
in da je vprašanje, če v tem primeru lastnik sploh še prosto razpolaga s svojimi
zemljišči. Ce namreč ni uveljavila predkupne pravice organizacija združenega
dela ali kmet, katerega zemljišče meji na ponujeno zemljišče, komu v korist naj
to pravico uveljavlja občinska zemljiška skupnost?
V 22. členu predlagamo naslednje besedilo: »Kmetijska organizacija združenega dela lahko proda kmetijsko zemljišče le s soglasjem kmetijske zemljiške
skupnosti.« Drugi odstavek naj se glasi: »Kmetijska organizacija združenega
dela sme uporabiti denarni znesek, ki ga dobi za prodano oziroma za razlaščeno
kmetijsko zemljišče ali za prenos pravice uporabe na takem zemljišču na drugo
organizacijo združenega dela, samo za nakup drugega kmetijskega zemljišča.«
Odtočno smo proti možnosti, da se izkupiček za prodano zemljišče uporabi za
zboljšanje in ureditev kmetijskih zemljišč ali napravo novih trajnih nasadov.
Ce bi namreč možnost porabe s prodajo zemljišč pridobljenih sredstev razširili,
je verjetno, da bi posebno tiste organizacije združenega dela, ki slabo* gospodarijo, poskusile na ta način zmanjšati zemljiški fond. Logično tudi ni, da organizacija združenega dela, ki je dobila pretežni del zemljišč brezplačno, ta zemljišča prodaja in izkupiček porabi v druge namene. Ker je bil že doslej precej
izigravan predpis, bi bilo z razširjenimi možnostmi v naprej tega še več.
V 31. členu predlagamo naslednje besedilo': »Pravico oddajanja kmetijskih
zemljišč v zakup ima le kmetijska zemljiška skupnost. Kmetijska zemljiška
skupnost sme dati kmetijsko zemljišče v zakup kmetu samo v primeru, če ni
mogoče s tem zemljiščem organizirati proizvodnega sodelovanja med kmetom
in kmetijsko organizacijo združenega dela.«
Drugi odstavek 47. člena, ki govori o tem, da se všteva v kmetijsko obdelovalno zemljišče oziroma kmetijski maksimum tudi zemljišče, ki ga ima
kmet v zakupu, naj bi v celoti odpadel. S tem podpiram tudi mnenje delegata
občine Maribor. Ce se zemljišče v zakupu šteje v zemljiški maksimum, je vprašanje, kaj storiti s tistimi kmetijskimi zemljišči, na katerih ni mogoče organizirati proizvodnega sodelovanja niti niso- zanimiva za družbeni sektor.
V 49. 'členu predlagamo naslednje besedilo: »Občan, ki po določbah tega
zakona ni kmet, sme imeti v lasti v ravninskih predelih največ 1 ha kmetijskih
in gozdnih zemljišč skupaj, v gorskih, hribovskih in kraških predelih pa največ
3 ha skupnih površin. V maksimum iz prejšnjega odstavka se šteje površina zemljišča vseh članov ožje družinske skupnostih« Nesmisel omejevanja posameznih
kultur v okviru maksimuma sem utemeljil že v uvodu.
V 65. členu predlagamo naslednje besedilo: »Predlagatelj arondacije mora
navesti namen arondacije, dokazati, da so izpolnjeni pogoji iz 62. in 63. člena
tega zakona, priložiti predlogu seznam zemljišč v strnjenem zemljiškem kompleksu, ki naj se arondirajo, seznam zemljišč, ki naj se pripoje, in seznam zem-
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ljišč, ki jih predlagatelj arondacije daje kot odškodnino za pripojena zemljišča.«
Drugi odstavek pa naj se glasi: »Predlagatelj arondacije iz drugega odstavka
62. člena tega zakona priloži predlogu za arondacijo tudi potrdilo' organizacije
združenega dela, da z njo trajneje gospodarsko sodeluje.« Zdi se nam odveč že
tako dolgotrajen arondacijski postopek obremenjevati z nepotrebnimi izjavami
in potrdili občinske zemljiške skupnosti. Tak postopek bo kompliciran, prišlo
bi do dvojnega načina obravnavanja strank; nekatere bodo sporazumne in bo
arondacija izvedena z zamenjalnimi pogodbami, za druge pa bo arondacija
prisilna.
Menimo, da je mogoče v enem postopku zajeti tiste, ki so se pripravljeni
sporazumeti, in tiste, ki se niso, čeprav smo vedno za to, da vsi arondacijski
postopki slonijo na sporazumu. O upravičenosti arondacijskega postopka pa
lahko presodi organ občinske skupščine, pristojen za izvajanje arondacijskega
postopka.
V 69. členu predlagamo naslednje besedilo: »Zemljišče, ki se z arondacijo
pripoji, se izroči arondacijskemu upravičencu, praviloma po pravnomočnosti
odločbe o odškodnini, lahko pa se stranki sporazumeta tudi dugače.« Iz praktičnih izkušenj namreč vemo, da mine običajno tudi več mesecev ali celo leto,
preden se za pripojeno zemljišče doseže sporazum o odškodnini oziroma določi
za odškodnino drugo ustrezno kmetijsko zemljišče. Menimo, da ne bi bilo prav,
če bi moral lastnik pripojeno zemljišče izročiti predlagatelju arondacije takoj,
to je po pravnomočnosti odločbe o arondaciji, sam pa ne bi imel možnosti obdelovati zemljišče, ki bi ga šele dobil kot odškodnino. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko K r vina: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Prosim,
besedo ima Andrej Štular, delegat občine Vrhnika.
Andrej Štular: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Javna razprava o obeh zakonih, ki jih danes obravnavamo, je bila na Vrhniki organizirana
v sekciji za kmetijstvo pri Socialistični zvezi. Glavna tema razprave je bil zemljiški maksimum na Ljubljanskem barju. Ljubljansko barje je, kot je znano, poplavno področje in je marsikje slabše kot kakšno hribovito področje. Imamo
tudi velike težave s preslico, tako da so pridelki res minimalni. Poleg tega bo
barje vedno bolj prepredeno s številnimi prekopi, kanali, jarki itd., za kar že
zdaj odpade precej zemljišča.
Zato predlagamo, da bi se barje izvzelo iz zemljiškega maksimuma, se rešilo
po hektarskem ekvivalentu ali pa opredelilo kot višinski predel.
Mnogo je bilo tudi pripomb glede prekvalifikacije barja v nižji cenilni
okoliš. Na vseh sestankih, ki so bili na raznih ravneh, je bil ta problem že dostikrat spirožen. Gre za to, da je ravninski predel barja v istem cenilnem okolišu
kakor ostala ravninska področja v Sloveniji, na primer Gorenjska, Štajerska,
itd. Tako pride do paradoksa, da plačujejo' kmetje na našem področju večji
davek kot kmetje v hribovitih predelih, čeprav pridelajo še enkrat manj ali pa
včasih tudi nič. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Besedo ima Miran Marušič, delegat občine Koper.
Miran Marušič: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Na pobudo
sekcije za kmetijstvo pri obalni konferenci SZDL smo imeli na terenu več raz-

35. zasedanje

441

prav, na podlagi katerih predlagam k osnutku zakona o kmetijskih zemljiščih
tele pripombe:
32. člen bi. bilo treba spremeniti tako, da se zakupna pogodba za kmetijska
zemljišča določa v skladu z amortizacijsko dobo nasadov. Gre namreč za to, da
lahko nekdo vzame zemljišče v zakup, na primer za nasad breskev. Ta nikakor
ne traja 25, ampak kvečjemu 15 let, jagodičevje 10—15 let, vinograd pa ne 25,
ampak 35 let.
Nadalje predlagamo, naj bi se v 47. členu v zemljiški maksimum ne štelo
zemljišče, ki ga kmet vzame v zakup. Kmet ne bo mogel tega zemljišča prodati,
bo pa na njem lahko dosegel večjo blagovno proizvodnjo.
Pri 49. členu naj bi se upoštevalo, da ob uporabi kmetijske mehanizacije
pri obdelavi 1 ha zemljišča nikakor ni potrebna tuja delovna sila. Mislim,
da je 1 ha zemljišča oziroima pol ha vinograda kot zemljiški maksimum za
nekmete določen v zakonu zaradi tega, da se prepreči ustvarjanje viničarskih
ali njim podobnih odnosov. Vendar pa ni pomembno, ah gre za vinograd ali za
drugo kulturo. Bistven naj boi dohodek, ki se na tej površini lahko doseže. Dohodek od pol ha jagodičja, belušev, solate itd. je vsekakor veliko večji kakor
od pol ha vinograda. Najbolj pomembno se nam zdi ah' gre za blagovno proizvodnjo ali ne. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Anton Peternel, delegat občine Ljubljana-Siška.
Anton Peternel: Tovariši delegati! Pri nas smo v zadnjem obdobju
razpravljali o osnutku zakona v okviru sveta za kmetijstvo in komisije, ki je
obravnavala ta zakon v zvezi z vprašanjem razlastitve kmetijskih zemljišč za
nekmetijske namene.
V obravnavi v svetu so kmetje-čLani sveta kot najpomembnejšo predlagali
pripombo glede določb 43. člena, ki še vedno določa 10 ha kot maksimum v ravninskih predelih. Da je to nemogoče, so utemeljevali z razlogi, kakršne je že
navedel tovariš iz Ptuja. Menili so, da je v današnjih pogojih in z današnjimi
produkcijskimi sredstvi in mehanizacijo 10 ha površine znatno pod zmogljivostjo
kmečke družine in da ta ustavna omejitev zdaj res ni več utemeljena. Ni pa bilo
to stališče prodiskutirano v širšem političnem aktivu občine. Z. njim ta zbor
le seznanjam.
Za 4. člen menimo, da je sedanja dikcija sicer ustrezna, vendar pa ni povsem točno pojasnilo v obrazložitvi, pa tudi ne današnje pojasnilo, da ta člen
jasneje opredeljuje kmeta oziroma jasneje razmejuje, kdo je kmet in kdo ni
kmet. Ko se pride dO' konkretnega ugotavljanja, kdo naj bi bil kmet in kdo' naj
ne bi bil, jasnosti ni, več. To je še zlasti pomembno v zvezi z določbami 49. člena,
ki bodo imela določene konsekvence za nekmete, in pa tudi v zvezi z določbami
3. člena zakona o dedovanju, ki pravi, da se z občinskim predpisom določi, kaj je
kmetija. Kmetija prav gotovo ne bo mala kmetija, ki ni perspektivna, ker ne
omogoča življenja samo z dohodkom iz kmetijstva,. Vendar ne nasprotujemo
temu, mislimo celo, da je to prav. Vendar pa pojem, da je kmet tisti občan, ki
s kmetijsko dejavnostjo redno ustvarja pomemben dohodek, ni dovolj jasen, ker
je v različnih pogojih zelo raztegljiv. Zato menimo, da bi bilo potrebno predpisati jasnejše kriterije o tem, kaj se ima za pomemben dohodek, iz katerih
elementov se ugotavlja in tako naprej. Mislimo, da bi moral lastnost kmeta
dokazovati pristojnemu organu zainteresiran občan, ne pa obratno. To je treba
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s predpisom določiti. Mnenja smo, da bi bilo zelo zapleteno, če bi vsaka občina
določala svoje kriterije za to, kdaj je nek dohodek pomemben dohodek. Zato naj
se ta člen dopolni s tetaa, da predpiše podrobnejše kriterije o načinu ugotavljanja dohodka, ki je po 1. odstavku tega člena pomemben za odločitev o tem,,
ali se šteje občan za kmeta ali ne, izvršni svet ali pa republiški sekretariat za
kmetijstvo in gozdarstvo.
S tem problemom smo se srečali v Šiški, ko je bila občinska skupščina pred
težavno nalogo, da med Guncljami, Vižmarji in Stanežičami razlasti 46 ha zelo
kvalitetne kmetijske zemlje z namenom, da naj bi se najprej iz teh zemljišč
pridobil gramoz za potrebe gradnje v Ljubljani, kasneje pa naj bi se na tem
prostoru zgradile stolpnice. To bo prizadelo 64 lastnikov. Med njimi je 16 čistih
kmetov, od katerih bo nekaj tako prizadetih, da ne bodo mogli več kmetovati.
Ker so že stari, ni moč misliti na to, da si bodo zagotovili eksistenčno možnost
s preusmeritvijo oziroma s prekvalifikacijo.
Da bi kmetom dali v simislu določb zakona o razlastitvi pravično odškodnino, je občinska skupščina imenovala posebno komisijo, ki je imela nalogo
pripraviti točne kriterije in izhodišča za določanje te odškodnine. Kriteriji, določeni z zakonom, so namreč precej neopredeljeni, tako da lahko posamezni cenilci eino in isto zemljišče cenijo' zelo različno, pa za nobenega se ne da trditi,
da je določil pravično odškodnino.
Komisija je dobila nalogo, naj to napravi, in sicer tako, da bi se za nekmete
dolo<čila nižja izhodiščna cena, za zemljišča kmetov pa višja na osnovi domneve,
da moremo obravnavati zemljišče nekmetov kot kratkoročna bančna sredstva
in se torej cena ugotavlja na osnovi poprečne bančne obrestne mere za denarna
sredstva, medtem ko se kmečka zemljišča obravnava kot dolgoročna investicijska
sredstva, ki imajo nižjo in dolgoletno obrestno mero in je tako cena tudi za
skoraj polovico višja od nekmečke.
Pri tem se je takoj postavilo vprašanje, kdo je nekmet in kdo je kmet. Vsi
so seveda trdili, da so v smislu osnutka novega zakona kmetje. Ko smo razmišljah o tem, da bi kot kmeta opredelili tistega, ki ima toliko in toliko katastrskega dohodka, smo videli, da bi bil ta element lahko v posameznih primerih
zelo nepravičen in da bi bilo treba več elementov združiti in vzeti enotne kriterije. Zato menimo, da bi bilo to treba enotneje urediti.
K 49. členu so bila stališča taka, kot sta jih pojasnila delegata iz Maribora
in Ptuja, in jih zato ne bom ponavljal. Gre namreč za to, da so v hribovitih
predelih v našem primeru manjši kmetje, ki bi se v smislu tega zakona šteli
delotaa za kmete, deloma za nekmete. Taki, ki se bodo šteli za nekmete, imajo
najbrž v glavnem gozdove, in menimo, da bi s tem te hribovske predele še bolj
razselili.
52. člen naj bi se ustrezno dopolnil. Ta člen pravi v 3. odstavku, da kmetijska zemljiška skupnost lahko sklepa pogodbe o dosmrtnem preživljanju, in sicer
na osnovi 122. člena zakona o dedovanju. Naša občina se zavzema za to, da bi
se ta možnost razširila tako<, da bi v posebnih primerih lahko z odlokom občina
določila, da tvorijo sredstva za preživljanje tudi prispevki razlaščenih upravičencev, ki dotekajo iz prispevkov razlastitvenih upravičencev. To se pravi, da bi
tiste, ki bi uporabljali zemljišča, ki so bila kmetijska, pa so bila razlaščena, v
posebnih primerih lahko zadolžili, da prispevajo določena sredstva v ta sklad,
da bi lahko' občinska zemljiška skupnost prevzela določene obveznosti. Tu smo
imeli pired očmi predvideno razlastitev v Stanežičah, kjer naj bi bila dana občini možnost za zagotovitev teh sredstev s tem, da bi se od 2,5 milijona kubikov
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gramoza, ki bo pridobljen za potrebe ljubljanske gradnje, plačeval prispevek
1 ali 2 nova dinarja v ta sklad. Tako bi lahko rešili preživninsko varstvo socialno
ogroženih kmetov oziroma tistih kmetov, katerih eksistenca je z odvzemom teh
zemljišč onemogočena.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Prosim, besedo ima Renato Bizjak,
delegat občine Tolmin.
Renato Bizjak: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
Zakon o kmetijskih zemljiščih obravnava v 5. poglavju maksimum kmetijskih
zemljišč. To je zlasti za območja, kjer zemljišča predstavljajo določeno vrednost,
zelo pomembno. Verjetno pa nisem edini delegat, ki zastopa občino, ki leži v
takem območju, kjer za precejšen del zemljišč ni interesa niti pri organizaciji
združenega dela niti pri posameznikih. Zato predlagam, kljub temu, da se zavedamo možnosti različnih kriterijev v SRS, da naj bi zemljiški maksimum iz
prvega odstavka 49. člena omenjenega osnutka za gorske, hribovite in kraške
predele in morda tudi za obmejne predele glede na specifične pogoje posameznih
občin določile občine z odlokom na podlagi mnenja kmetijske zemljiške skupnosti. Ce to ni sprejemljivo, potem naj se vsaj v smislu prejšnjih razprav delegatov odpravi postavljena meja znotraj tega maksimuma oziroma naj se prouči
možnost, da bi bil ta maksimum višji. Posebno je to pomembno zaradi tega, ker
je v smislu 17. člena za takšno zemljišče treba plačati odškodnino, za kar kmetijski zemljiški sklad gotovo ne bo imel sredstev, z doslednim izvajanjem pa bo
prihajalo tudi do nadaljnje drobitve parcel, kar bo še otežilo gospodarjenje z
njimi. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Ivan Bizjak, delegat
občine Kamnik.
Ivan Bizjak: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Pojasnil bom le,
kako naša občina definira pojem »kmet«. Pri nas je promet s kmetijskimi zemljišči precejšen. Zato se vsak dan pojavljajo na občini vloge, da se izda potrdilo,
da je kmet, prosilcu, ki namerava kupiti zemljo' ali ki mu želi oče z izročilno
ali darilno pogodbo izročiti kmetijsko zemljišče, je pa zaposlen. Na občini ocenjujemo takole: Starši so kmetje, sin je v tovarni, oženil se je še preden je dobil
doma posiestvo. Žena dela na kmetiji, pa tudi on dela doma v popoldanskih
urah, zvečer in v času dopustov. V takem primeru vsekakor dobi potrdilo, da
je kmet, ko gre za izročilno pogodbo, saj ima pomemben del dohodkov od kmetije. Res zasluži, ampak ne dela samo za sebe, temveč tudi za starše, za svojo
družino.
Podobno je tudi v primerih, ko sta oba, sin in žena zaposlena. Doma vsi
obdelujejo kmetijo, starši in otroci. Oče je star, mati prav tako. Posestvo ali pa
del želita izročiti mladima. Spet občina nima pomislekov, da ne bi izdala potrdila, da je sin kmet.
Podobno je pri darilnih in kupoprodajnih pogodbah. Majhen kmet, ki je
obenem delavec, ima morda nekaj hektarov zemljišča, Vsi v okolici vedo, da
dela v prostem času na kmetiji, sam ah pa skupaj z ženo, ampak vir dohodkov
ima tudi v tovarni. V takem primeru mu občina izda potrdilo, da je kmet, ker
meni, da le dobiva pomemben vir dohodkov od zemlje. Zato kamniška občina
želi, da naj tudi novi zakon dopušča še naprej takšno prakso. Hvala lepa.
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Predsedujoči Zdravko Krv t na: Besedo ima Pavel Gams, delegat
občine Slovenj Gradec.
Pavel Gams: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Izhajal bom s
stališč in razprav Socialistične zveze in sveta za kmetijstvo občine Slovenj
Gradec.
Predvsem ugotavljamo, da je bil osnutek tega zakona predložen prepozno.
Obravnavati bi ga morali, preden so urbanisti razgrnili urbanistične načrte po
najlepših kmetijskih površinah. Takrat, ko so občinske skupščine sprejemale
urbanistične načrte, kmetje namere niso imeli dovolj možnosti razpravljati o
tem, kaj bo s tistimi kmeti, ki jih bodo urbanistični načrti zajeli v svoje območje.
Vemo, da gre ogromno kmečke zemlje za te namene, to so najlepši kompleksi,
ki jih obdelujejo strojno in so pomemben vir kmetijskega dohodka. Po 2. členu
osnutka zakona bomo obsodili na propad vse tiste kmetije, katerih zemljišča so
zajeta v urbanistične načrte, teh pa ni malo.
Kmetje.so se zdaj, ko jim je priznan poseben status, ko imajo svoje organizacije, zadružno zvezo, zelo specializirali in mehanizirali. In ravno te kmete in
pa mlade ljudi, ki so se odločili, da bodo ostali na kmetijah, bo ta zakon močno
prizadel.
Zato predlagam, naj bi s 5. členom, ki govori o gospodarjenju kmetijskih
skupnosti s skladom zemljišč, zagotovili, da se te kmetijske površine zaščitijo,
ker imamo dovolj drugih površin, ki niso tako primerne za kmetijsko pridelovanje, so pa primerne za gradnjo. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Ali laMjo končamo
razpravo? Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Tovariš Karmelo Budihna ima
besedo.
Karmelo Budihna: Menim, da ni mogoče dati pojasnila k vsem predlogom, ki so bili dani. Ti predlogi so zapisani in jih bomo ob pripravi predloga
zakona upoštevali, če bo to smotrno mogoče. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Glede na obširno razpravo na današnjem zasedanju o 1. točki menim, da bi morali predlagati ožjo skupino, ki naj
bi spremljala to problematiko tudi v ostalih odborih in zborih v republiški skupščini. Predlagam, da to nalogo poverimo 5-članski komisiji, ki bi jo sestavljali:
Vinko Jagodič, predsednik skupnosti slovenskih občin, Dušan Suhadolnik, delegat občine Ptuj, Anton Peternel, delegat občine Ljubljana-Siška, Alojz Avšič in
Marjan Miklič. Komisija naj bi strnila mnenje, stališča in predloge, ki so bili
sprejeti na zasedanju, in jih posredovala ostalim zborom republiške skupščine,
predlagateljem, občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljane. Se strinjate? (Da.)
Lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda? Preden preidemo na
naslednjo točko, prosim sekretarja zasedanja, da poroča o prisotnosti delegatov
posameznih občin.
Savin Jogan: Iz pooblastil, ki smo jih dobili neposredno po začetku
zasedanja, izhaja, da sodelujejo na današnjem zasedanju delegati vseh občin v
SR Sloveniji, razen delegatov občin Mozirje, Ormož, Sežana, Slovenske Konjice,
Trbovlje in Tržič. Zaradi ugotovitve navzočnosti v zapisniku in navedb o mne-
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njih in stališčih prosim, da do konca zasedanja sporočite, kdo zastopa posamezno
občino.
Po družbenih funkcijah in delovnem mestu je sestav delegatov tale: 22 delegatov je izvoljenih iz vrst predsednikov in podpredsednikov občinskih skupščin
oziroma mestne skupščine in predsednikov zborov občinskih skupščin; 23 delegatov je izmed predsednikov in članov svetov, komisij občinske skupščine,
upravnih odborov sklada za kmetijstvo v občinah ter odbornikov občinske skupščine; 1 delegat je predstavnik delovne organizacije; 15 delegatov je izrvoljenih
izmed tajnikov občinskih skupščin in delavcev ter funkcionarjev v občinskih
upravah; 5 delegatov pa je izvoljenih iz vrst drugih občanov —1 to so predsedniki in sekretarji občinskih odborov občinskih konferenc socialistične zveze,
predsednik sindikalnega sveta in sekretarji občinskih konferenc Zveze komunistov Slovenije.
Glede na to, da na današnjem zasedanju obravnavamo več točk dnevnega
reda, ki sodijo v različna področja, so v 7 občinah izvolili po 2, v eni 3, v vseh
drugih občinah in v mestu Ljubljani pa po 1 delegata.
Predsedujoči Z d r a v k o Krvina: Prehajamo na 2. točko dnevnega r eda , to je osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij).
Osnutek zakona smo vam poslali 11. 4. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej
točki dnevnega reda je Milan Baškovič, sekretar sekretariata izvršnega sveta
za zakonodajo, ki bo imel tudi uvodno besedo.
Milan Baškovič: Tovarišice in tovariši delegati! Ureditev posebnega
načina dedovanja kmetij in kmetijskih zemljišč pomeni izvajanje sklepov II. in
III. konference Zveze komunistov Slovenije ter izvajanje akcijskega programa
izvršnega sveta. Posebno varstvo in s tem povezana posebna ureditev dedovanja
kmetij in kmetijskih zemljišč je potrebna zlasti zaradi družbenoekonomske in socialne funkcije zemljišč na splošno, še posebej pa kmetijskih zemljišč, zaradi
demografskih in socialnih gibanj in zaradi prihodnjega razvoja kmetijstva;
obenem pa tudi zaradi racionalne izrabe prostora ter končno tudi zaradi varstva
naravnega okolja in pokrajinskih značilnosti.
V vsem povojnem razvoju je pospešeno potekal proces deagrarizacije in s
tem v zvezi spreminjanje strukture prebivalstva v Sloveniji. Čeprav je to splošen
pojav v sodobnem svetu in v razvitih industrijskih državah, je vendarle ta proces pri nas še posebej intenziven. Tako smo v Sloveniji imeli takoj po vojni
še polovico kmečkega prebivalstva, po podatkih sedanjega popisa prebivalstva
pa samo še 18,6 odstotka. Ta proces se nadaljuje in lahko pričakujemo, da bomo
že v kratkem imeli kmečkega prebivalstva celo manj kot 10°/o.
V zvezi s tem procesom deagrarizacije pa hkrati poteka tudi proces drobitve
kmetij, večanje števila delavsko-kmečkih gospodarstev, staranje in upadanje delovne sposobnosti zasebnih kmetovalcev ter s tem povezanega zmanjševanja
obdelovanja kmetijskih površin, zmanjševanja celotne kmetjiske površine in
prehajanjem kmetijskega zemljišča v lastnino tistih, ki ga ne obdelujejo z osebnim delom.
Poleg tega, da je za naše razmere značilna drobna kmetijska posest, moramo upoštevati tudi dejstvo, da je okoli 80 °/o kmetijskih obdelovalnih zemljišč
v zasebni lastnini, kar je pomemben faktor za našo kmetijsko proizvodnjo. Na
razdrobljenih kmetijskih zemljiščih pa se le s težavo uveljavlja sodobna tehno-
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logi j a, pa tudi uspešno sodelovanje s kmetijskimi organizacijami združenega
dela, ki postaja vse bolj realna perspektiva nadaljnjega razvoja kmetijstva.
Nadaljnji proces drobitve ekonomsko sposobnih kmetij zato pomeni tudi
zmanjševanje možnosti za proizvodno sodelovanje s kmetijskimi organizacijami
združenega dela. Zaščita določenih kmetij pred drobitvijo je prav tako eden od
faktorjev za omogočanje opremljanja in moderniziranja proizvodnje, da bi lahko
naraščala produktivnost tudi v zasebnem kmetijstvu, da bi se povečal dohodek
ter izboljševale življenjske razmere zasebnih kmetovalcev.
Ker veljavni sistem dedovanja po splošnih načelih omogoča in celo pospešuje drobljenje kmetijske posesti, čeprav dedovanje samo mi razlog za to, je
potrebno, da se tudi dedovanje kmetijskih zemljišč uredi na poseben način, in
sicer tako, da se prepreči nadaljnje drobljenje kmetij, da se omejuje prehod
kmetijskega zemljišča z dedovanjem v roke tistih, ki zemlje ne obdelujejo, da
se omogoči prevzem kmetij pod ugodnejšimi pogoji in da se tako pospešuje in
omogoča večja gospodarska zmogljivost kmetij. To pa pomeni, da pri varovanju
kmetij z dedovanjem ne gre predvsem za zaščito zasebne lastnine, temveč v prvi
vrsti za varstvo kmetijske gospodaske proizvodne enote.
Tudi ureditev dedovanja naj bi ob preostalih ukrepih agrarne politike povečevala interes za kmetijsko proizvodnjo in stimulirala prevzemnike kmetij.
Na podlagi teh splošnih izhodišč smo najprej pripravili delovni osnutek zakona
in ga predložili v javno razpravo. Ta razprava je bila izredno široka in poglobljena. Zamjo je značilna velika zavzetost širokega kroga sodelujočih občanov in
njihovih organizacij. Zlasti med kmeti in kmetijskimi organizacijami je bil za
ta zakon izredno velik interes. Izražena je bila močna podpora, želja, da bi bil
zakon čimprej sprejet. Ta osnutek je bil še posebej v strokovni pravni obravnavi v zainteresiranih pravnih institucijah in organih, pri čemer naj posebej
omenim organe pravosodja in pravne fakultete ljubljanske univerze. Intencije
zakonskega osnutka so podprla zlasti okrožna sodišča s kmetijskih območij, na
primer Murske Sobote, Maribora, Novega mesta. Javna razprava je poleg vsestranske podpore zakonu dala tudi vrsto pobud, sugestij in predlogov, ki smo
jih smiselno upoštevali v splošnem besedilu zakonskega osnutka, kakršnega je
izvršni svet predložil skupščini v razpravo.
Osnutek zakona loči dedovanje kmetijskih zemljišč od dedovanja kmetije
kot posebej določene kmetijsko proizvodne enote. Kar zadeva kmetijska zemljišča, veljajo zanje le tiste omejitve lastništva kmetijskih zemljišč, ki jih predpisuje osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih. V tem primeru lahko dediči kot
kmetje oziroma kot nekmet je iz splošnih predpisov o dedovanju dedujejo kmetijska zemljišča glede na zakoniti maksimum.
Poglavitni smoter zakona pa je zaščita kmetij kot zaključenih kmetijskih
proizvodnih enot pred njihovo drobitvijo. Zato je največji del zakona posvečen
dedovanju kmetij. Za dedovanje kmetij se uvaja poseben režim, ki odstopa od
veljavnih splošnih predpisov o dedovanju. Ta odstopanja so predvsem naslednja:
1. kmetijo deduje praviloma samo en dedič,
2. dedič-prevzemnik kmetije mora imeti namen obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom, pri čemer pa ni bistveno, ali je kmetijska dejavnost edini
vir njegovih dohodkov,
3. pravice drugih dedičev se spremenijo v denarne terjatve od dedičev-prevzemnikov kmetije,
4. krog dedičev, ki imajo pravico do dednih deležev, se skrči samo za zapustnikove otroke in posvojence, njegovega zakonca ter njegove starše,
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5. dedni deleži se zmanjšajo na nujne deleže po splošnih predpisih o deck>vanju, pri čemer je dana možnost za povečanje ali zmanjšanje zaradi določenih
razlogov,
6. če ni dedičev, ki bi imeli pogoje za dedovanje kmetijskih zemljišč ali
kmetije, se najprej poišče ustrezni prevzemnik, če tega ni, postane kmetijsko
obdelovalno zemljišče proti odškodnini družbena lastnina, če se temu kmetijska
zemljiška skupnost ne odpove.
Ne da bi se spuščal v podrobnosti posebej omenjam tista pomembnejša
vprašanja, ki so bila v javni razpravi deležna posebne pozornosti in glede katerih
se predložene rešitve znatneje razlikujejo od prvotnih tez in prvega delovnega
osnutka oziroma predstavljajo določene novosti. Pokazalo se je, da so bili
prvotno predvideni pogoji oziroma elementi, ki naj opredeljujejo pojem kmetije,
nekoliko pretogi. Pod vplivom številnih zahtev in predlogov v javni obravnavi smo izoblikovali precej spremenjeno definicijo kmetije. Ta nova definicija
kmetije upošteva zlasti naslednja načela:
1. Zagotovitev javne varnosti. Ta se odraža predvsem v tem, da zapustnik
kot tudi kasnejši dediči vedo za status zavarovane kmetije in se lahko odločajo
glede na pravice in dolžnosti, ki so s takim statusom povezane za primer dedovanja. Zato mora biti kmetija s posebnim, aktom določena in registrirana.
2. Demokratičnost postopka pri določanju kmetij. V tem postopku imajo v
skladu s svojimi funkcijami ustrezno vlogo občinske skupščine, kmetijske zemljiške skupnosti in krajevne skupnosti. Pred sprejemom akta občinske skupščine
o določitvi kmetij pa se predvideva tudi javna razprava v okviru ustreznih krajevnih skupnosti. Tak način določanja zavarovanih kmetij hkrati omogoča upoštevanje različnih pogojev razvoja na posameznih območjih.
3. Upoštevanje dinamike gospodarskega razvoja. To načelo terja pregled
akta o zavarovanju kmetij najmanj vsakih pet let in primerjavo z občinskim
prostorskim planom ter siceršnjimi postavkami v kmetijski politiki. To pomeni,
da se ne ščiti struktura kmetij absolutno in za vse čase, temveč se ta zaščita
skladno z dinamiko gospodarskega razvoja in z drugimi splošnimi potrebami
lahko spreminja in prilagaja.
4. Relativnost zaščite kmetij. To se odraža v tem, da se kmetije ščitijo pred
delitvijo samo za primer dedovanja, sicer pa se promet z zemljišči odvija prosto
v okviru veljavnih prepisov o prometu z nepremičninami, upoštevaje določbe
zakona o kmetijskih zemljiščih. Znatno so izpopolnjene določbe o dedovanju
v primeru, ko noben dedič ne izpolnjuje pogojev za dedovanje kmetije oziroma
kmetijskega zemljišča. Poudariti je treba, da v takem primeru ne gre za nikakršno razdedinjenje ali nacionalizacijo. Če dedič ni kmet oziroma ne izpolnjuje pogojev, ne deduje neposredno kmetijskega zemljišča, pač pa denarno
vrednost svojega dednega deleža, pri čemer pa se na poseben način urejajo določena razmerja do prevzemnika kmetije. Nova je določba, po kateri se v primeru,
da ni za dedovanje sposobnega dediča, dedovanje lahko odloži najdalj za eno
leto. V tem roku kmetijska zemljiška skupnost poišče prevzemnika kmetije oziroma kmetijskega zemljišča. Ta prevzemnik se potem glede prevzemne cene in
rokov odplačila dogovarja z dediči. Ce do sporazuma ne pride, odloča o tem
sodišče. V tej zvezi daje zakon nekatere posebne možnosti glede izločanja gospodarskih poslopij, stanovanjskih poslopij, neobdelovalnega zemljišča, kmetijskih
priprav, orodja in živine ter objektov kmečkega turizma. Do tega izločanja
lahko pride sporazumno med prevzemniki in dediči oziroma na podlagi zakona,
če prevzemnika ni. V zadnjem primeru, ko namreč kmetijska zemljiška skupnost
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niti po enem letu ne najde prevzemnika, postane po izločitvi teh delov premoženja preostalo zemljišče družbena lastnina, za katero plača dedičem odškodnino
kmetijska zemljiška skupnost.
Ker pa bi bilo pretogo in v posameznih primerih tudi neracionalno predpisovati kmetijski zemljiški skupnosti, da mora v vsakem primeru prevzeti kmetijsko zemljišče, za katero ni nobenega interesa, je dodana nova določba, po kateri se tudi kmetijska zemljiška skupnost lahko odreče prevzemu takih kmetijskih zemljišč, če to ne nasprotuje občinskemu prostorskemu planu.
Nova je tudi opredelitev dedičev, ki lahko dedujejo kmetijo. Predložena rešitev omogoča razmeroma široke možnosti dedovanja vsakemu dediču, ki ima
namen obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom.
Ob upoštevanju javne razprave so pogoji za dedovanje znatno razširjeni in
praktično upoštevajo vsakogar, ki izkaže svoj interes in zmožnost za obdelovanje
kmetije.'Tudi problemu zaščite mladoletnih dedičev posveča zakonski osnutek
več pozornosti, kot je bilo to v prvotnih tezah. Upoštevaje predloge javne razprave se izraža varstvo mladoletnih dedičev predvsem na dva načina. Po prvem
se lahko v primeru, če kmetije ne deduje zapustnikov zakonec, določitev dediča
kmetije odloži, dokler otroci in posvojenci ne postanejo polnoletni. Drug način
varstva mladoletnih dedičev pa se odraža v določbi, po kateri je dedič, ki je
dedoval kmetijo, dolžan mladoletnega dediča usposobiti za samostojno življenje,
in sicer primerno zmožnostim kmetije.
Načelo nedeljivosti kmetije oziroma dedovanja po enem samem dediču
velja kot pravilo, vendar ne povsem absolutno. Pod vplivom javne razprave in
glede na doslej močno ustaljene običaje predvideva zakonski osnutek izjemo v
primeru, če dedujeta kmetijo zakonca. V tem primeru lahko mož. in žena postaneta solastnika, vendar ostane kmetija fizično kot gospodarska celota skupaj.
Druga izjema pa je mogoča tedaj, kadar je več dedičev kmetov, ki že imajo
svoje kmetijsko zemljiše, in ni drugega dediča, ki bi izpolnjeval pogoje, V tem
primeru se lahko kmetija tudi fizično porazdeli in se po ustreznih delih priključi
že obstoječim kmetijam, seveda v okviru zemljiškega maksimuma. V takem primeru namen zakona ni okrnjen, saj se krepijo že obstoječe kmetijske proizvodne
enote.
Upoštevaje že prvotna izhodišča ter predloge iz javne razprave posveča osnutek zakona še posebno skrb varstvu prevzemnika kmetije. Ta naj bi bil v boljšem položaju, kot pa je bil doslej po splošnih predpisih o dedovanju. Pri tem je
pomembna že temeljna določba, po kateri gre preostalim dedičem le denarna
vrednost nujnega deleža po splošnih predpisih o dedovanju, kar pomeni zmanjševanje siceršnjega dednega deleža na polovico. Če pa je ob upoštevanju dednih
deležev in drugih obveznosti do ostalih dedičev ogrožena gospodarska zmožnost
kmetije, ima dedič-prevzemnik kmetije možnost zahtevati od sodišča, da še
zmanjša nujne deleže ostalih dedičev. Pri tem naj sodišče upošteva zlasti premoženjske razmere in pridobitno sposobnost dedičev na eni strani ter gospodarsko zmožnost kmetije na drugi strani. Taka okvirna določba naj omogoči sodišču,
da lahko pravično rešuje najrazličnejše življenjske situacije. Poleg tega se
lahko da še tudi rok, v katerem je dedič, ki je prevzel kmetijo, dolžan izplačati
dedne deleže drugim dedičem. Sodišče lahko v izjemnih primerih podaljša ta
rok tudi do desetih let. Seveda pa zakon po drugi strani ustrezno ščiti tudi dediče,
ki niso prevzeli kmetije, če gre za njihovo socialno ogroženost. V tej zvezi zakon
določa tudi nekatere obvezne norme, ki so po splošnih predpisih o dedovanju
le fakultativne. Tako se ne glede na zapustnikovo voljo obvezno všteva v ded-
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ni delež vse, kar je dedič že pridobil iz kmetije, na primer šolanje za poklic,
oprema za delavnice, za stavbe in podobno. Zapustnik tudi ne more odpustiti
dedne nevrednosti dediču, ki se je hudo pregrešil zoper dolžnosti preživljanja zapustnika, katerega je bil sicer po zakonu dolžan preživljati, ali pa ni hotel
zapustniku nuditi potrebne pomoči.
K predloženemu zakonskemu osnutku so bile v dosedanjih razpravah v pristojnih telesih skupščine dane nekatere pripombe in predlogi, ki jih bo predlagatelj v nadaljnji fazi priprave zakona proučil in upošteval. Prav tako pa pričakujemo, da se bo tudi današnje zasedanje delegatov občin opredelilo glede predloženih rešitev, zlasti tistih, ki zadevajo občino in krajevno skupnost, ter da
bodo dane pomembne sugestije, pripombe in predlogi, ki bodo pripomogli k
čimbolj šim končnim zakonskim rešitvam. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina : Na osnovi ekspozeja in osnutka zakona začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Stane Jan, delegat občine
Tolmin.
Stane Jan: Spoštovani tovariši in tovarišice delegati!
V 7. členu osnutek zakona dopušča dedovanje zemljišč in gospodarskih
poslopij dedičem, ki ne izpolnjujejo pogojev dedovanja po splošnih predpisih
o dedovanju, medtem ko je v 6. členu dopuščeno dedičem in prevzemnikom, da
od kmetij lahko> izločijo zgradbe in kmetijsko neobdelovalno zemljišče. O tem
pa. je zakonodajno-pravna komisija zavzela odklonilno stališče, ker sodi, da so
zemlja, zgradbe in stanovanjska poslopja na kmetiji neločljiv del celote. Strinjamo se s stališčem zakonodajno^pravne komisije, če namreč do take delitve ne
bi prišlo, bi vse zgradbe v hribovitih delih propadle. Ker pa imamo v hribovitih
predelih (tolminska) veliko primerov, da mladi zapuščajo kmetije, odhajajo v
dolino, za kmetijsko zemljišče so zainteresirani drugi kmetijski proizvajalci,
zgradbe pa propadajo, ker zanje nihče ne skrbi in ni zanje zainteresiran, naj bi
zakon o dedovanju prepustil občinskim skupščinam, da bi po potrebi s svojim
predpisi, tudi drugače urejale najbolj gospodarno politiko dedovanja kmetijskih
zemljišč in zgradb sestavni del kmetijskega zemljišča. Nepopravljiva škoda bi
bila, da bi kmetijska, poslopja, stanovanjske gospodarske zgradbe razpadle eventualno tudi zaradi zakonske ovire, ker so možne tudi drugačne rešitve v primeru,
ko dediči ne bi pokazali nobenega interesa gospodariti s kmetijskimi površinami ah z zgradbami, ki so sestavni del kmetijskega posestva.
Glede na to predlagam, da se k 6. oziroma 7. členu doda dopolnilo, po katerem bi se prepustilo občinskim skupščinam, da same določajo pogoje za izvajanje
tega načela. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker očitno ne želi nihče več razpravljati o predloženem osnutku zakona,
predlagam, da mnenje, ki ga je posredoval delegat občine Tolmin, posredujemo
vsem pristojnim zborom in odborom v republiški skupščini in vsem občinskim
skupščinam in da ga posebna skupina obdela. Se strinjate s predlogom? (Da.)
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o spremembi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.
Predlog smo vam poslali 17. 4. 1973. Razen tega ste danes dobili na klop
še predlog za spremembo tega zakona, ki ga je pripravila začasna skupščina
29
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skupnosti starostnega zavarovanja kmetov na območju SR Slovenije. Ta predlog
je bil poslan tudi izvršnemu svetu.
Uvodno obrazložitev bo imel tovariš Jože Jan, delegat občine Žalec.
Jože Jan: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Kategorije kmetov, izločenih iz starostnega zavarovanja, smo na območju občine Žalec
ugotovili takrat, ko so prvi upravičenci začeli uveljavljati pravico do starostne
pokojnine1, To so kmetje, ki so 1. januarja letos dopolnili 75 let oziroma kmetjeborci 70 let. Službe skupnosti za invalidsko in pokojninsko1 zavarovanje tolmačijo 18. člen zakona o starostnem zavarovanju kmetov v zvezi s 16. členom
zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva tako, da nimajo pravice do pokojnine kmetje, ki so šli v preužitek od
1. 4. 1960 do 1. 4. 1965, torej kmetje, ki niso bili pet let zdravstveno zavarovani.
Glede na določbo drugega odstavka 16. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva se za zavarovance kmete
štejejo tudi člani gospodinjstva, ki se v pridobitniške namene kot posamezniki
ukvarjajo s kmetijstvom in so zavezanci prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. Ob teh določbah zakona smo spregledali, da so kmetje, ki so šli
v preužitev od 1. 4. 1960 do 1. 4. 1965, izločeni iz starostnega zavarovanja, ker so
in bodo do svoje smrti ostali člani gospodinjstva oseb, ki se v pridobitniške namene kot posamezniki ukvarjajo s kmetijstvom in so1 zavezanci prispevka iz
osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. Očitno je, da službe skupnosti za
invalidsko in pokojninsko zavarovanje pri izvajanju zakona o starostnem zavarovanju kmetov abstrahirajo določbe drugega odstavka 16. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva in favorizirajo 3. točko 18. člena zakona o starostnem zavarovanju po pravilu, da kasnejša
norma oziroma kat razveljavlja prejšnjega. Tako je na območju 10 občin širšega
celjskega območja prizadetih okoli 400 kmetov-preužitkarjev. Za celjsko regijo
pomeni to izdatek 100 tisoč N dinarjev na mesec oziroma 1 milijon 200 tisoč dinarjev na leto.
V času razprav o osnutku zakona o starostnem zavarovanju kmetov na
zborih volivcev v naši občini ni nihče tega osnutka tolmačil tako, da je ta kategorija kmetov izločena. Na seji občinskega zbora delovnih skupnosti skupščine
občine Žalec, ki je bila 27. marca letos, odgovor na postavljeno odborniško vprašanje, ki naj bi pojasnil vzrok za izločitev te skupine preužitkarjev od pravice
do starostne pokojnine, odbornikov ni zadovoljil. Odločno smo zahtevali, da se
tudi ti kmetje vključijo v starostno zavarovanje.
Zato smo sprejeli sklep, da se predsedniku skupščine SR Slovenije pošlje
predlog za izdajo zakona, da se spremeni zakon o starostnem zavarovanju kmetov v tem smislu, da bodo pravico do starostne pokojnine pridobili tudi kmetje,
ki so šli v preužitev od 1. 4. 1960 do 1. 4. 1965. Na predlog, ki smo ga posredovali
predsedniku skupščine SR Slovenije, nam je socialno-zdravstveni zbor skupščine
SR Slovenije sporočil, da je zbor na zadnji seji 4. aprila letos sklenil, da bo na
eni od prihodnjih sej razpravljal o tem, kako se izvaja zakon o starostnem zavarovanju kmetov, in da je za izdelavo te informacije zadolžil republiški sekretariat za delo. Ce naj bi to sporočilo pomenilo, da lahko pride do odlašanja za
spremembo zakona, je treba ponovno poudariti, da gre pravzaprav za relativno
majhna sredstva, kar sem že povedal.
V imenu skupščine občine Žalec predlagam, da se postopek za spremembo
zakona o starostnem zavarovanju izvede nemudoma v tem smislu, da bodo pravi-

35. zasedanje

451

co do starostne pokojnine dobili tudi kmetje, ki so šli v preužitek od 1. 4. 1960
do 1. 4. 1965. Zato predlagamo, da se črta ta 1. točka 17. člena in 3. točka 18.
člena tega zakona, ki pravico do starostne pokojnine preužitkarja pogojujeta
z lastnostjo zavarovanca od 1. 4. 1960 do 1. 4. 1965.
Ker je med tem časom prišlo do podobnega predloga tudi v okviru skupnosti starostnega zavarovanja kmetov na območju SR Slovenije, v kateri so tudi
pripravili predlog za spremembo zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki
razen teh vprašanj, ki jih predlagamo mi, predlaga še nekatere druge spremembe, predlagam, da o vsebini našega predloga razpravljamo danes, s tem da naš
predlog združimo s predlogom skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v enoten predlog. Ta nov predlog pa naj bi bil znova obravnavan na zasedanju delegatov občin.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Mislim, da ima tovariš Jan prav, ko
pravi, da naj dopolnimo njihov predlog s predlogom skupnosti zavarovanja
kmetov in še z morebitnmi drugimi predlogi, ki se bodo izoblikovali v današnji
razpravi.
Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker se nihče ne prijavi
k razpravi, predlagam, da predlog občine Žalec za spremembo zakona o starostnem zavarovanju kmetov združimo s predlogom skupnosti starostnega zavarovanja kmetov in ga pošljemo izvršnemu svetu, da pripravi enoten predlog.
Ta nov predlog pa bomo znova obravnavali na zasedanju delegatov občin.
Kdor je za tak predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Ugotavljam, da je ta predlog soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega r e d a , to je na poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v
delovnih organizacijah, s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil.
Poročilo smo vam poslali dne 23. 4. 1973. Uvodno besedo bo imel Stane Pungerčar, predsednik komisije.
Stane Pungerčar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Komisija enotnega zbora skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega
prava v delovnih organizacijah je enotnemu zboru in republiškemu zboru predložila poročilo o uresničevanju ustavnih dopolnil v delovnih organizacijah in
predlog resolucije o uresničevanju ustavnih dopolnil od XXVII do XXX k ustavi
naše republike, ki sta jo oba zbora že sprejela.
Ne glede na to je potrebno, da tudi predstavniki občin razpravljate o problemih, ki izhajajo iz uresničevanja ustavnih dopolnil in poveste mnenja o problematiki, o kateri govori poročilo.
Uresničevanje ustavnih dopolnil je po mnenju komisije v tem trenutku
najpomembnejša družbenopolitična naloga, ki zadeva ne samo delovne organizacije in delovne ljudi, temveč tudi organe družbenopolitičnih skupnosti ter občane v samoupravnih in krajevnih skupnostih.
Poročilo, ki ste ga prejeli z gradivom in sprejeta resolucija nakazujeta
naloge subjektivnih sil pri uresničevanju ustavnih dopolnil in med drugim
opredeljujeta tudi naloge, ki jih imajo v zvezi s tem občine. Rad bi poudaril, da
morajo občinske skupščine razpravljati o uresničevanju ustavnih dopolnil na
29»
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svojem področju, pripiraviti, če še niso, programe o aktivnosti občinskih skupščin
in njenih organov pri uresničevanju ustavnih dopolnil ter v sodelovanju z
družbenopolitičnimi organizacijami na svojem področju nuditi konkretno pomoč
delavcem pri uresničevanju njihovih ustavnih pravic. Pri tem komisija meni,
da morajo biti vsi organi aktivni tako v fazi priprav za ustanavljanje temeljnih
organizacij združenega dela oziroma pri oblikovanju splošnih samoupravnih aktov, kakor tudi pri dajanju konkretne pomoči in sprejemanju teh aktov, in da
se mora aktivno vključevati v spremljanje odnosov, ki nastajajo v delovnih
organizacijah na podlagi ustavnih sprememb.
V resoluciji je posebej poudarjena naloga pri urejanju odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, zlasti na tistih področjih, kjer je njihova aktivnost omejena na področje občine. Pri tem so mišljene predvsem samoupravne
interesne skupnosti družbenih služb in tiste, ki opravljajo gospodarsko dejavnost
na področjih, ki so posebnega družbenega pomena. V teh skupnostih bo treba
o procesu usklajevanja z ustavnimi dopolnili zamenjati proračunske elemente
financiranja z elementi samoupravnega sporazumevanja in zagotoviti, da bo občina v celoti slonela na delegatskem principu. Za primer takih odnosov v samoupravnih interesih skupnostih, ki niso v skladu z ustavnimi dopolnili, smo v poročilu omenili odnose stanovanjskih podjetij, kjer interesi delavcev in drugih
delovnih ljudi še niso zadosti prišli do izraza. Podobne odnose srečujemo tudi
v drugih samoupravnih interesnih skupnostih. V bistvu gre pri tem za to, da
zagotovimo ne samo formalno, temveč tudi dejansko vpliv tistih, za katere samoupravne interesne skupnosti delujejo in za katere zagotavljajo' sredstva.
Naslednja naloga, ki je bila sprejeta v zborih, je vprašanje družbenih skladov v občinah. Dokler se taki skladi oblikujejo na način kot doslej, nimamo
samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja na ravni občine, in dokler je
upravljanje s temi skladi v glavnem odtujeno tistim, ki v sklade pispevajo in
katerim so namenjene, nosijo v sebi elemente etatizma in predstavljajo v bistvu
obliko odtujevanja sredstev. Zaradi tega bomo- morali formiranje teh skladov
zamenjati s samoupravnim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem
zainteresiranih partnerjev. Upravljanje z njimi pa naj se prenese na delovne
organizacije, samoupravne interesne skupnosti in krajevne skupnosti, ki bodo
že našle pota, da te sklade, kadar bodo to narekovali interesi, združujejo.
S tem kratkim uvodom nisem nameraval načeti novih problemov, temveč
le opozoriti na nekatera bistvena vprašanja v poročilu in sprejeti resoluciji, ki
se nanašajo na naloge in vlogo občin pri uresničevanju ustavnih dopolnil.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Na osnovi gradiva, ki ste
ga prejeli in uvodne besede tovariša Pungerčarja začenjam razpravo. Kdo želi
besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, predlagam, da predloženo poročilo sprejmemo. Na glasovanje dajem poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravenga prava v delovnih organizacijah, s
posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil. Kdor je za poročilo,
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je poročilo soglasno sprejeto.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročila delovne
skupine izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za pripravo predlogov v zvezi
z akcijo za odpravljanje nelikvidnosti in nepokrite porabe.
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Poročilo smo vam poslali 9. 4. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej točki
dnevnega reda je tovariš Miloš Šulin, član izvršnega sveta. Prosim za uvodno
besedo.
Miloš Šulin: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! V zvezi z ukrepi
za odpravo vzrokov nelikvidnosti in nepokrite porabe je bila pri izvršnem svetu
skupščine SR Slovenije ustanovljena delovna skupina, ki jo vodi sekretar za
finance, sestavljajo pa jo predstavniki izvršnega sveta, predstavniki službe
družbenega knjigovodstva, narodne banke Slovenije, poslovnih bank, gospodarske zbornice, sindikatov, Socialistične zveze in sklada skupnih rezerv gospodarstva. Naloga te skupine je, da ugotovi stanje in vzroke nelikvidnosti ter da na
republiški ravni usklajuje delovanje in napore v zvezi z izvajanjem teh ukrepov
in daje predloge za rešitve. Skupina je pripravila program ukrepov za odpravo
vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti ter nakazala naloge posameznih dejavnikov v republiki na področju gospodarstva, družbenopolitičnih skupnosti,
samoupravnih interesnih skupnosti, gospodarske zbornice in sindikatov. Konkretne naloge pa je nakazala za delovne organizacije, službo družbenega knjigovodstva, sklad skupnih rezerv gospodarstva, poslovne banke in Narodno banko
Slovenije. Ta skupni program dela je bil že posredovan javnosti in tudi republiški skupščini. Omenim naj še, da delavna skupina pri izvršnem svetu skupščine SR Slovenije usklajuje svoje delo z ustrezno delovno skupino pri zveznem
izvršnemu svetu, v katero je vključen po en član iz vsake republike in obeh pokrajin.
V poročilo, ki vam je bilo posredovano, so v prvem poglavju globalno navedeni ukrepi zvezne skupščine, kaj opredeljuje skupni program dela in kaj je
njegov pomen. V drugem poglavju je navedeno, kaj je delovna skupina pri izvršnem svetu SR Slovenije pri analizi vzrokov nelikvidnosti ugotovila; to so
izgube, neporavnane obveznosti v negospodarstvu, blokacije žiro računov glavni
vzroki nelikvidnosti, nepokrite obveznosti za tekoče investicije in podobno. V
tretjem poglavju so stališča in mnenja, ki jih je delovna skupina zavzela do
predlogov na podlagi raznih informacij in predlogov zveznih organov. V prilogi
pa je prikazan pregled zadev, ki jih je delovna skupina obravnavala; pri tem pa
manjkajo zadeve, ki jih je obravnavala skupina na zadnjih dveh sejah, to je
poročilo službe družbenega knjigovodstva v zvezi s sprejemanjem ukrepov za
izboljšanje likvidnosti, osnutek programa dela službe družbenega knjigovodstva
za leto 1973, osnutek zakona o spremembi zakona o vračanju in oprostitvi plačevanja in uporabi depozitov pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in
neproizvodne investicije ter o odprtih problemih v zvezi z uporabo predpisov,
sprejetih v okviru ukrepov za stabilizacijo gospodarstva. S tem v zvezi je delovna skupina dala mnenja ustrezni komisiji pri zveznem izvršnem svetu.
Skupina je obravnavala tudi analizo zaključnih računov gospodarskih organizacij v letu 1972 in ugotovila stanje v gospodarstvu v zvezi z izvajanjem zakona o nelikvidnosti, predvsem glede zagotovitve sredstev za pokritje izgub iz
leta 1972 in za zagotovitev trajnih obratnih sredstev gospodarskih organizacij.
Posebno pozornost, kot že doslej, bo delovna skupina tudi za naprej posvečala predvsem problemom na področju primarne dejavnosti, to je železnicam
oziroma prometu v celoti, železarnam, elektrogospodarstvu, kakor tudi tistim
organizacijam združenega dela, ki imajo zaradi različnih vzrokov težave v zvezi
z nelikvidnostjo, kot so Cinkarna Celje, Metalna, Tomos, rudniki in premogovniki.
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Razprava o poročilu delovne skupine je bila že v republiškem in gospodarskem zboru republiške skupščine in njihovih odborih. Po teh razpravah ugotavljamo, da je bila usmeritev dela skupine pravilna in da bodo vse posredovane
pripombe delovni skupini pri nadaljnjem delu koristile. Ob koncu naj povem,
da bo na osnovi sklepov republiškega in gospodarskega zbora republiške skupščine delovna skupina pred skupščinskimi počitnicami predložila še eno poročilo,
ki naj bi zajelo delo skupine od marca do junija. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina : Hvala lepa. Na podlagi poročila, ki
ste ga prejeli, in uvodne razprave tovariša Šulina začenjam razpravo. Kdo želi
razpravljati o tej točki dnevnega reda? Ali se strinjate s poročilom in s predlogi,
ki jih je posredoval tovariš Sulin? Ker nihče ne želi razpravljati, predlagam, da
glasujemo o predloženem poročilu. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam,
da je poročilo soglasno sprejeto.
Ker ni tukaj predstavnika predlagatelja k 6. točki dnevnega reda, predlagam kratek odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 11.40.)
Predsedujoči Zdravko Krvina: Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem
prometu.
Osnutek smo vam poslali 4. 4. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej točki
dnevnega reda je tovariš Ljubo Levstik, pomočnik republiškega sekretarja za
gospodarstvo, ki bo imel tudi kratko uvodno besedo.
Ljubo Levstik: Spoštovani tovariš predsedujoči, spoštovane tovarišice
in tovariši delegati! Dovolite mi, da v kratkem povem glavne razloge za izdajo
zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu in njegove osnovne
značilnosti. Z zveznim ustavnim zakonom je bilo določeno, da 31. 12. 1972 prenehajo veljati določbe temeljnega zakona o organizaciji prevoza z motornimi
vozili v cestnem prometu, ki je bil sprejet leta 1965 in dopolnjen 1968. leta.
V naši republiki smo poleg tega zakona uporabljali še zakon o organizaciji
cestnega prevoza z motornimi vozili, ki je bil sprejet 1971. leta in zakon o opravljanju javnega prevoza z motornimi vo-zili v zasebni lasti iz leta 1964. Z uveljavitvijo zveznih ustavnih amandmajev je večina pristojnosti iz zveze prešla
na republike. Zaradi tega je bilo potrebno večino določb temeljnega zakona
in republiškega zakona uskladiti z ustavo in prilagoditi sedanjim potrebam
cestnega prevoza z motornimi vozili. Ker bo v Sloveniji sprejet zakon o osebnem
delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih, bo vsa podrobnejša določila o zasebnih prevoznikih urejeval ta zakon, vendar pa je bilo treba
osnovna načela o prevozu z motornimi vozili ne glede na to, v čigavi lasti so,
določiti s predloženim zakonom.
Neposredni vzrok za obravnavo in sprejem predloženega zakona so ustavni
amandmaji, zaradi česar tudi predlagamo, da se postopek skrajša, in sicer naj
se formalno opusti predlog za izdajo zakona ter pred skupščino in njenimi organi
obravnava v prvi fazi osnutek zakona. S predloženim osnutkom smo želeli,
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da bi se uresničila predvsem nekatera načela, kot je enaka uporaba zakona
za organizacije združenega dela in občane, ki se poklicno ukvarjajo s cestnim
prevozom, ter uporaba enakih tehničnih pogojev, izboljšanje prevoznih storitev
in povečanje varnosti cestnega prometa z doslednim uvajanjem notranje kontrole v organizacijah združenega dela in dodatnih tehničnih pregledov pri zasebnih avtoprevoznikih, usklajevanje voznih redov, med prevozniki, in tudi avtobusnih prevozov z drugimi vrstami prevozov, določitev pogojev, pod katerimi
naj poslujejo avtobusne postaje in podobno.
Poleg tega pa smo želeli s predloženim osnutkom poleg večje: varnosti prometa doseči tudi večji vpliv neposrednih uporabnikov avtobusnih storitev, ker
se je izkazalo-, da v preteklem obdobju v večini primerov niso- mogli dovolj
vplivati na odločitve velikih avtobusnih prevoznikov takrat, ko so se pojavile
določene monopolistične težnje. To se nanaša predvsem na vprašanje obmestnega
prometa, ki naj bi po osnutku v celoti prešel v občinsko pristojnost. Osnutek
zakona so doslej obravnavali odbor za. proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora, odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora
in zakonodajno-pravna komisija ter republiški zbor skupščine. Vsi omenjeni organi so se s predloženim konceptom osnutka zakona strinjali in niso dah nobenih
sistemskih pripomb. Kot pomembnejše pripombe, s katerimi se strinja tudi
predlagatelj, bi omenil naslednje: V zakonu naj bo načelno z aspekta cestnega
prevoza obdelana tudi taksi služba, povečati in precizirati bo potrebno vlogo
republiške skupnosti za ceste oziroma drugih upravljalcev javnih cest pri določanju postajališč za avtobuse, in poostriti sankcije za prestopke in prekrške.
Poleg tega so odbori in komisije predlagali še jasnejše in preciznejše formulacije posameznih določb, kar bo predlagatelj zakona pri pripravi predloga v
glavnem upošteval. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Na podlagi predloženega osnutka
zakona in uvodne besede tovariša Levstika začenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima tovariš Renato Bizjak, delegat občine Tolmin.
Renato Bizjak: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
Zanima me, ali je v točki a) 31. člena zajet tudi prevoz šolskih otrok v šolo,
ker se pojavlja problem, da avtobusna podjetja nočejo voziti otrok v šolo.
Poleg tega bi bilo po našem mnenju potrebno v zakonu dati možnost občinskim
skupščinam, da bolj odločno posredujejo glede uvajanja določenih prog v medkrajevnem prometu in usklajevanju voznih redov. Doslej so bili namreč ti
predlogi občinskih skupščin le redko upoštevani. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Na to vprašanje bo odgovoril tovariš
Ljubo Levstik.
Ljubo Levstik: Na prvo vprašanje tovariša delegata v zvezi s prevozom šolskih otrok naj odgovorim, da so predvidene tri oblike za te vrste
prevozov, in sicer:
1. z avtobusnimi podjetji, ki se ukvarjajo z javnim prevozom,
2. v osnutku zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih je določeno, da lahko samostojni avtoprevoznik sklene
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z občino pogodbo, da bo opravljal z enim avtobusom prevoze šolskih otrok
v krajih, kjer ni organiziram redni linijski promet,
3. po tem zakonu prav tako lahko prevažajo otroke same šole.
Iz tega je razvidno, da ima zakon tendenco v večji meri zaščititi javne
interese in v večji meri omogočiti tudi vpliv občin na tem področju. Vpliv
občin je še posebno viden na področju obmestnega prometa, kar je mogoče v
obrazložitvi pomanjkljivo povedano. Uvedbo linij primestnega prometa sicer
republiški sekretariat za gospodarstvo samo odobrava, medtem ko je frekvenca
teh voženj, usklajevanje voznih redov itd. v pristojnosti občin. Tu so se namreč
večkrat pojavljale monopolistične težnje posameznih podjetij, kar je imelo za
posledico zanemarjanje javnega interesa na določenem področju (interes občin
in šol). Takšni primeri so bili v zadnjem času na področju občin Črnomelj in
Metlika. Ker na teh področjih po starem sistemu ni bilo mogoče rešiti tega
problema, je bil uveden mestni promet, za katerega pa sploh ni pogojev. Ker je
zdaj primestni promet v celoti prepuščen občinam, lahko te tudi določajo
režim in vse ostale pogoje za uvedbo* linij. V okviru tega pa imajo občine
možnost, da rešujejo probleme prevoza šolskih otrok, prevoza delavcev na delovno mesto in ostalih na področju občine z obliko prometa, ki je primerna za
taka področja, to je s primestnim prometom. Mestni promet pa zdaj ni več prometno območje občine, kot je bilo doslej, ampak je promet, ki se lahko organizira samo na urbanistično organiziranih območjih.
Vsekakor se bomo morali zavzemati, da bodo pri uvajanju linij upoštevani
tudi predlogi občin, vendar velja to le za medkrajevne linije, medtem ko v
primestnem prometu že zakon daje občinam vso možnost za reguliranje tega
področja. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvin.a: Je tovariš delegat zadovoljen z
odgovorom? Prosim, besedo ima Renato Bizjak.
Renato Bizjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Moje vprašanje se je nanašalo predvsem na javni medkrajevni promet. Problemi
se namreč pojavljajo na tem področju in bojim se, da določila tega zakona ne
zagotavljajo dovolj možnosti občinskim skupščinam, da bi lahko vplivale predvsem na uvajanje novih prog.
Predsedujoči Zdravko Krtina : Tovariš Ljubo Levstik ima besedo.
Ljubo Levstik: Predlagam, da se ta pripomba posreduje sestavljalcu
zakona. Hotel bi opozoriti na to, da smo ravno v tistih pripombah, ki so jih
dali razni odbori in komisije, zasledili, da zakon izključuje kakršnokoli predpisovanje gospodarske zbornice na področju javnega prevoza, kar je bilo doslej
mogoče. Vse predpisovanje se zdaj poverja organu, pristojnemu za promet,
to je republiški sekretariat za gospodarstvo, v čigar pristojnost spada tudi vprašanje prometa. S svojimi dopolnilnimi predpisi lahko določi pogoje za uvajanje
tega medkrajevnega prometa in usklajevanje voznih redov. Menim, da bi bilo
utemeljeno današnjemu zasedanju posredovano vprašanje s tem pravilnikom
sekretariata bolj detajlno urediti. Gre namreč za zadevo, ki se jo lahko uredi
s podzakonskim aktom, za kar ima omenjeni sekretariat tudi pooblastilo. Hvala
lepa.
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne,
predlagam, da ta mnenja strnemo in jih posredujemo vsem pristojnim zborom,
občinskim skupščinam in predlagatelju zakona.
Pred koncem zasedanja prosim Vinka Jagodica, Dušana Suhadolnika, Antona Peternela, Alojza Avšiča in Marjana Mikliča, če ostanejo tukaj, da se dogovorimo v zvezi s prvo točko dnevnega reda.
Končujem zasedanje in se zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje.
(Zasedanje je bilo končano ob 11.50.)

ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN'

36. zasedanje
(28. maja 1973)
Predsedoval: Zdravko Krvina,
član predsedstva skupščine SR Slovenije
Začetek zasedanja ob 9.05.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariši delegati! Na podlagi 11.
člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov začenjam
36. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je sklical predsednik skupščine SR Slovenije na podlagi določil 3. točke VII. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije in 7. člena omenjenega odloka.
Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in obsega naslednje točke:
1. osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne
dohodke;
2. osnutek zakona o gozdovih;
3. osnutek zakona o graditvi objektov;
4. osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v
naseljih;
5. osnutek zakona o gostinski dejavnosti;
6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih;
7. poročilo komisije izvršnega sveta za usklajevanje dela inšpekcijskih
organov ter drugih organov odkrivanja in pregona;
8. program usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji in
zakonodajnega dela v letu 1973.
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bih na današnje
zasedanje povabljeni predstavniki predlagatelja gradiva za današnjo razpravo,
izvršnega sveta ter člani predsedstva naše skupščine.
V smilu omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite dva overitelja
zapisnika. Predlaga kdo konkreten predlog, ali naj izvolimo overitelja kar po
abecednem redu občin? To sta delegata občin Hrastnik in Idrija, tovariša
Ivan Rupnik in Silvij Blaj. Se s predlogom strinjate? Prosim, da to potrdite z
dvigom rok. (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa! Ugotavljam, da sta bila
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za overitelja zapisnika 36. zasedanja izvoljena tovariša Ivan Rupnik in Silvij
Blaj.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o
samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke.
Osnutek smo vam poslali 14. 5. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej točki
dnevnega reda je tovariš Rado Miklič, republiški podsekretar za delo, ki bo
imel tudi uvodno besedo. Prosim!
Rado Miklič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Pred
vami je osnutek zakona, ki ima velik pomen za uresničevanje samoupravnih
odnosov nasploh, še posebej pa za tako zahtevne in tako občutljive družbene
odnose, kot so odnosi na področju razporejanja dohodka in na področju delitve
sredstev za osebne dohodke. To so namreč prav tisti družbeni odnosi, ki odločilno vplivajo na konkretno uresničevanje družbenoekonomskega položaja delovnega človeka v družbeni reprodukciji, kakršnega določajo ustavna dopolnila.
Osnutek zakona izhaja iz načel, značilnih za ustavna dopolnila, ki so dobila
o-znako delavskih dopolnil. Gre torej za nov zakon in ne morda le za novelacijo
veljavnega zakona iz leta 1971 in za njegovo formalno uskladitev z ustavnimi
dopolnili. Že naslov kaže na to.
Ni namen zakona, da bi neposredno urejal razmerja na področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke, niti da bi neposredno posegal
v to razporejanje, ga odrejal in v ta namen morda celo predpisoval obvezne
modele in obrazce. Pred vami je osnutek zakona, katerega poglavitni namen je
ustvariti solidne pravne temelje za učinkovito samoupravno urejanje teh odnosov ter za organiziran in uspešen potek samoupravnega sporazumevanja. Njegova uspešnost pa se mora održati v racionalni, ekonomsko in politično smotrni
razporeditvi dohodka ter v takšni delitvi sredstev za osebne dohodke, kjer je
uresničeno načelo1 delitve po delu, torej načelo, ki po eni strani zahteva usklađeno
praviloma celo poenoteno vrednotenje temeljnih skupnih značilnosti poklicev,
tipičnih za posamezne dejavnosti. Po drugi strani pa mora biti uresničeno načelo, ki dovoljuje v osebnih dohodkih samo takšne in samo tolikšne razlike, ki
so upravičene, ker so posledica različnih pogojev dela na posameznih delovnih
mestih, različnih delovnih rezultatov in. različne delovne storilnosti.
Poglavitni namen predloženega osnutka je uveljaviti predvsem tiste pravne
osnove, ki so neogibno potrebne, da se omogoči in zagotovi razvoj samoupravnih
odnosov na tem področju, to je odnosov, kakršni ustrezajo položaju in vlogi delovnega človeka v družbeni reprodukciji in ki so hkrati poglavitni vir tiste
neposredne, žive delavčeve osebne zainteresiranosti za uspešnost dela, za uspešnost gospodarjenja, ki jo lahko označimo za odločilen agens našega razvoja in
napredka. Zato je temeljni smoter osnutka zagotoviti sistem sporazumevanja,
kjer se poklicani najbolj zainteresirani udeleženci sami pravno in dejansko neposredno sporazumevajo in po opravljenem postopku tudi sporazumejo o osnovah in merilih, po katerih se bodo po lastni volji in po lastni odločitvi zavestno, disciplinirano ravnali v svojih temeljnih organizacijah združenega dela, ko
bodo odločali o razporejanju dohodka za posamezne namene, ko bodo urejali
svoj sistem delitve sredstev za osebne dohodke in ga v praksi tudi uporabljali.
Osnutek zakona je potemtakem pripravljen tako, da bo zagotovil uresničitev ustavnega načela, po katerem delavci v temeljnih organizacijah združenega
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dela sami določajo osnove in merila za razporeditev dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke.
Zaradi tolikšnega političnega in sistemskega pomena so bila pri izdelavi
osnutka kot politična izhodišča upoštevana stališča in sklepi centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije o nalogah pri nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za
osebne dohodke. V teh stališčih so kritično ocenjene dosedanje izkušnje na tem
področju ter nakazane iz teh izkušenj izvirajoče politične smernice za realizacijo
ustavnopravnih načel, ki zadevajo vlogo delovnega človeka pri ustvarjanju dohodka in pri razpolaganju z njim ter naravo tega dohodka, ki ga delavci kot
del skupnega družbenega dohodka ustvarjajo v različnih oblikah združenega
dela. Zato osnutek, primerno vlogi države na tem. področju kot je definirana
v ustavnih, dopolnilih, še posebej upošteva pristojnost družbenopolitičnih skupnosti, to je republike, prav tako pa tudi občin, pri čemer se ne izključuje možnost
da v določenih primerih nastopi z intervencijskimi ukrepi, če sporazumevanje
ne bi bilo učinkovito.
S tem pa sem že v glavnih obrisih nakazal nekatere poglavitne značilnosti
vsebine osnutka. Kot sem dejal, ne gre torej za zakon, ki bi neposredno urejal
razporejanje dohodka, ki bi določal konkretna ekonomska razmerja na tem področju, predpisoval nekakšne maksimalno dopustne gornje meje za oblikovanje
sredstev za osebne dohodke. Gre za zakon, ki z indikativnim! normami nakazuje
poglavitne družbenoekonomske namene sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. Zato se izogiba predpisovanju modelov in obrazcev, upoštevaje mnogotere posebnosti in različnosti v razmerah, v katerih delujejo posamezne organizacije združenega dela in ki vplivajo na ustvarjanje dohodka. Ta je načeloma
kot rezultat tekočega in minimalnega dela gornja meja, ki je odločilna tako za
razporejanje dohodka kot tudi za oblikovanje sredstev za osebne in skupne
potrebe delavcev.
Sicer pa velja v tej zvezi opozoriti na načelo osnutka, po katerem so udeleženci samoupravnega sporazumevanja dolžni v svojih sporazumih predvideti
ukrepe, s katerimi bodo zagotavljali, da bo razporejanje dohodka in oblikovanje
sredstev za osebne dohodke ostajalo v razmerjih, določenih v družbenih planih
Oziroma v resolucijah o družbenoekonomski politiki. Če pa bi kljub temu vendarle prihajalo do rušenja teh razmerij, predvideva osnutek možnost posebnega
zakonskega ukrepanja.
Gre torej za zakon, ki določa poglavitna načela postopka samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. Pri tem osnutek izhaja iz načelnega političnega in ustavnopravnega stališča, da so edini nosilci sporazumevanja
neposredni delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. Zaradi velikega
pomena je treba zagotoviti samoupravni odnos v tem območju že v postopku ne
le deklarativno, temveč tudi dejansko. Treba je zagotoviti samoupravno organiziranost, zlasti še učnkovitost tega postopka in tudi učinkovitost praktičnega
izvajanja že sklenjenih sporazumov.
Od tod izvira pomembna novost osnutka, po kateri se delavci temeljne organizacije združenega dela, ki se odločijo za samoupravno sporazumevanje, sami
organizirajo v zborih udeležencev in jih konstituirajo kot svoje samoupravne
organe. Te zbore lahko označimo za organizacijsko osnovo celotnega postopka
sklepanja samoupravnih sporazumov. Lahko jih pa označimo tudi za orientacijsko osnovo za skupno spremljanje in nadziranje njihovega praktičnega izvajanja.
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Na teh zborih udeleženci izvolijo svoje, njim odgovorne predvsem strokovne
organe, skupne komisije, arbitraže ah poravnalne svete in podobno. Tako so lahko delavci v temeljnih organizacijah prek svojih delegatov v teh zborih sproti
obveščeni o poteku postopka, o problemih, ki nastajajo med postopkom o izvajanju že veljavnih sporazumov. Ta način naj delavcem omogoči odločilno vplivati na postopek, na vsebino sporazumevanja, prav tako pa tudi na izvajanje,
kajti nosilci samoupravnega sporazumevanja so delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, in tako mora biti samoupravni sporazum rezultat njihove
volje, njihove odločitve.
Samoupravni sporazum postane pravno sklenjen in veljaven z dnem, ko ga
v vsaki temeljni organizaciji združenega dela, ki se vključi v postopek, sprejme
večina vseh delavcev neposredno in v enakem besedilu. Gre pravno in dejansko
za sporazum, torej za izraženo voljo delavcev. Zato o sklenitvi sporazuma ne
more sklepati delavski svet ali kak drug organ upravljanja, temveč delavci sami.
Ker je sklepanje sporazuma v pristojnosti delavcev, tudi ni več verifikacije sporazumov, kakršna velja zdaj in ki je odločilna za pravno veljavnost sedanjih
samoupravnih sporazumov.
Toda v sistemu samoupravne organiziranosti postopka, sporazumevanja in
izvajanja je treba zagotoviti zlasti medsebojno primerjavo in usklajevanje predlogov sporazumov. Za ta namen je v osnutku predvidena posebna komisija za
presojo samoupravnih sporazumov. A tudi to komisijo izvolijo udeleženci samoupravnega sporazumevanja in jim torej ni nadrejena, temveč je njihov skupen
organ. Poglavitna naloga te komisije je, da sproti, ko so v pripravi in obravnavi
šele predlogi sporazumov, že te predloge med seboj primerja, odkriva morebitna
nesorazmerja, neusklajenosti, morebitne nezakonitosti ter udeležencem predlaga
takšno in tolikšno usklajenost posameznih osnov in meril, ki je pogoj za uresničitev enakopravnosti delavcev pri uporabi načela delitve po delu in ki se
začenja predvsem pri poenotenem vrednotenju značilnosti posameznih poklicev
oziroma skupin poklicev, kar naj pripomore k odpravi številnih neutemeljenih
razlik v tako imenovanih startnih osnovah, ki so navadno poglavitni vzrok za
neupravičene razlike v osebnih dohodkih delavcev enakih oziroma sorodnih
poklicev, zaposlenih pri enakih ali sorodnih delih.
Neusklajenosti med samoupravnimi sporazumi, ki povzročajo razne neutemeljene razlike in razna nesorazmerja, lahko odkrije predvsem praktična uporaba samoupravnih sporazumov. Zato daje osnutek v skladu z ustavnimi dopolnili vse pravne možnosti, da lahko vsaka temeljna organizacija, sindikat, zlasti
pa tudi občinska skupščina, zahteva dodatno presojo že veljavnega samoupravnega sporazuma. Presojo opravi komisija, rešitve za odpravo morebitnih neusklajenosti, za odpravo vzrokov raznih nesorazmerij pa predlagajo neposredno
prizadeti udeleženci samoupravnega sporazuma. Če kljub temu ne bi prišlo
do odprave usklajenosti, ki bi bila tolikšna, da bi ovirala uresničevanje načel
delitve po delu, potem predvideva osnutek obvezen postopek za spremembo in
dopolnitve samoupravnih sporazumov.
Spoštovanje ustavnih dopolnil in sprejetih političnih stališč zahteva tudi
spremembe v ureditvi družbenega dogovora. Dosedanji tako imenovani splošni
družbeni dogovori so bih predvsem podlaga za delo in ukrepanje verifikacijske
komisije. Prek njenih pooblastil so ti odgovori dejansko poštah splošno obvezni
in samoupravnim sporazumom nadrejene norme.
Po osnutku zakona pa se zdaj udeleženci z družbenim dogovorom dogovorijo
o tem, kako bo ravnal vsak sam v okviru svoje pristojnosti pri izvrševanju na-
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log, da bodo v praksi uresničene postavke družbenega plana o politiki splošne
in kolektivne porabe, o politiki delitve družbenega proizvoda, o gibanju osebnih
dohodkov. Z družbenim dogovorom udeleženci določajo svoje konkretne obveznosti tistim, ki dogovora ne sprejmejo oziroma ga ne podpišejo. Znano pa je
ustavno načelo, da zavezuje družbeni dogovor samo tiste, ki ga sklenejo.
Osnutek seveda ne more mimo vprašanja, kako ravnati v primeru, če bi
temeljna organizacija združenega dela pri razporeditvi dohodka presegla raven
obsega sredstev za osebno in skupno porabo-, do katere je po merilih samoupravnega sporazuma upravičena.
Osnutek odpira dve smeri. Po eni naj bi bila takšna možnost pravzaprav
izključena, pri drugi pa se upošteva, da vendar lahko pride iz objektivnih razlogov do razmer, v katerih bi se toga pravna ureditev lahko izkazala za preveč
formalno. Zakon naj bi ne izključeval take možnosti, toda po osnutku bi morala
v takšnem primeru organizacija združenega dela odvesti po ostri progresivni
lestvici odmerjen poseben prispevek v sklade skupnih rezerv.
Med bistvenimi, za sistem pomembnimi novostmi, ki jih osnutek prinaša
na področje samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke, je vsekakor potrebno omeniti nove določbe o pravicah in obveznostih,
ki jih imajo občinske skupščine na tem področju. Veljavni zakon iz leta 1971
je samo tiho domneval, kakšna je vloga, ki naj bi jo imele občinske skupščine v
okviru svojih splošnih pristojnosti pri spremljanju in nadziranju urejanja
tega področja z raznimi oblikami samoupravnega normiranja. Osnutek zakona
pa upošteva kreativno vlogo in položaj občine in njenih organov v oblikovanju
in izvajanju razvojne politike nasploh, še posebej pa razvoja samoupravnih
odnosov. Na več mestih izrecno omenja nekatere konkretne pristojnosti občinskih skupščin, Te so:
1. Zakon daje možnosti za sklepanje samoupravnih sporazumov tudi za
posamezna območja. Občinske skupščine so spodbudniki ali celo predlagatelji
postopka za sklenitev takega samoupravnega sporazuma, ki zajema eno ali
več občin. Na pomen te pristojnosti kaže okoliščina, da se začne postopek na
pismen predlog in da ima predlagatelj pravico in dolžnost sklicati v zbor udeležencev samoupravnega sporazumevanja vse temeljne organizacije združenega
dela', ki so predlagatelju, to je občinski skupščini, sporočile svoj sklep, da se kot
udeleženci vključujejo v postopek sporazumevanja.
2. Pri sklepanju samoupravnih sporazumov za določeno območje z vsebino,
ki je okvirno nakazana v 11. členu osnutka, je lahko občinska skupščina eden
od neposrednih udeležencev sporazumevanja, če tak sporazum skupaj z drugimi
organizacijami, sindikatom, interesnimi skupnostmi tudi sklene in podpiše.
3. Ne glede na to, ali je občinska skupščina predlagatelj ali pa udeleženec
postopka za sklenitev samoupravnega sporazuma, sklenjenega za določeno območje, se zbora udeležencev sporazumevanja obvezno udeležujejo tudi predstavniki oziroma pooblaščenci zainteresiranih občinskih skupščin. Poleg tega je občinska skupščina pristojna, da razpravlja o predlogu takšnega sporazuma, čeprav
ni udeleženec v postopku in daje k takemu predlogu svoje pripombe in svoje
predloge.
4. Ce občinska skupščina meni, da katerikoli samoupravni sporazum o osnovah in merilih za razporeditev dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke,
poudarjam katerikoli, bodisi za dejavnost ali za posamezno območje, v praksi
ne zagotavlja uresničevanja načela delitve po delu, lahko zahteva ponovni pre-
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skus takšnega samoupravnega sporazuma in s tem sproži postopek za morebitne
spremembe in dopolnitve.
5. Če občinska skupščina meni, da je med osnovami in merili, ki so bistvenega pomena za uresničevanje omenjenega načela tolikšna neusklajenost, da
nastaja zaradi tega ovira za uresničevanje, lahko predlaga izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, da uvede sam ali skupaj s sindikati ali skupaj z gospodarsko
zbornico poseben obvezen postopek za spremembo in dopolnitev takšnih sporazumov, da se neusklajenost odpravi.
6. Občinska skupščina sklepa skupaj z občinskim sindikalnim organom, s
samoupravnimi interesnimi skupnostmi za posamezna območja in drugimi družbenimi organi na področju občin družbeni dogovor za to območje. Tega v osnutku sicer še ni, je pa ta odločitev rezultat sedanjih razprav. V tem družbenem
dogovoru se udeleženci dogovorijo, po kakšnih postopkih, z upoštevanjem kakšnih skupnih osnov in meril bodo ravnali pri izpolnjevanju svojih obveznosti,
ki jih imajo pri uresničevanju z občinskimi družbenimi plani postavljene razvojne politike svojega območja, zlasti pa politike socialne varnosti, splošne porabe
in politike življenjske ravni svojega območja. V ta družbeni dogovor pa lahko
vključijo kot njegov sestavni del vsebino, značilno za samoupravne sporazume,
ki so sklenjeni za posamezna območja. V takšnem primeru pa so udeleženci
seveda tudi temeljne organizacije združenega dela s tega območja. Postopek
sklepanja takega družbenega dogovora mora primerno upoštevati načela, bistvena za postopek sprejemanja samoupravnega sporazuma. Tak družbeni dogovor
mora biti torej sprejet z večino glasov vseh delavcev v vsaki temeljni organizaciji združenega dela, ki se vključi v postopek za sklepanje dogovora.
7. Osnutek nalaga službi družbenega knjigovodstva, da med letom spremlja,
kako temeljne in druge organizacije združenega dela izvajajo samoupravne
sporazume, ki so jih sklenile. S svojimi ugotovitvami mora služba sproti seznanjati tudi občinske skupščine. To naj jim omogoči ne samo vpogled, kakšno
je izvajanje samoupravnih sporazumov v praksi, temveč predvsem pravočasno
uporabo pravnih in političnih sredstev, ki so primerna za to, da se zagotovi
učinkovitost teh sporazumov in da bo ta učinkovitost zlasti rezultat uspešnega
razvoja samoupravnih odnosov, tako pomembnih za razporejanje dohodka in
delitev sredstev za osebne dohodke.,Razporejanje in ta delitev naj bo izraz spoznanj, prizadevanj in zavestnih odločitev delavcev v temeljnih organizacijah
združenega dela za vsestranski razvoj družbenoekonomskih osnov razvoja in
napredka naše družbe. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Na podlagi osnutka zakona, ki ste ga prejeli, in uvodne obrazložitve začenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima Lojze Jamnik, delegat občine Ljubljaina-Center.
Lojze Jamnik: Spoštovani tovariši in tovarišice, spoštovano predsedstvo! V naši občinski skupščini oziroma v svetu za gospodarstvo ter svetu za
oboo upravo in notrane zadeve smo obravnavah osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke, in k osnutku sprejeli naslednja
stališča:
O osnutku citiranega zakona bi morali neposredno razpravljati delavci v
temeljnih organizacijah združenega dela, ki bi kot bodoči udeleženci samouprav-
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nih sporazumov lahko dali najbolj konkretne in kompletne pripombe in verificirali svoja stališča do tega zakona.
Glede določila 4. odstavka 33. čLena oziroma variantnega 33. a člena osnutka
zakona menita oba sveta, da je bistvena dilema, ki je pripeljala do variantnega
predloga, neurejen pravni status samoupravnega sporazumevanja. Ce naj ima
samoupravni sporazum obligacijsko pravni status, ne more biti drugih določil,
razen samoupravno dogovorjenih. Zato sveta menita, naj bi se o ukrepih za
izvajanje samoupravnih sporazumov podpisniki sporazumeli tako, da v primeru
če bi za delitev predvidena sredstva za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev prekoračeval obseg sredstev, izračunali po merilih samoupravnih
sporazumov o izločitvi določenih sredstev in o namenu sami odločajo. Zaradi
tega tudi 5. alinea v 33. členu ni dovolj jasna in bi jo bilo treba konkretizirati
tako, da bi delovne organizacije že ob zaključnem računu ob koncu leta odvedle
vsa sredstva v ustrezen sklad.
Merila za delitev sredstev za osebne dohodke, o katerih naj bi se delavci
samoupravno sporazumeli, se niso bistveno spremenila v primerjavi z merili v
dosedanjih sporazumih. Kriterij šolske izobrazbe se sicer nadomešča s poklicem
oziroma s skupino poklicev, še vedno pa ostaja kot izhodišče kalkulativni osebni
dohodek. Zato bi bilo treba v prihodnje o tej zadevi temeljito razmisliti.
Z osnutkom tega zakona se na osnovi samoupravnega urejanja odloča predvsem o osebnih dohodkih in zadovoljevanju skupnih potreb delavcev, pa tudi o
velikem delu ustvarjenega dohodka, administrativno. Gospodarstvo mora še
vedno prevelik del doseženega dohodka odvesti, kar vpliva na akumulacijske
sposobnosti gospodarstva.
Glede tega menimo, da bi bila varianta 33. člena mogoča v določenih primerih pozitivna, vsekakor pa absolutno negativna za tiste delovne organizacije,
ki ne ustvarjajo dovolj akumulacije in bi lahko uporabljale svoja sredstva kot
stimulativni del za delitev osebnih dohodkov. Predvsem tiste delovne organizacije, ki imajo-nizek dohodek, in če bodo hotele v prihodnje obdržati svoje delavce v delovni organizaciji, bodo morale prekoračevati kalkulativne osebne do^
hodke in tako plačevati tudi prispevek v sklad skupnih rezerv gospodarstva.
Predvsem se to kaže v tistih delovnih organizacijah, ki so odvisne in ki imajo
še do danes zamrznjene cene, po drugi strani se pa sproščajo cene za reprodukcijski material. Nikakor ne morejo doseči takega dohodka, da bi lahko krile vsa
tista sredstva, ki jih delavci potrebujejo za osebne dohodke.
Oba sveta sprejemata ta osnutek zakona, vendar pa predlagata, da se prehodno uredijo vprašanja s področja samoupravnega sporazumevanja. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Prosim,
besedo ima Danilo Sbrizaj, delegat občine Ljubljana-Šiška.
Danilo Sbrizaj: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Tudi naš
svet za gospodarstvo je razpravljal o osnutku zakona, ki je pred nami, in je
zavzel naslednja stališča:
Osnutek zakona v 1. členu določa, da so temeljne organizacije združenega
dela nosilci samoupravnih sporazumov. V istem členu je sicer omogočeno, da
temeljne organizacije združenega dela v okviru delovne organizacije lahko sprejemajo skupna načela o osnovah in merilih za razporejanje dohodka, vendar
delovna organizacija kot celota ne more biti nosilec samoupravnega sporazuma.
Menimo, da bi temeljne organizacije združenega dela, ki so s samoupravnim
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sporazumom o združevanju uvedle medsebojno solidarnost in prevzele odgovornost ter obveznost medsebojnega kritja izgub, združile del svojih sredstev
za opravljanje poslov skupnega pomena ter se sporazumele, da bodo imele skupno knjigovodstvo in skupen obračun do družbene skupnosti, torej, da bi lahko
v samoupravnem sporazumu o združevanju določile, da je sestavljena delovna
organizacija nosilec samoupravnega sporazuma o delitvi dohodka in osebnih
dohodkov.
Ce bi v zakonu vztrajali pri stališču, da je samo temeljna organizacija združenega dela nosilec samoupravnega sporazumevanja, bi bile s tem okrnjene pravice organizacij združenega dela, ki jih imajo po 2. odstavku 1. člena in po 3.
in 4. odstavku 11. člena zakona o knjigovodstvu organizacij združenega dela,
ki določa, da se temeljne organizacije združenega dela v samoupravnem, sporazumu dogovorijo o združevanju, načinu sestavljanja interesnega zaključnega
računa, o njegovi vsebini in o rokih. V primeru, da je temeljna organizacija
združenega dela nosilec samoupravnega sporazuma, bi te podatke ugotavljali
na način, ki jih določa samoupravni sporazum o delitvi dohodka in osebnih
dohodkov, in ne na način, ki so ga, določile temeljne organizacije združenega dela
v samoupravnem sporazumu o< združevanju.
V 7. členu zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu je
dana možnost, da lahko temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne
organizacije ah skupnost temeljnih organizacij združenega dela enotno uredijo
pravice in obveznosti, ki jih sicer temeljne organizacije urejajo v samoupravnem
sporazumu o medsebojnih razmerjih v združenem delu. Zlasti gre za pravice in
obveznosti iz solidarnosti delavcev, da se zagotovi socialna varnost in stabilnost,
kar je nemogoče prenesti v ta okvir, ker naj bi to urejala vsaka temeljna organizacija združenega dela. S tem bi bila onemogočena solidarnost delavcev organizacije združenega dela dor delavcev temeljnih organizacij združenega dela v
njeni sestavi, kar bi zaviralo dolgoročne in ekonomsko ter družbeno opravičene
integracijske procese in hkrati onemogočalo ustanavljanje temeljnih organizacij
združenega dela v okviru organizacij združenega dela.
Tudi 2. člen zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu
predvideva, da je nosilec samoupravnega sporazuma organizacija združenega
dela in da so temeljne organizacije združenega dela dolžne upoštevati te sporazume. Razumljivo pa: je, da. odločanje o sklenitvi samoupravnega sporazuma že
obstaja na podlagi zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu,
in sicer je tam jasno povedano, da o tem odločajo neposredno samo delavci v
okviru temeljne organizacije združenega dela. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima delegat
občine Škofja Loka tovariš inž. Marko Vraničar.
Marko Vraničar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši! Govorim v imenu skupščine občine Škofa Loka. Podpiram tovariša iz Ljubljane, ki
je govoril o nujnosti in potrebnosti, da se tako pomemben zakon da v javno
razpravo.
Ob navedbah tovariša Mikliča, ki je v uvodu razlagal pomen tega osnutka,
ne kaže prezreti dejstva, da delavci v temeljnih organizacijah združenega dela
pri praktičnem izvajanju takega zakona dobivajo nove odgovornosti, ki jih
danes pošteno rečeno, morda niti niso navajeni. Zaradi tega bi po mnenju naših
skupščinskih organov morali najti toliko časa. da bi delavci v temeljnih organiza30
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cijah združenega dela spoznali vsaj osnovne določbe in osnovne odnose v bodočem sistemu sporazumevanja, da bi jih kasneje v praksi lahko uveljavili.
Predlagam tudi tele konkretne pripombe:
V prvi alinei 3. člena predlaganega osnutka piše, da zagotavljajo planirano oziroma dogovorjeno stopinjo akumulacije. Menimo, da je silno težko zagotavljati planirano ali dogovorjeno stopnjo akumulacije. Mislim, da se je1 v tržnem
sistemu gospodarjenja moč truditi in jo poskusiti doseči, nemogoče pa je za
temeljno organizacijo združenega dela, da vnaprej zagotavlja, kakšno akumulacijo bo1 dosegla.
V 5. členu sta pravzaprav dve varianti. Ena je napisana v prvem tekstu v
oklepaju, druga je pa novi 5. člen. Naši organi predlagajo, da odpadeta obe
varianti. Menimo, da je že v prvem delu 5. člena dovolj natančno napisano, katere družbene kriterije oziroma družbena merila je treba upoštevati pri sporazumevanju. Natančnejše določanje, kaj od tistega, kar je dogovorjeno v republiki, postavlja mejo samoupravnega sporazuma, bi lahko zmanjševalo smisel
samoupravnega sporazumevanja, ker je v bistvu mnogo že vnaprej določenega
na republiški ravni.
V 5. a členu, ki govori o možnosti dokazovanja posebnih pogojev gospodarjenja, se postavlja iz prakse izvirajoče vprašanje. Ce bomo uveljavili samoupravne sporazume po vejah, dejavnosti in po področjih in v osnutku zakona ne bomo
precizirali kriterijev, kaj je, ne glede na to, za katero vejo in za katero področje
gre, merilo za posebne pogoje gospodarjenja in kdaj temeljna organizacija lahko
izkoristi in preseže to maso, potem preti nevarnost, da bo prihajalo med posameznimi dejavnostmi v republiki in med posameznimi področji do pomembnih
razlik, ki jih bo lahko dokazoval vsak po svoje. Zato predlagamo, da se v 5. a
členu doda vsaj nekaj osnovnih kriterijev.
To velja tudi za 6. člen, ki govori samo o metodologiji ugotavljanja tistega
dela dohodka, ki ni rezultat živega dela, ampak posebnih razmer na trgu. Ce
opustimo kriterije in konkretnejše določbe s tem v zvezi, je vprašanje, ali ne bo
prihajalo do nesoglasij, do očitkov na račun delovnih organizacij, ki z izjemno
uspešnim gospodarjenjem dosegajo višji odstotek akumulacije, kot je povprečje
v njihovi veji. Postavljajo se bo tudi vprašanje, kako onemogočiti monopolni
položaj določenih dejavnosti, da bi pod firmo uspešnega poslovanja zagotavljale
oziroma ustvarjale večji dohodek, kot je predviden.
Kot smo že slišali v uvodnem referatu, je določeno vil. členu, kje se pojavlja občinska skupščina kot partner pri samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju. Menimo, da bi morali biti programi družbenega razvoja
občin ali regij osnova za samoupravno sporazumevanje na področju ene ali več
občin oziroma temeljnih organizacij združenega dela tistega območja. Hvala
lepa.
Predsedujoči Z dr a vko Krvina : Hvala lepa. Kdo želi besedo? Želi
besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Hvala.
Končujem razpravo in predlagam, da overitelja današnjega zapisnika strneta mnenja in stališča razprave in jih posredujeta pristojnim odborom, sekretariatu, občinskim skupščinam in pa skupščini mesta Ljubljane. Se strinjate?
Kdor je za to, prosim, da dvigne roko. (Vsi delegati se strinjajo.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, predlagam, da sekretar
zasedanja prebere obvestilo o navzočnosti delegatov občin.
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Savin Jogan: Glede na poblastila, ki smo jih dobili ob začetku zasedanja, je udeležba takale: odsotni so delegati občin Kočevje, Radlje in Trbovlje. Prisotni pa so delegati vseh drugih občin in delegat mesta Ljubljane.
Po družbenih funkcijah oziroma delovnem mestu je sestav delegatov naslednji:
27 delegatov je izvoljenih izmed predsednikov ter podpredsednikov občinske
skupščine oziroma predsednikov zborov skupščine, 14 delegatov je izvoljenih
izmed odbornikov skupščin, predsednikov in članov svetov ter komisij občinskih
skupščin, 7 delegatov je izvoljenih izmed predstavnikov organizacij združenega
dela in samoupravnih interesnih skupnosti, 23 delegatov pa je izvoljenih izmed
tajnikov občinskih skupščin, delavcev in funkcionarjev v upravnih organih ter
v inšpekcijskih organih, pretežno na področju gozdarstva.
Glede na to, da obravnavamo na današnjem zasedanju osnutke z različnih
področij družbenega življenja, so v eni občini izvolili tri, v desetih občinah po
dva v vseh drugih občinah pa po enega delegata za. vse točke dnevnega reda
današnjega zasedanja delegatov.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o gozdovih.
Osnutek smo vam poslali 10. 5. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej
točki dnevnega reda je tovariš Karmelo Budihna, namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bo imel uvodno- besedo. Besedo ima
tovariš Kartmelo Budihna!
Karmelo Budihna: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Razprava
o prvem osnutku zakona o gozdovih, ki je bil izdelan potem,, ko jei skupščina
potrdila in izpopolnila načela, vsebovana v predlogu za izdajo zakona,, ki ga je
obravnavala v juliju preteklega leta, je zajela širok krog zainteresiranih organizacij, znanstvenih institucij in upravnih organov. Razprava je bila dejansko
nadaljevanje široke razprave, ki je bila za osnovo za skupščinski dokument z
imenom »-Sklepi in priporočila za nadaljnji razvoj gospodarenja z gozdovi«.
Hkrati pa je pomenila preverjanje rešitev, ki so bile v prvi osnutek privzete
iz tega dokumenta. Javna razprava je dala koristne predloge, ki so v osnutku
zakona upoštevani. Nekatere spodbude pomenijo izredno pomembno sistemsko
dopolnitev ureditve gospodarjenja z gozdovi.
Najpomembnejše spremembe osnutka v primerjavi s predlogom za izdajo
zakona so:
1. Povsem nova so določila, ki urejajo vprašanje tistega dela, dohodka
organ,izacije združenega dela, ki gospodari z gozdovi, ki ni rezultat dela kolektiva, ampak je v glavnem rezultat različnih pogojev gospodarjenja z gozdovi
glede na njihov položaj v prostoru in na obliko terena, glede na razliko v kvaliteti in vrsti drevja in v kvaliteti gozdov kot celote. Doslej se je tudi ta del
dohodka, ki pa je različen ne le na raznih gozdnogospodarskih območjih, pač
pa tudi znotraj področij v posameznih organizacijskih enotah, prikazoval skupaj
s tistim delom dohodka, ki je rezultat dela in so z njim razpolagale organizacije
združenega dela po enakih načelih. Osnutek zakona predvideva, da se dohodek,
ki je posledica različnih pogojev gospodarjenja, obvezno izkaže posebej in ostane
predvsem organizaciji združenega dela, uporablja pa se za skladnejši razvoj
gospodarjenja z gozdovi v okviru gozdnogospodarskega območja, torej z namenom, da se postopno izenačujejo pogoji gospodarjenja v območju. Manjši del
30*
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pa je namenjen za združevanje v republiki z namenom, da se izenačujejo pogoji
za gospodarjenje med območji.
2. Osnutek popolnoma na novo ureja vprašanje družbenega vpliva na
gospodarjenje z; gozdovi. Iz dejstva, da so gozdovi dobrina splošnega pomena,
za ohranitev katere je zainteresirana vsa družba, izhaja nujnost, da se tak
vpliv zagotovi z zakonom.
Osnutek zakona to ureja na nivoju republike takoi, da predvideva ustanovitev republiške interesne skupnosti za gozdarstvo. To skupnost sestavljajo
delavci organizacij združenega dela na območju gozdarstva, lesne predelave
in drugačne uporabe lesa in drugih zainteresiranih samoupravnih skupnosti
ter občani. Iz nalog in pristojnosti, ki jih daje zakon skup nositi, je razvidno,
da se ne bodo usklajevali le globalni interesi delavcev v gozdni proizvodnji
in interesi velikih potrošnikov, temveč da se bodo gospodarski interesi neposredno usklajevali s splošnimi družbenimi potrebami, ki jih pokriva gozd kot
dobrina splošnega pomena s teta, da se trajno ohranja in bogati.
Iz sestava interesne skupnosti in iz pristojnosti, ki so ji dane v osnutku,
se vidi, kateri so interesi in kako se bodo usklajevali. Osnova za tako usklaje vanje so družbeni dogovori in samoupravni sporazumi.
3. Materialna osnova za delo interesne skupnosti so združena sredstva
gozdnega gospodarstva, lesnopredelovalne industrije in, kot predvideva osnutek
v prehodnih določbah, tudi sredstva republike. Minimalen obseg sredstev, ki jih
obvezno združujejo organizacije združenega dela s področja gozdarstva, je definiran z najmanjšim odstotkom tistega dela dohodka, ki ni rezultat dela delavcev v gozdnih gospodarstvih v družbenem sektorju oziroma z minimalnim
odstotkom biološke amortizacije, ki se formira pri gospodarjenju z gozdovi
v zasebni lastnini. Minimalen znesek, ki ga obvezno združujejo veliki potrošniki
lesa, pa je določen z odstotkom od nabavne vrednosti lesa.
Republika naj bi prispevala približno enak delež, kot ga prispevata gozdarstvo in potrošnik lesa vsak zase. Težnja po združevanju sredstev ni nova. V preteklosti smo si intenzjivno prizadevali za prostovoljno združevanje, ki je zaradi
nediscipline ali nepripravljenosti mnogih organizacij združenega dela po začetnih uspehih več ali manj propadlo. Propadli so taki poskusi tudi ob splo<šnem
spoznanju, da so vlaganja v postopno razširitev surovinske osnove lesne predelave in v krepitev splošnih funkcij gozdov nujno potrebna, vendar so te naložbe izredno dolgoročne in delovnim kolektivom, ki se zanje odločajo, v
glavnem še ne bodo prinesle nobenih koristi. Zato je razumljivo', da je prostovoljna pripravljenost zanje manimalna. Površin, ki čakajo, da jih z naložbami
usposobimo za gozdno proizvodnjo1, pa je vedno več, ker proces opuščanja marginalnih kmetijskih površin konstantno raste. V taki situaciji je bilo potrebno,
da je republika s svojim prispevkom spodbudila združevanje, čeprav v zadnjem
letu le z delnim uspehom in to pri gozdnih gospodarstvih, medtem ko je lesna
industrija v glavnem odpovedala,
Potreba po združevanju, ki jo je gozdarstvo često poudarjalo in zahtevalo,
je utemeljena v 28. amandmaju k slovenski ustavi. Srednjeročni progam razvoja republike pia v svojih določilih predvideva udeležbo republiških sredstev
za te namene. Republika je na osnovi tega in na osnovi že omenjenih sklepov
in priporočil o nadaljnjem razvoju gospodarjenja z gozdovi zadnja leta prispevala do 1,5 milijona din na leto.
Pri obravnavanju vprašanja, če naj se trajno uredi udeležba republike
pri spodbujanju gozdnobiološke reprodukcije v okviru zakona o gozdovih, pa
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se je pojavilo vprašanje, ali je to v skladu z našim sistemom., v katerem se
republiški proračun vedno bolj izogiba intervencijskih posegov v gospodarstvo.
Izoblikovalo se je torej mnenje, da je treba ta problem sistemsko drugače urediti. Zato je skladno s srednjeročnim programom razvoja Slovenije v prehodnih določbah to vprašanje rešeno le do leta 1975, torej za čas veljavnosti
srednjeročnega plana.
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije ima v svoji
sestavi posebno sekcijo za Kras. Njena osnovna naloga je varstvo, vzdrževanje,
obnova in gojenje gozdov na Krasu. Osnutek predvideva, da bodo zagotovile
sredstva za izvajanje teh nalog z družbenim dogovorom občinske skupščine,
ki ležijo na kraškem območju, skupiščina SR Slovenije in zavod za pogozdovanje
Krasa. Ta sekcija je pomembna tudi zaradi nevarnosti požarov, ki postaja
z razvojem motoriziranega turizma vedno večja.
Družbeni vpliv na gospodarjenje z gozdovi in usklajevanje interesov vseh
zainteresiranih samoupravnih organizacij in občanov v okviru gozdnogospodarskega območja zagotavlja zakon tako, da je zbor delegatov najvišji organ upravljanja, kadar razpravlja o zadevah, ki so splošnega družbenega pomena. Po
osnutku torej o takih zadevah razpravljajo trije domovi: delavci, kmetje in
delegati drugih zainteresiranih samoupravnih organizacij. Vsi trijte domovi
odločajo enakopravno. Predlagatelj meni, da je ta način po eni strani ustvarjena možnost za učinkovit družbeni vpliv, po drugi strani pa je ohranjena fiziognomija gozdnega gospodarstva kot gospodarskega subjekta.
Za uresničevanje družbenega vpliva na gospodarjenje z gozdovi je v osnutku
predlagana tudi varianta, kjer je predvidena posebna samoupravna skupnost,
sestavljena iz kmetov-lastnikov gozdov in iz delavcev s področja predelave
lesa, kmetijstva, lovstva, turističnih in drugih organizacij, krajevnih skupnosti
in občinske skupščine. Vsebina dela teh samoupravnih interesnih skupnosti bi
bila enaka kot vsebina dela zbora delegatov pri organizacijah združenega dela,
ki gospodarijo z gozdovi, kadar razpravljajo in odločajo o vprašanjih, ki so
splošnega družbenega pomena. Nadaljnja razprava o tem vprašanju naj bi pokazala, katera rešitev je učinkovitejša in primernejša. S stališča ustavnih določil
sta mogoči obe.
4. V osnutku zakona je vprašanje zavarovanja samoupravnih pravic kmetov-lastnikov gozdov rešeno drugače kot je bilo v predlogu za ,izdajo zakona.
Osnutek ne predvideva več sedanjih skupnosti kmetov-lastnikov gozdov, pač
pa obvezno združevanje kmetov v obrate za kooperacijo in v enote z določenimi pravicami. Obe obliki sta povzeti iz zakona o združevanju kmetov,-ker je
tudi združevanje kmetov zaradi skupnega gospodarjenja obvezno. Sta pa obe
obliki prilagojeni specifičnostim gospodarjenja z gozdovi. Obrati za kooperacijo
imajo značaj temeljne organizacije združenega dela.
Predlagatelj meni, da je v osnutku predlagana taka rešitev, da so zagotovljene vse samoupravne pravice združenih kmetov, hkrati pa je zagotovljena organiziranost trga in že dosežena tehnična in kadrovska integracija v gozdni
proizvodnji v obeh sektorjih lastništva. Takšna rešitev odstranjuje tudi pomisleke Zadružne zveze Slovenije.
To so 4 točke, v katerih se osnutek zakona najbolj razlikuje od predloga
za izdajo zakona. Razprava v skupščinskih odborih in komisijah je že in še bo
gotovo dala nove pobude in odstranila še nekatere dileme, ki so v osnutku
zlasti na področju družbenega vpliva na gospodarjenje z gozdovi. Hvala lepa.
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Na osnovi osnutka zakona in uvodne
razlage, tovariša Budihna začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo
ima Rudi Šimac, delegat občine Nova Gorica.
Rudi Simac: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
K osnutku zakona predlagam nekaj dopolnitev, ki so bile predlagane v razpravah
v naši skupščini.
Med nevarnostmi, ki groze gozdovom, se mi zdi, da je vedno večja nevarnost
množično obiskovanje ob koncu tedna in ob praznikih. To posebej čutimo na
primer v Trnovskem gozdu, ki ni zatočišče in rekreacijski prostor samo za naše
občane, ampak se dejansko poslužujejo tega gozda prebivalci polovice furlanske nižine in ljudje od Trsta do Gorice. Dogodi se, in to ni nobena redkost,
da pride v enem dnevu na to ozemlje 15 do 20 tisoč vozil. Lahko si predstavljate,
kaj taka množica pusti za seboj. Gozd postaja iz dneva v dan večje smetišče.
Tudi v gozdovih, ki so v bližini Ljubljane in večjih industrijskih središč,
kamor hodi vedno več ljudi, se bo zgodilo isto. Če še1 niso, pa še bodo izpostavljeni isti nevarnosti. Če bo šlo tako naprej, kmalu gozd ne bo več rekreacijski prostor in tudi ne bo imel več mikavnosti.
Temu smo se poskušali doslej upirati z lastnimi silami, skupaj z gozdnim
gospodarstvom. Vedno večjemu odlaganju smeti se pridružuje še velikanska
nevarnost požarov posebno v suhih obdobjih. Požari povzročajo stotine milijonov
škode, pa tudi intervencija stane vedno več.
Na našem območju smo iz združenih sredstev organizirali in financirali
mrežo prostorov za piknik in jih označili ter tako poskušali koncentrirati ljudi,
ki hodijo na obisk. Vendar to ne pomaga, pa tudi vzdrževanje je izredno drago,
da ne govorimo o odvažanju smeti in o vsem drugem. Zato- predlagam, da razmislimo o tem, ah ne bi v poglavje o varstvu gozdov vnesli poseben člen,
s katerim bi pooblaščali pristojne skupščine ali več skupščin, kjer so gozdni
kompleksi, ki so posebej zanimivi za turizem in množično obiskani, da lahko
uvedejo določene pristojbine. Iz teh bi se financirale vse službe za varstvo,
vzdrževanje in pripravljanje prostora za piknike in za obiske turistov ter za
čiščenje gozda. Morda to zveni kot omejevanje pravice ljudi, da gredo v gozd.
Vendar to ni res. Če ne sprejmemo tega ukrepa, moramo vlagati proračunska
sredstva, in sicer vedno več sredstev. Mishm, da bi z ustrezno službo uspeli v
tistih predelih gozdov, ki so množično obiskani, ustvariti red ter jih vzdrževati in
ohraniti, da bomo čez leta lahko še prišli tja.
Skoda nastaja tudi zaradi požarov in pridejo dnevi, ko ne vemo, na kateri
konec bi prej tekli gasit. Brez ustreznih služb, ki bi dajale informacije in delale
red, takim pojavom ne bo konca.. Mishm, da nas lepo uče tudi primeri v svetu.
Gozd ni večen. Lahko ga uničimo toliko, da je neuporaben ali pa je močno
poškodovan.
Dobro bi bilo, da ob sprejemanju zakona ugotovimo, da obstajajo tudi te
nevarnosti. Zato naj se da skupščinam občin pooblastilo, ki bi ga lahko prenesle
na pristojne gozdarske organizacije in na ta način rešile ta problem.
Dodal bi še to, da sploh ne vemo, kdo hodi po teh gozdovih. Govorim s
stališča teritorialne obrambe. Po gozdovih šari, kdor hoče in nekontrolirano. Zato
prosim za podporo, da bi to vprašanje rešili na tak način. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš
Mirko Tratnik, delegat občine Mozirje.
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Mirko Tratnik: Glede na pomen, ki ga ima gozdno in lesno gospodarstvo za našo občino, smo osnutku zakona o gozdovih posvetili primerno pozornost. O njem so razpravljali predstavniki skupščine občine Mozirje skupno s
predstavniki Gozdarstva in lesne industrije iz Nazarja, predstavniki Zgornje
savinske kmetijske zadruge, predstavniki kmetov-lastnikov gozdov in medobčinskim gozdarskim inšpektorjem. Na skupnem sestanku so predlagali pripombe
k osnutku zakona in postavili nekaj vprašanj.
8. člen govori o ceni lesa na panju, ki se ugotavlja na ta način, da se
od prodajne cene gozdnih lesnih sortimentov odštejejo proizvodni stroški za
te sortimente, prispevek za vlaganje v gozdove in poprečna stopnja akumulacije
slovenskega gospodarstva. Ker je to ekonomska kategorija, je lahko pozitivna,
lahko pa je tudi negativna. Vprašujem, kaj je v primeru, če je zaradi neugodnih
dejavnikov cena lesa na panju negativna?
Predlagam, da se druga točka 12. člena zakona dopolni z določbo, da mora
biti les za neposredno domačo uporabo vidno označen. To naj se določi v 12.,
lahko pa tudi v 63. členu. Poleg tega bi bilo smotrno v 12. členu povedati, da
njegova določila ne veljajo samo za gozdne lesne sortimente, ampak za les. in
druge gozdne proizvode.
23. člen osnutka zakona govori o oblikovanju republiškega gozdnega sklada. Eden izmed virov sredstev tega sklada je prispevek organizacij združenega
dela s področja primarne predelave lesa in. rudarstva. Ta prispevek po zakonu
ne sme biti manjši od 1 %» od nabavne cene lesa. Predlagamo, da se zaradi
jasnosti našteje, za katere vrste lesnih sortimentov bo primarna predelava lesa
skupno z rudarstvom plačevala ta prispevek.
V primeru združenih podjetij bi namreč prišlo do nejasnosti. Na primer
prispevek za okrogel les je že plačan, tako podjetje pa integralno izkorišča
surovino, npr. tudi sekance. Lahko bi prišlo do tega, da bi združeno gozdarskolesnoindustrijsko podjetje plačevalo tak prispevek dvakrat. Ker pa je prispevek
strošek, ki bo zniževal akumulacijo, je to za podjetje interesantno vprašanje.
V 24. členu osnutka zakona predlagamo, da se črta gospodarska zbornica
SR Slovenije.
Iz 5. točke 27. člena zakona je razvidno, da so sredstva za pogozdovanje
in melioracijo gozdov na Krasu zagotovljena po enakih pogojih kot za druga
gospodarska območja. Vprašujemo, ali bodo dosedanje dotacije SR Slovenije
za kraško območje ukinjene in ali bo gozdni sklad edini vir financiranja kraškega območja?
V členih od 28. do 30. predlagamo, da se ne sprejme variante, ker bi bila
po našem mnenju v varianti predlagana organizacijska rešitev nesmotrna.
V 36. členu zakona so določene pravice upravljalcev v gozdnogospodarski
organizaciji. Po našem mnenju je v zakonu potrebno podrobneje opredeliti
pravice upravljalcev v združenih podjetjih gozdarstva in lesne industrije, kajti
takšnih primerov združevanja bo v prihodnosti vedno več. Zaenkrat obstaja
v Sloveniji eno samo takšno podjetje, to je naše Gozdarstvo in lesna industrija
Nazarje.
Verjetno ne bi bilo prav, če v takšnem združenem podjetju zainteresirani
lesnoindustrijski del ne bi imel pravice odločati o usmerjanju prodaje lesa
in podobno.
50. člen osnutka zakona govori o gozdnogosporarskih načrtih območij. Te
potrjuje po osnutku zakona republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo.
Potrditev mora biti izvršena v roku 6 mesecev. Dosedanja praksa pa kaže,
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da traja to tudi 2 do 3 leta. Ker pa v tem času gozdnogospodarska organizacija
nima veljavnega 10-letnega gozdnogospodarskega načrta, mora po predpisih
izdelovati za vsako prehodno leto posebej letne gozdnogospodarske načrte.
Takšno dodatno delo je seveda povezano tudi z dodatnimi nepotrebnimi stroški.
Zato predlagamo, da naj se 50. člen zakona dopolni na ta način, da v primeru,
če republiški sekretariat v predvidenem 6-mesečnem roku ne potrdi 10-letnega
gozdnogospodarskega načrta, lahko gozdnogospodarska organizacija uporablja
nepotrjen načrt in ji ni potrebno posebej izdelovati letnih načrtov. Da pa bi
razbremenili republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo, pa naj letne
gozdnogospodarske načrte potrjuje občinska skupščina.
Predlagamo, da se v prvi točki 54. člena izpusti zahteva, da je potrebno
mnenje delegatov gozdnogospodarske organizacije. Menimo, da je zahteva
v zakonu nesmotrna in ni usklađena z enim od naslednjih členov.
Predlagamo, da se 56. člen dopolni z določbo, da so organizacije, ki gospodarijo z gozdovi oziroma lastniki gozdov dolžni pogozditi gozdna pogorišča, površine, na katerih se ni posrečila pomladitev, površine, ki so bile opustošene
zaradi elementarnih nezgod, površine, ki so bile do golega posekane in površine,
na katerih je bilo brezpravno posekano drevje redkih vrst. Omenjene organizacije in osebe morajo pogozditi navedene površine v roku, ki ga določi
za gozdarstvo pristojen občinski organ, če ta rok ni določen v gozdnogospodarskem načrtu.
Gre za reševanje takih problemov, kot je neestetski izgled opuščenih dnevnih kopov rudnikov, opuščenih kamnolomov, zemljišč po opravljenih geoloških
preiskavah itd. Menimo-, da je treba z zakonom zagotoviti, da oseba, ki je takšno*
opustošenje povzročila, to tudi na primeren način popravi.
Glede 63. člena se(m že rekel, naj se v tem ali pa v 12. -členu upošteva
pripomba glede označevanja lesa za domačo rabo-. V Zgornji Savinjski dolini
ugotavljamo-, da je danes okrog 600 zasebnih žag. To veliko presega potrebe
za žaganje lesa za lastno uporabo. To se pravi, da je trend porasta števila
žag verjetno v sorazmerju z drugimi, ne pa z dejanskimi potrebami za lastno
uporabo.
V 1. odstavku 85. -člena je določeno, da so ceste, ki jih financirajo gozdnogospodarske organizacije, osnovna sredstva teh organizacij. Nikjer pa niso
omenjene ceste,, ki se financirajo s samoprispevki kmetov in iz združenih
sredstev samoupravne skupnosti lastnikov gozdov. Čigava osnovna sredstva so
te ceste?
K 104., 105. in 106. -členu osnutka zakona menimo, da je ravno tako ko-t
organizacijo združenega dela v primeru kršitve zakona potrebno kaznovati tudi
odgovorne posameznike. Predlagamo, da se določilo točk 7, 10 in 13 iz 104.
člena prenese tudi v 106. -člen. 104. člen govori o odgovornosti delovnih organizacij, 106. člen pa o odgovornih posameznikih. Poleg tega predlagamo, da se
dolo-čilo 3. točke 105. -člena prenese tudi v 106. -člen. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Psrosim,
delegat občine Idrija, tovariš Silvij Blaj.
Silvij Blaj: Tovarišice in tovariši delegati! O osnutku zakona je bilo
na našem področju več razprav, v katerih srno ugotovili, da je bilo Sprejetih
več naših pripomb k predlogu za izdajo zakona. Zato se načelno z zakonom
strinjamo in ga podpiramo.
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K posameznim členom pa predlagamo še tele pripombe: ob 5. členu, ki
govori o nasadih gozdnega drevja, menimo, da je tudi smrekove nasade treba
šteti za gozd. Zasebni lastniki so namreč včasih zainteresirani, da se obravnava čimveč površin kot gozd, kajti od tega je odvisen sistem obdavčevanja.
V 13. členu se govori, da se gozdnogospodarski (načrti izdelujejo za 10 let.
Ce podaljšanje te dobe ni sprejemljivo, predlagamo, da se za zadnjim stavkom
v prvem odstavku doda b esedilo: »Za gozdove slabe kvalitete se sestavljajo
bolj enostavni načrti, brez indeksov posestnikov.« -Pri sestavi ureditvenih
načrtov za zasebni sektor je sestava indeksov posestnikov zelo zahtevno delo,
ki izredno podaljša čas izdelave načrta. Zato bi bilo bolje, da se indeksi ne bi
izdelovali, ampak da bi vodili le evidenco o posekani masi.
V 16. členu je v 5. alinei med nalogami samoupravne skupnosti določeno
tudi, da usklajuje interese na trgu z lesom in vodi postopek pri dogovarjanju
o cenah. To funkcijo naj opravljata zavod za cene in zbornica, kot to velja
za ostale proizvode.
V 18. členu je navedeno, kako se določita sestav in število delegatov. Po
osnutku imamo tri skupine. Predlagam, da bi imeli samo dve skupini, in sicer
50 %> delegatov s področja gozdarstva, 50 %> pa z ostalih področij, saj bi bil
tak dvodomen sistem mnogo bolj učinkovit. Tudi določilo prve alinee, naj bo
pol delegatov izmed delavcev gozdnogospodarske organizacije, pol pa iz vrst
kmetov, je odveč, saj bodo gozdna gospodarstva tako delala, četudi tega ne
predpišemo v zakonu.
Predlagamo skupno pripombo k 8., 23. in 24. členu. Menimo, da pri ceni
lesa na panju, iz katere se alimentira del dohodka samoupravne skupnosti za
razširjeno reprodukcijo, ne bi smeli upoštevati vlaganj za biološko reprodukcijo.
V tem primeru bi dobili za okrog 10 Vo večjo maso sredstev, ki So osnova za
združevanje. S tem bi tudi preprečili izigravanje-s strani gospodarskih organizacij, saj bi bila vsa sredstva osnova za formiranje sklada. V nasprotnem
primeru bi lahko prišli, kot je omenil tovariš Tratnik, v mnogih primerih do
negativnega računa.
V 3. alinei 23. člena predlagamo, da postane iz sredstev odstopljeni prispevek od goriva tudi za najeta vozila. Nekatera gozdarska podjetja uporabljajo za transport in delo najeta vozila in stroje, kar bi morah pravzaprav
upoštevati.
V drugi točki 31. čhena je navedeno*, v katerih primerih ni potrebno plačevati biološke amortizacije v gozdovih, do katerih obstaja lastninska pravica. Tu
se ne omenja primerov modernizacije kmetije. Veljavni zakon je v 44. členu navajal to kot posebno določilo.' Predlagamo, da se v -času preusmerjanja kmetije
tudi v novem zakonu oprosti lastnika plačila biološke amortizacije za les, ki ga
potrebuje sam.
36. člen govori o zboru delegatov območja. Ce bomo sprejeli prvo varianto
samouprave na gozdnogospodarskem območju, bodo centralni delavski sveti
pri gospodarskih organizacijah zamenjali ti novi organi. V členu manjka določilo,
da zbor delegatov odloča tudi o sprejemanju samoupravnih aktov. To je vrsta
pravilnikov in drugih aktov, na osnovi katerih se gospodari na tem področju.
Pri 50. členu predlagamo, naj se načrti ne bi izdelovali le za eno leto, temveč
za dve leti. Fizično je namreč v enem letu skoraj nemogoče izdelati, nov desetletni načrt. Po izteku načrta je potrebno izdelati bilainco za preteklo desetletje,
izvršiti klupacijo sestojev, izvršiti obračune ter izdelati nov elaborat. Zatorej
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menimo, da bi moral zakon vsaj dve leti dovoljevati gospodarjenje po letnem
načrtu.
V 3. točki 50. -člena naj se doda, da je načrt sprejet, če v 6 mesecih po
predložitvi sekretariat ne odgovori. Trenutno je predloženih v potrditev veliko
načrtov, zato bi morali sekretariat z zakonskim določilom zavezati, da bi jih
potrdil res v 6 mesecih.
Glede 52. člena pripominjamo, da imamo veliko primerov, ko lastniki gozdov
lesa ne sekajo. S tem je doseganje etatov vprašljivo. Drugi odstavek postavlja
zahtevo po realizaciji etata najkasneje v zadnjem letu veljavnosti načrta.
Praktično je to neuresničljivo in morah bi vnesti posebno določilo, kako je
z etatom, ko se ga v resnici ne da realizirati.
V 53. členu je določba, ki se nanaša na odkazovanje lesa v degradiranih
gozdovih. Menimo, da bi bilo bolje navesti, da odkazovanje ni potrebno na slabih
rastiščih in predvsem v panjevskih sestojih, na primer v sestojih akacije.
Degradiran gozd imamo namreč tudi na zelo dobrem rastišču, zato je na takem
rastišču včasih potrebna še večja strokovna intervencija.
V 55. členu se prepoveduje odnašanje zemlje iz gozda. V kazenskih določbah za odnašanje zemlje kazen ni predpisana, zato je potrebno ah vnesti kazen
ali pa črtati to prepoved.
63. člen ne rešuje problema žaganja lesa. Se naprej se ohranjajo možnosti,
da se pod pretvezo žaganja za domačo rabo dobršen'del etata še naprej žaga
na zelo številnih venecijankah. To je omenil tudi že tovariš Tratnik. Opozarjamo le, da ta problem ni tako malenkosten in bi bilo pametno poiskati ustreznejšo rešitev. Ob nespremenjenem stanju bo pritisk na gozdarsko operativno
osebje še vedno ostal. Preprečevanje razrezovanja lesa pa skušajo lastniki gozdov
prikazati kot osnovni konflikt med gozdarji in lastniki v širšem smislu gospodarjenja z gozdovi, zato mislimo, da bi bilo treba to precizneje določiti.
Pri 104. členu, ki vsebuje kazenske določbe, posebno glede kršitve določil
12. člena, se omenja le kupec. Operativnemu osebju je dobro znano, kaj pomeni
iskanje kupca za odtujen les. Torej brez določila, kakšma je kazen za lastnike
gozdov v primeru kršitve 12. člena, nikakor ne bo vzpostavljen potreben red.
Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Besedo
ima tovariš Jože Semrov, delegat občine Logatec.
Jože Semrov: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Zahvaljujem se,
da ste mi omogočili, da prisostvujem in sodelujem v razpravi o osnutku
zakona, ki ga imamo pred seboj, kot delegat občine Logatec in kot predstavnik
kmetov s tega področja.
Poudarjam, da je osnutek, ki ga iimamo pred seboj in o njem razpravljamo,
izrednega pomena tudi za vse kmete. Za nas Notranjce in še za nekatere druge
predele pa je tudi življenjskega pomena. Od njega je v veliki meri odvisen tudi
obstoj kmetijstva, posebno v hribovitih predelih. Zato so se kmetje aktivno
udeleževali razprav, že ko se je sprejemal prejšnji zakon o gozdovih. Razprave
je organizirala Socialistična zveza v občinskem merilu in po krajevnih skupnostih. Zal smo kaj kmalu po izidu tega zakona spoznali, da so šli vsi naši predlogi v zakonodajalčev koš in da je bilo kmečko samoupravljanje le bajka o
lepih časih za kmete.
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V občini Logatec srno 24. maja obravnavali predloženi osnutek zakona o
gozdovih na sestanku, ki ga je sklicala občinska skupščina in povabila vse odbornike občinske skupščine, predstavnike družbenopolitičnih organizacij, predsednike krajevnih skupnosti in predstojnike občinske uprave. Osnutek zakona
je obrazložil predstavnik republiškega sekretariata za gozdarstvo. Neposredni
proizvajalci-kmetje smo od novega zakona več pričakovali, predvsem pa drugačen režim prometa z lesom, to je sprostitev in ukinitev monopolnega položaja
gozdnogospodarskih organizacij na področju prometa z lesom.
Na zadnjem zasedanju skupščine občine Logatec smo obravnavali in potrdili
dolgoročni program razvoja na območju občine Logatec. Glede na predvidevanje
tega plana je perspektiva 125 kmetij ozko povezana s problemom gospodarjenja
z gozdovi. V tem programu je predvideno, da bi se kmetije na območju naše
občine lahko perspektivno razvijale samo pod pogojem, da pridobe 40 'Vo sredstev iz kmetijstva, ostalih 60 °/o pa iz gozdarstva. Znano je, da v naši občini
ne moremo govoriti o kmetijstvu v širšem pomenu, ker imamo pogoje le za
razvoj živinoreje. Iz tega jasno sledi, da je kmetijstvo močno odvisno od
gozdarstva.
Tovariši delegati ! Danes se veliko govori in razpravlja o kmetu in o kmečkeim vprašanju, sestavljajo se kratkoročni in dolgoročni programi. Zdi se mi,
da je treba končno tudi kmetu zagotoviti boljše življenjske pogoje, saj je
zinano, da je poprečni dohodek kmetov dvakrat manjši kot v drugih vejah gospodarstva. Zato bi bilo prav, da pristojni -činitelji in delegati tudi s tem zakonom
pokažejo, ali je naši družbi do tega, da ostanejo naši sinovi na kmetijah, ki so
že v narodnoosvobodilni borbi pokazale zvestobo domovini in socializmu, ali pa
jim je vseeno, če zapuste ostarele kmete in odidejo v druge panoge gospodarstva
ali pa celo v tujino. Kmečka mladina ni več raja in vsi nočejo biti več hlapci
očetu.
Se ena misel mi leži na srcu in to je pismo tovariša Tita. Znano je, da se
kmečki živelj po osvoboditvi ni dosti zanimal za politiko, saj ni imel možnosti,
niti se mu ni zaupalo. Skrbeti je moral za svoj obstoj. Toda tudi kmetje smo
spoznah pomen tega pisma za gospodarstvo, za enotnost naših narodov in za
blaginjo delavskega in kmečkega življa. Zato mi tovariši delegati oprostite, če
si drznem s tega mesta v imenu kmečkih proizvajalcev zaželeti ob 81. rojstnem
dnevu dragemu maršalu Titu še mnogo zdravih let življenja ter odločne in močne roke pri krmilu naše domovine Jugoslavije. Hvala.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Prosim, besedo
ima Nace Dežman, delegat občine Trebnje.
Nace Dežman : Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! V
razpravi o zakonu o gozdovih je bilo v občini Trebnje ugotovljeno, da je zakon
pomemben za nadaljnji razvoj gozdarstva v Sloveniji in tudi v naši občini in
zato osnutek zakona podpiramo.
Predlagamo le spremembo 2. odstavka 31. člena, ki naj se glasi: »Prispevek
za biološka vlaganja v gozdove, na katerih je lastninska pravica, se -ne plača
od drv za domačo uporabo v kmečkem gospodarstvu in kmečkem gospodinjstvu
in od tistega tehničnega lesa, ki je potreben lastniku gozda za graditev in obnovo objektov v kmečkem gospodarstvu in kmečkem gospodinjstvu.« Ta predlog
razširja oprostitev plačevanja prispevkov za biološka vlaganja na vse primere
gradnje v kmečkem gospodarstvu in kmečkem gospodinjstvu.

476

Zasedanje delegatov občin

Predlog izhaja iz ugotovitve, da smo od pred nekaj let z raznimi ukrepi
predvsem pa s politiko cen kmetijskih proizvodov omejevali in onemogočili
gradnjo in rekonstrukcijo kmetijskih objektov. V zadnjih letih pa obnovo pospešujemo skladno z napori za večjo kmetijsko proizvodnjo. Menimo, da bi morali
tudi z oprostitvijo prispevka za biološka vlaganja prispevati k pospeševanju
kmetijstva. Oprostitev prispevka za biološka vlaganja bi bila vsaj minimalen
prispevek gozdarstva k razvoju kmetijstva. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdrav k o Krvina: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Besedo
ima Karmelo Budihna, namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo.
Karme 1 o Budihna: Predlaganih je bilo veliko pripomb, ki jih bomo v
postopku izdelave predloga zakona proučili. Odgovoril bom le na nekaj vprašanj.
Tovariš Tratnik je vprašal, kaj se zgodi v primeru, če je cena lesa negativna.
To se ne more zgoditi zaradi tega, ker je območje definirano tako, da krije potrebe enostavne biološke reprodukcije. Cena lahko pade na ničlo., ne more pa pasti pod ničlo, ker v tem primeru odpade osnovni kriterij za formiranje območja
in se more območje spremeniti. Ce pa pride do> negativne cene, o čemer moremo
govoriti v družbenem sektorju znotraj območja, recimo v določenem obratu,
potem se mora to, izhajajoč iz definicije območja, skupno obravnavati.
K 27. členu je bilo postavljeno vprašanje, ali bo ukinjena republiška dotacija za Kras. To je bilo postavljeno v zvezi z določilom, ki govori o tem, da
dobi sekcija za Kras sredstva za obnovo za investiranje in za izboljšavo gozdov
pod enakimi pogoji. To je res. V poglavju, ki govori o samoupravni skupnosti,
piše, da se med občinami, ki leže na kraškem območju, in republiko sklene družbeni dogovor, s katerim se določijo in razdelijo sredstva, ki so potrebna za tisti
del varstva gozdov, ki je specifično za Kras. Gre za varstvo pred požari, in za
ukrepe, če do take katastrofe pride.
K 85. členu je bilo postavljeno vprašanje, čigava sredstva so privatne ceste.
Te ceste so privatna last, tudi če se gradijo in vzdržujejo iz združenih sredstev
kmetov. Če potekajo po privatnem zemljišču, potem so njihove ceste. Hvala lepa!
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi razpravljati? Če ne, predlagam, da imenujemo nekaj delegatov v delovno, skupino, ki bo' pripravila pripombe in mnenja na podlagi današnje razprave. V delovno skupino, predlagam
Ivana Rupnika, delegata Hrastnika, Silvija Blaja, delegata Idrije in Mirka Tratnika, delegata Mozirja,
Ali se s tako delovno skupino strinjate? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdoi vzdržal? (Nihče.)
Ta skupina bo pripravila gradivo in ga poslala vsem pristojnim zborom,
skupščinam občin in pa skupščini mesta Ljubljane.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o graditvi objektov.
Osnutek smo vam poslali s sklicem 16. 5. 1973. Predstavnika predlagatelja
k tej točki dnevnega reda sta tovariš Ivo Klemenčič, namestnik republiškega
sekretarja za gospodarstvo, in tovariš Vladimir Rot, republiški gradbeni inšpektor.
Uvodno besedo bo imel tovariš Vladimir Rot.

36. zasedanje

477

Vladimir Rot: Zakon o graditvi objektov je predvsem tehnične narave
in ima namen uveljaviti interes družbe, da se zagotovi varnost pri graditvi objektov, varnost premoženja in ljudi, ki v objektih bivajo oziroma delajo ter
varstvo okolja.
Pri tem zakonu ne gre za vsebinsko usklajevanje z ustavnimi amandmaji,
pač pa za ustrezno prilagoditev določb dosedanjih zakonov zahtevam prakse in
razvoju znanosti na tem področju ter za kompleksno ureditev celotnega področja
projektiranja in graditve, Načelna sprememba v zakonu, v primerjavi s prejšnjo
zakonodajo, je predvsem v tem, da bomo imeli dva zakona, ki bosta obravnavala
dosedanje področje zveznega in republiškega zakona, in sicer zakon o graditvi
objektov in zakon o investicijah. Iz zveznega zakona so torej izločena finančna
vprašanja. Investicijska politika na področju graditve in financiranja objektov
bo torej predmet drugega zakona. Ta vprašanja so namreč dobila, glede na
ustavne amandmaje, kvantitativno nov pomen in vlogo, ki zahteva bistveno
drugačen pristop. Vrsta teh vprašanj se bo urejala s pogodbami, s samoupravnimi sporazumi in z družbenimi dogovori.
Zakon o uskladitvi objektov je usklađen s stališči republiškega sekretariata
za urbanizem. Problematika, ki jo obravnava ta zakon je v glavnem tudi usklađena z zakonom o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih
dejavnostih. Prav tako je zakon v pretežni meri tudi usklađen s stališči zvezne
gospodarske zbornice, jugoslovanskega gradbenega centra in zveze gradbenih
inženirjev in tehnikov Jugoslavije. V okviru teh institucij je prišlo do posvetovalnih sestankov v Beogradu med predstavniki zainteresiranih organov in organizacij glede zakonskih rešitev, predvsem enotnega jugoslovanskega tržišča.
Na kratko bi navedel le novosti v osnutku zakona. Zakon velja za projektiranje in graditev vseh vrst objektov, za razliko v primerjavi s prejšnjim, zakonom, ki je le -delno obravnaval gradbene objekte. V tem osnutku sta bolj poudarjena varstvo zraka in varstvo okolja. Osnutek obravnava tudi izdelavo tehnične dokumentacije ter vrste te dokumentacije, ki so povsem na novo opredeljene, in to v skladu z uzancami za projektivne storitve, ki se pripravljajo.
Opredeljeni so strokovni izpiti za odgovorne projektante, odgovorne vodje del
in nadzorne organe. Določeno je trajno strokovno izpopolnjevanje in preverjanje znanja delavcev. Tu so mišljeni projektanti in odgovorni delavci, ki delajo
pri izvajanju gradbenih objektov.
Osnutek določa tudi nomenklaturo posameznih vrst tehnične dokumentacije in nomenklaturo gradbenih del. Predvideno je tudi, da uprava, ki daje gradbeno dovoljenje, preverja popolnost dokumentacije. Novost je tudi predhodno
globalno soglasje za graditev celotnega objekta. Opredeljeno je strokovno nadzorstvo nad graditvijo in uveden nov pojem poskusnega obratovanja. Nova je
tudi določba, na podlagi katere opravi za objekte, zgrajene za trg, prevzem
organizacija združenega dela, ki jo določi občinska skupščina. Takšna rešitev
naj bi imela namen zaščititi kupce stanovanj v primerih, ko sta investitor in
izvajalec ista organizacija.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Na podlagi predloženega
osnutka zakona in uvodne razprave začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo
ima tovariš Marjan Ašič, delegat občine Celje.
Marjan Ašič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
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Slišali smo že v uvodnih besedah tovariša Rota, da ima ta zakon namen,
da med drugimi ščiti tudi varstvo okolja. Mislim, da v tem pogledu ta zakon ne
daje dovolj zagotovila, da bomo okolje v prihodnje bolje varovali kot doslej.
Zato predlagam, da se v posamezne člene vgradi varstvo okolja. V četrti vrsti
prvega odstavka 11. člena naj se med pogoji za izdelavo tehnične dokumentacije
dodajo tudi naravno varstveni pogoji. Pri 13. členu predlagam, da se zadnja
alinea, kjer se govori o drugi dokumentaciji, dopolni tako, da bi se glasila: »drugo dokumentacijo, ki jo določajo tehnični predpisi, predvsem pa dokumentacijo
glede vplivov investicijskega objekta na okolje.«
V 36. členu je povedano, kaj je treba predložiti k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. Mislim, da bi bilo prav, d,a se doda nova 7. točka, v kateri bi
predvideli obvezno soglasje pristojnih komisij za varstvo okolja. Take komisije
že imamo, so pa brez posebnih zakonskih pooblastil, zato bi moralo biti to v zakonu urejeno.
V 42. členu je določeno, da preden izda prisojni organ gradbeno dovoljenje,
opiavi nadzor tehnične dokumentacije. Menim, naj bi namesto pristojnega
organa dali pooblastilo skupščinam oziroma njihovim gradbenim oddelkom, da ti
imenujejo posebno komisijo, za kar bi lahko zaračunali investitorju posebne
stroške. Vsekakor bi bilo treba o tem razmisliti.
V 50. členu je določeno, da za objekte, za katere ni predpisano lokacijsko
dovoljenje ter za nekatera našteta manjša dela ni potrebno gradbeno dovoljenje,
temveč zadostuje priglasitev. Iz prakse pa vemo, da so velikokrat prekoračena
pooblastila teh priglasitev. Neustrezen je tudi določeni rok 15 dni. Zaradi kadrovskih problemov v gradbenih oddelkih bi moral biti ta rok podaljšan vsaj
na 30 dni, ker bo sicer prekoračen, kot je že bil.
Naslednja pripomba je k 59. členu, kjer je določeno, da se morajo objekti,
ki se gradijo z udeležbo družbenopolitičnih skupnosti oziroma s sredstvi, zbranimi s samoprispevkom, če njihova vrednost presega 500 000 dinarjev, oddajati
na licitacijah. Navedeni znesek predstavlja zelo majhno vsoto za mesta, ki
imajo svoje komunalne delovne organizacije, ki gradijo zelenice, parke, vodovode, odcepe vodovodov in podobno, zato menim!, da bi bilo treba predvideno
vrednost zvišati, ker bo sicer treba licitacijo razpisovati skoraj za vsa komunalna
dela. Morda bi bila primernejša meja od 1 000 000 dinarjev dalje. Gre tu predvsem za varstvo komunalnih delovnih organizacij, ne pa za kakšen monopolni
položaj.
Pripombo imam tudi k 83. členu, ki govori o poskusnem obratovanju. Mednim, da bi moral biti v zakonu določen tudi rok tega poskusnega obratovanja, ki
bi v vsakem primeru ne bi smel biti daljši od 1 leta. Za primer bom navedel
termoelektrarno v Zasavju, ki poskusno obratuje že nekaj let. Takih primerov
je zagotovo še veliko. Mislim, da je prehuda obremenitev za lokalne faktorje,
če se jim prepusti, da sami določajo rok v takih in podobnih primerih. Hvala
lepa.
Predsedujoči Z d r a v k o Krvina: Hvala. Besedo ima Ernest Ebenšpanger, delegat Murske Sobote.
Ernest Ebenšpanger: Tovariš predsedujoči, tovariši in tovarišice
delegati. Ob lazpravi osnutka zakona o graditvi objektov se je na našem področju izoblikovalo nekaj konkretnih predlogov. Predlagamo, da se drugi odstavek
12. člena črta, ker menimo, da ni mogoče točno našteti vsega, kar je potrebno za
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investicijski program različnih dejavnosti oziroma gradenj. Pri 19. členu priporočamo, da se sprejme variantni dodatek, ker je sprejemljiveje z medrepubliškim družbenim dogovorom določiti podrobnejše določbe o pogojih za
registracijo organizacij združenega dela, ki izdelujejo določene vrste tehnične
dokumentacije.
Drugi odstavek 22. člena naj se črta, saj ni jasen, razen tega pa projektantska organizacija v nobenem primeru ne daje soglasij ali upravno ne nadzoruje.
K 24. členu predlagamo, da se sprejme predlagano besedilo, ne pa varianta
s tem, da se morajo določiti limiti za vrednost in kvadraturo objekta, ki ga gradi
investitor za svoje potrebe, in točno določijo pogoje glede potrebnega tehničnega
k cidrct
Pri 35. členu naj varianta odpade, ker bi se s pravnomočno odločbo o lokacijskem dovoljenju le podaljševal postopek. V 57. členu naj se zadrži besedilo
člena in ne varianta. V 60. členu predlagamo preciznejšo formulacijo, po kateri
naj bi na natečaju morali oddati zapečatene ponudbe, ki bi jih odprli komisijsko,
pri čemer bi lahko prisostvovali tudi ponudniki.
V 4. točki 66. člena je sprejemljivši variantni dodatek,
67. člen naj se črta ali pa naj se v zakonu določijo vsaj pogoji za oddajanje
del.
K 68. 'členu naj varianta odpade, ker določbe 58. do vključno 68. člena spadajo v ta zakon.
Zadnja pripomba je k 95. členu. Prvi odstavek naj bi se glasil: »za graditev
objektov občanov in civilno pravnih oseb je potrebno gradbeno dovoljenje, razen ko zadostuje priglasitev.« Tako besedilo predlagamo zato, ker se na našem
območju kakor tudi drugje, kjer je več nestrnjenih naselij, za določene vrste
gradnje ne izdelujejo lokacijska, temveč le gradbena dovoljenja. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvima: Besedo ima tovariš Peter Novak, delegat občine Ljubljana-Center.
Peter Novak: Tovariš predsedujoči, tovariši delegati! Skupščina občine
Ljubljana-Center ima k osnutku zakona o gradnji objektov naslednje pripombe
in predloge: Z novim zakonom o graditvi objektov bi morali zagotoviti učinkovitejšo družbeno kontrolo pri nameravanih graditvah objektov v preventivnem
smislu. Ta kontrola naj se začne že pri investicijskem programu in ne šele pri
izdelani tehnični dokumentaciji. Kontrola naj se opravlja zaradi varstva družbenih interesov in naj preprečuje morebitni nastanek kasnejše družbene škode.
Osnutek zakona ne daje dovolj poudarka varstvu okolja. Kjerkoli sov zakonu našteti varstveni ukrepi, bi se morali našteti tudi ukrepi za varstvo človekovega okolja. Iz osnutka zakona tudi ni razvidno, ali je v jugoslovanskem merilu enotno rešeno vprašanje pogojev za pridobitev pravice do registracije organizacij ja projektiranje, kar je zelo pomembno glede na enotnost jugoslovanskega
tržišča. Prav tako je potrebno, da bi bil zakon o graditvi objektov usklađen z
zakoni o graditvi v drugih republikah. Tako bi lahko zagotovili kolikor mogoče
enoten jugoslovanski trg. K posameznim členom imamo naslednje pripombe
oziroma predloge. V 3. alinei 4. člena naj bi dodah še investicijski program. V
predzadnjem, odstavku tega člena pa naj bi dodah besedilo: »Te objekte je treba
porušiti in odstraniti pred izdajo uporabnega dovoljenja.« Gre namreč za objekte začasnega značaja. 6. člen naj se črta, kajti, če je kdo investitor, ne rabimo
dveh definicij, enkrat za trg, enkrat za investitorja.
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V 7. členu naj se za besedo »graditvijo« doda ali rekonstrukcijo«, kar naj
se smiselno upošteva tudi pri kasnejših določbah.
V prvem odstavku 11. člena naj se pred besedo »lokacijske« doda beseda
»pravnomočne«. Med pogoji, ki so našteti v prvem odstavku, bi morali upoštevati
tudi varstvo okolja.
V drugi alinei drugega odstavka 12. člena naj se doda besedilo »in račun
eksplotacijskih stroškov.« Na koncu člena pa naj se doda naslednje besedilo:
»organizacija združenega dela, ki izdela investicijski program, mora skrbeti za
kontrolo investicijskega programa.« Predlagana varianta naj se ne upošteva.
V 13. členu so navedeni med ostalim tudi računi, ki morajo biti predloženi
vsaki dokumentaciji. V zvezi s tem vprašanjem, ali je predlagatelj zakona predvidel, kako bo tedaj, ko bodo računi izdelani na računalnikih in bodo razvidni
samo končni rezultati zelo obsežnega študijskega dela.
Pri 19. členu predlagamo, da se predlagani variantni dodatek sprejme.
Pri 24. členu predlagamo, naj se varianta upošteva.
V 25. členu naj se za besedo »izobrazbo« doda »strokovni izpit«.
V 27. členu naj se za besedo »dela« doda »in občani«, kar velja tudi za 30.
člen.
V 28. členu predlagamo, da naj se varianta ne upošteva. Na koncu besedila
naj se doda nov odstavek, ki se glasi: »Podrobne določbe o načinu strokovnega
pregleda tehnične dokumentacije iz tega člena bodo določene s posebnim pravilnikom, ki ga predpiše republiški sekretariat za gospodarstvo.
Besedilo zadnje alinee 34. člena naj se spremeni tako, da bi se glasila:
»Postopek za gradbeno dovoljenje traja največ 30 dni po predložitvi zahtevka«.
Pri 35. členu naj se sprejme predlagana varianta.
46. člen. V tem členu naj se tudi določi rok dovršitve objekta, če je to
tehnično (mogoče.
47. člen. V drugi alinei naj se besedilo: »vsaj deset let po izdaji tega dovoljenja« nadomesti z besedilom: »in jih dati v trajno shranitev.« Dokumentacija
gradbenih objektov se mora trajno hraniti in ni dovolj samo deset let, ker
imajo objekti življenjsko' dobo 90, 100 let, moderni železobetonski objekti pa
celo več.
48. člen. V prvi alinei, ki določa, da mora investitor spremembo tehnične
dokumentacije predložiti v vednost organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje,
predlagamo, da se ustavi »obvezno«, tako da mora investitor spremembo tehnične
dokumentacije obvezno predložiti v vednost organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje.
V 57. členu predlagamo, da se sprejme predlagana varianta.
V 66. členu predlagamo, da se sprejme varianta.
V 67. členu naj se črta besedilo »zbranih na podlagi natečaja o sposobnostih.«
V 68. členu predlagamo, da se sprejme varianta, ker se nanaša na naše predhodne predloge.
V 70. členu naj se v drugem odstavku med besedi »izvod« in »tehnične«
doda »potrjene«. Dopolnitev je potrebna, ker naj bo na gradbišču le potrjena
tehnična dokumentacija.
94. člen. Za besedo »prevzem« naj se doda »ustrezna specializirana«.
103. člen. Predlagamo, da se kazenske določbe v tem času dopolnijo tako,
da so tudi projektanti za svoje delo odgovorni.
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Na koncu naj še dodam, da osnutek zakona ne določa konkretno, kaj je
provizorij in kdaj lahko provizorij postavimo. V velikem številu občin, ki imajo
dolgoročne razvojne in urbanistične načrte, včasih ni mogoče na določenem predelu uresničiti objektov, ki so predvideni po urbanističnem načrtu, je pa mogoče
v ,času, ko se zazidalni načrt še ne izvaja, postaviti začasne objekte, ki bi lahko
služili svojemu namenu za določeno obdobje. Po dosedanji zakonodaji takih
objektov ne poznamo, temveč samo stalne objekte. Zato prihaja do določenih
problemov glede rušenja in odstranjevanja začasnih objektov. Če bi poznali objekt-provizorij, ki bi ga lahko zakonito dovolili s. tem, da bi ga zapisali v zemljiško knjigo kot tak objekt, katerega rušenje in odstranitev ne predstavljata
za družbo nobenih dodatnih stroškov, ker bi ga moral na lastne stroške odstraniti tisti, ki ga je postavil. Tu mislim na kioske ipd. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdr avko Krvina: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Besedo
ima Nace Dežman, delegat občine Trebnje.
Nace Dežman: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
K osnutku zakona o graditvi objektov imamo nekaj konkretnih pripomb. In
sicer:
12. členu: Ta člen naj v celoti ostane, saj je iz njega natančno razvidno,
kaj je investicijski program, kaj obravnava in kakšne sestavne elemente ima;
torej nismo za upoštevanje variante.
K 19. členu. Predlagamo, da se variantni dodatek v celoti črta, ker mislimo,
da mora imeti tudi poslovna enota organizacije združenega dela izven svojega
sedeža splošne pogoje za registracijo izdelovanja tehnične dokumentacije. Ugotovljeno je namreč, da te poslovne enote popolnoma samostojno projektirajo,
čeprav so kadrovsko slabše zasedene in ne zaposlujejo odgovornih projektantov.
Ti so v osnovni organizaciji, ki je večkrat precej oddaljena od poslovne enote.
K 24. členu predlagamo, da se upošteva varianta, ki pa se dopolni tako, da
lahko investitor sam brez vpisa v register izdela tehnično dokumentacijo za
manj zahtevne objekte in dela, ki jih potrebuje zase, če ima za to v svoji
delovni skupnosti strokovnjake z ustre^zno izobrazbo. Hkrati pa je potrebno
določiti, kaj se ima za manj zahtevne objekte.
K 25. členu. V tem členu je potrebno precizirati, kaj se ima za ustrezno
strokovno izobrazbo, in sicer v tem smislu, da se določi najnižja ustrezna strokovna izobrazba.
K 35. členu. Predlagamo, da se upošteva varianta s tem, da se izda gradbeno
dovoljenje šele na podlagi pravnomočne odločbe o lokacijskem dovoljenju.
K 36. členu. Predlagamo, da se 1. točka dopolni tako, da investitor predloži dokaz o pravici uporabe ali služnostni pravici na zemljišču, na katerem
namerava zgraditi objekt, le v primeru, če mu po veljavnih predpisih ni bilo
potrebno pridobiti lokacijskega dovoljenja. V primeru, da je za posamezni
objekt potrebna pridobitev lokacijskega dovoljenja, mora investitor že v postopku za pridobitev tega dovoljenja v smislu 22. člena zakona o urbanističnem
planiranju k vlogi predložiti dokaz, da sme razpolagati z zemljišči za gradnjo.
K 48. členu. Predlagamo, naj se prvi odstavek tega člena spremeni tako, da
mora investitor k spremenjeni tehnični dokumentaciji pridobiti ustrezna dopolnilna soglasja v smislu 4., 5. in 6. točke 36. člena tega osnutka in s tako dokumentacijo pri organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, zaprositi za ustrezno
odločbo.
31
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Predlagamo, da se drugi odstavek tega člena črta.
K 57. členu. Predlagamo, da se sprejme varianta z dopolnitvijo, da sme
investitor graditi manj zahtevne objekte oziroma posamezna dela za lastne potrebe brez vpisa v register, če ima za to potrebne delavce z ustrezno strokovno
izobrazbo in če graditev vodi odgovorni vodja. Potrebno pa je navesti, kaj se
smatra za manj zahtevne objekte.
K 68. členu. Predlagamo osvojitev variante s tem, da se določbe 58. do 68.
člena tega osnutka v celoti vnesejo v zakon o investicijah.
K 70. členu: Navajanje 55. člena v prvem odstavku ni pravilno. Očitno je
mišljen 56. člen, zato naj se to popravi.
K, 83. členu. Predlagamo, da se predpiše tudi rok glede poskusnega obratovanja.
K 96. členu. Predlagamo, da se k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja
predloži dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe stavbnega zemljišča
le v primeru, če za objekt ni potrebno lokacijsko dovoljenje. V smislu 17. člena
zakona o urbanističnem planiranju npr. za gradnjo družinskih hiš in gospodarskih poslopij ni potrebno dovoljenje v naseljih, ki se urejajo z urbanističnim
redom, če občinska skupščina z aktom tako predpiše.
K 97. členu. Potrebno je natančno določiti, za kakšno^ površino gre. Hvala
lepa.
Predsedujoči Zdravko Krv ina: Besedo ima tovariš Lado Škraban,
delegat občine Ljubljana-Bežigrad.
Lado Skraban: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
V načelu podpiramo sprejem osnutka zakona o graditvi objektov. Sodimo pa,
da bi morali zaradi ustreznejšega usmerjanja interesentov za gradnjo tudi našo
zakonodajo urediti tako, da bi se investitorji usmerjali na gradnjo na že urejenih stavbnih zemljiščih. Taka dopolnitev je potrebna tudi zaradi zavarovanja
določenih območij, na katerih se zaradi njihovih posebnosti (npr. območja
v bližini črpališč ipd.) lahko gradi le, če so primerno opremljene; Tako je
na primer na nekaterih področjih, tudi vaških, mogoče izdati gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše ali drugega objekta šele, ko je priključena
na ustrezno kanalizacijsko napravo. Zato predlagamo, da se v 1. točki prvega
odstavka 36. člena za besedilom: »na zemljišču« doda »in ustrezni komunalni
opremljenosti zemljišča.« Ko smo pred približno letom dni obravnavali v skupščini podobno dopolnitev veljavnih predpisov, je končna odločitev izzvenela
v tem smislu, da naj se take dopolnitve upoštevajo pri snovanju novih zakonskih
predpisov s področja urejanja stavbnih zemljišč in gradnje investicijskih objektov. Ne samo zaradi, tega, temveč tudi zato, da na tem področju že enkrat
uredimo nekatera vprašanja, sodimo, da je naš predlog utemeljen in da je
treba v tem zakonu zagotoviti usmerjanje na komunalno urejena stavbna
zemljišča in tako zavarovati okolje, v katerem živimo. Naša občina pričakuje,
da bo predlog upoštevan. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdr avko Krvina: Besedo ima Marjan Pečarič, delegat
občine Maribor.
Marjan Pečarič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
Želim poudariti, da je ta osnutek zakona precejšen napredek pri urejanju
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teh vprašanj. Pa,č pa menimo, da morda premalo upošteva racionalnost postopka. Na tem področju imamo namreč težave s kadri. Menimo, da bi se
nekatere zadeve lahko drugače uredile. Pri izdajanju dokumentacije, mislim na
lokacijo gradnje, se često pojavlja problem, kakšni naj bodo minimalni odmiki
od sosednjih parcel ali objektov. To bi moral zakon določati. Zato bi moral
biti 42. člen nekoliko drugače oblikovan. Ne strinjamo se s tem, da bi bila
tehnična kontrola v občinah, ker bi s tem prav gotovo zmanjševali odgovornost
projektantske organizacije, ki je v celoti odgovorna za dokumentacijo, ki jo daje.
Prav tako pa ne pride v poštev predlog delegata iz Celja, ker bi tako postopek
še podaljševali in hkrati zmanjšali odgovornost pristojnih organov.
Naslednja naša pripomba je k 79. členu. V tem členu gre za dve vrsti
dovoljenj, zato bi bilo treba precizneje opredeliti obe dovoljenji (iz drugega
in tretjega odstavka). V zvezi z razpravo delegata iz Celja naj povem, da se
sicer strinjamo1, da se institucija za varstvo okolja vključi pri izdaji teh dovoljenj. Vendar mislimo, da bi v primeru, ko gre za dovoljenje, to oteževalo
postopek, zato je treba to opredeliti bolj natančno.
Predsedujoči Zdrav k o Krvina: Kdo še * želi razpravljati? Prosim,
besedo ima delegat iz Izole, tovariš Štefan Domadinik.
Štefan Domadinik : Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši
delegati! Posredoval bom mnenja, stališča in pripombe, ki so bile izražene
v društvu tehnikov v Izoli in v občinski skupščini. Po našem mnenju so nekateri inštituti, ki jih uvaja osnutek zakona o graditvi objektov, premalo- jasni.
Zlasti velja to za investicijski program, pri katerem ni jasno, ali je obvezen
ali ne. Dalje bi se bilo treba odločiti, ali spada investicijski program v ta
zakon ali v zakon o investicijah. Menimo tudi, da bi bito treba materijo tega
zakona urediti po logičnem zaporedju.
Kvalifikacija za odgovorne projektante, vodje del in nadzorne organe
naj bi bila določena v zakonih ali v nekem drugem predpisu, prav tako tudi
izpit. Uvajajo se novi pravni instituti, kot je npr. globalno soglasje (v 33. členu),
obratovalno dovoljenje idr., ki bi morali biti temeljiteje obdelani. Tudi ni razlogov, da se namesto dbjektivne odgovornosti, ki je splošno sprejeta, v našem
pravnem sistemu pri delovnih organizacijah uvaja krivdna odgovornost (v
30. členu). Predhodniki so že govorili, da se ponovno uvaja nekakšna revizija
projektov, pa bo težko izvedljiva, ker občinski upravni organi vseh teh del
ne bodo zmogli. <Ce se uvede ta postopek, potem je treba spremeniti določila
o notranji kontroli. Postavlja se vprašanje, ali je potem notranja kontrola
za projekte sploh potrebna. Osnutek ima tudi nekatera proeesualna določila,
ki so nepotrebna, ker upravni postopek te zadeve ustrezno ureja. Osnutek
uveljavlja tudi institut tako imenovanega prevzema objektov, kot je veljal
pred letom 1972. V zvezii z odgovornostjo družbenopolitične skupnosti za prevzem opravil se postavlja vprašanje materialne odgovornosti, ker ima beseda
»prevzem« v 94. členu popolnoma drugačen pomen kot v 93. členu. Menimo tudi,
da so kazenske določbe nelogično razvrščene tako po storilcih, kot tudi po
teži kazni.
Navedel bom še nekaj konkretnih pripomb k posameznim, členom. K 19.
členu: Materijo v tem členu je treba precizirati. Varianta ne pride v poštev, kot
je navedel tudi govornik pred mano, če naj velja po 17. -členu tudi možnost,
31»
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da bo delo opravil samostojen projektant. Medrepubliški dogovor bi lahko
postavil take pogoje.
K 21. členu. V tem členu bi bilo potrebno precizno določiti, kateri drugi
projektanti so mišljeni, da bi bila projektivna organizacija lahko vpisana
v register.
K 27. članu. Način in postopek za notranjo kontrolo naj se uredi s pravilnikom republiškega sekretarja za gospodarstvo.
K 28. členu. Ta člen naj se črta.
K 36. členu. V 1. točki -naj bi se beseda »-služnostni« zamenjala z, besedo
»lastninski«.
K 53. -členu. V ta člen je treba vnesti, da lahko tudi samostojni obrtniki
opravljajo določena dela; ni pa primerno, da bi neka organizacija s pogodbo
o poslovnem sodelovanju pridobila pravico, da gradi nek objekt, čeprav ni
registrirana za opravljanje gradbene dejavnosti Dogaja se namreč, da neko
transportno podjetje s pomočjo pogodbe o- poslovnem sodelovanju preprosto
opravlja tudi gradbena dela, kar pa je nelogično.
K 54. členu. Zahteva, da mora izvajalska organizacija taksativno našteti
podatke, ki se zahtevajo v prvem odstavku, je nesmotrna in težko uresničljiva,
saj se stanje na gradbiščih neprestano spreminja. Taka zahteva bi povzročila
delovnim organizacijam ogromno dela, zlasti pa gospodarskemu registru. Nomenklaturo, o kateri govori drugi odstavek 54. člena, pa naj predpiše republiški
sekretar za gospodarstvo.
K 97. členu. Precizirati je treba površino 200 m^, ker se ne ve, za kakšno
površino gre, ali je mišljena koristna površina ali kaj drugega.
K 100. členu. Nelogično se nam zdi, da se investitor po tem členu kaznuje
težje, če odda izdelavo projektantski, organizaciji, ki ni registrirana, kot se
kaznuje ta organizacija. Ni namreč obvezno, da investitor ve, za kaj vse je
registrirana organizacija. Hvala lepa.
Predsedujoči Z d r a v k o Krvina: Hvala lepa. Besedo ima Franjo Muršec, delegat občine Lenart.
Franjo Muršec : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Pri nas je bilo izraženo mnenje, da je zakon vsekakor potrebno sprejeti,
da pa je treba imeti pred očmi tudi uporabnike, za katere zakon sprejemamo.
Ta zakon bi moral v večji meri upoštevati interese uporabnikov glede pridobitve gradbenih dovoljenj in lokacijske dokumentacije, za kar pa je predvideni
postopek še vedno zapleten in dolgotrajen. Zato bi ga morali nujno spremeniti.
Največ kritike so občinski upravni organi deležni prav pri izdajanju gradbenih
dovoljenj in lokacijske dokumentacije. Zato bi bilo treba to upoštevata pri
končni izdelavi predloga zakona in ves postopek čimbolj poenostaviti.
Na občinah je namreč ogromno vlog za izdajo lokacijskih dovoljenj, še več
pa za gradbena dovoljenja. Zaradi počasnega in zapletenega reševanja nastopajo
veliki problemi, med drugim gre tudi za prisotno inflacijo in podobno, kar
vse podražuje gradnjo.
Konkretno pripombo imam k 42. členu. V prvem odstavku je določeno,
da pristojni organ lahko izda gradbeno dovoljenje šele takrat, ko opravi tehnično kontrolo Jaz razumem to določilo tako, da je to potrebno izvršiti za
vsak primer izdaje gradbenega dovoljenja. Ce hočemo imeti red na tem področju,
je prav, da mora občan oziroma investitor dobiti gradbeno dovoljenje šele po
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opravljeni kontroli tehnične dokumentacije. Morda bi kazalo v drugem odstavku
določiti, za katere objekte naj bi bila ta kontrola izvedena. Slišali smo že,
da v občinah nimamo kadrov, vsaj takega ne, kot npr. s področja statike,
s področja uporabnosti normativov. Tako bodo te načrte dostikrat morali poslati strokovnim institucijam, tako se bo ponovilo, kar je bilo pred leti, ko je
obstajala revizija projektov. Tak postopek je bil silno drag, saj je bilo treba
plačevati tem strokovnjakom visoke honorarje. Seveda je to razumljivo, če gre
za zahtevne objekte (hidroelektrarne in podobno), kjer je tudi interes družbe,
da se ta kontrola zagotovi. Verjetno pa ne kaže pri vsakem gradbenem dovoljenju (npr. za gradnjo stanovanjske hiše ali garaže) zahtevati vseh elementov
dokumentacije. Zato predlagam, da se drugi odstavek precizno obdela in določijo,
za katere objekte je potreben predpisani postopek. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.)
Predlagam, da overitelja zapisnika strneta vse pripombe, predloge in mnenja,
da jih pošljemo pristojnim zborom skupččime SR Slovenije, predlagatelju, vsem
občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljane. Se strinjate s tem? Kdor
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko'.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v naseljih.
Gradivo smo vam poslali 14. 5. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej točki
dnevnega reda je tovariš Boris Mikoš, republiški sekretar za urbanizem in član
izvršnega sveta SR Slovenije. Ali želi besedo predstavnik predlagatelja? (Ne.)
Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o tej točki dnevnega reda? Prosim.
Besedo ima Marjan Ašič, delegat občine Celje.
Marjan Ašič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati.
Ko smo obravnavali v Celju osnutek tega zakona, smo ugotovili, da bi kazalo
še nekatere zadeve vnesti v predloženi zakon.
Sam naslov' zakona naj bi bil krajši v tem smislu, da bi se opustili zadnji
dve besedi »v naseljih« tako, da bi se naslov glasil: »Zakon o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin.«
V 2. členu, kjer naštevamo, kaj so zelene površine, naj se upoštevajo vse
zelene površine, me pa samo v naseljih.
V zvezi s predlagano spremembo naslova bi bilo treba smiselno spremeniti 1. člen, tako da bi ta zakon veljal za vse zelene površine. Zato bi bilo
potrebno oprostiti prvi dve vrsti v tem členu. Ta pripomba je primerna tudi
v primeru, če se naslov ne spremeni, ker so pri nas v Sloveniji tudi naselja,
ki niso urejena z ureditvenim načrtom niti z zazidalnim načrtom, ampak se
urejajo po urbanističnem redu ali pa so vključena v neko urejanje po urbanističnem programu.
V četrtem odstavku 7. člena je določeno, da se lahko investicijski objekt
prevzame pred ureditvijo zelenih površin. Menimo, da bi bito treba zavzeti
enak kriterij tudi glede zelenih površin in ne bi smelo biti tehničnega pregleda
nobenega objekta, ki bi ne imel urejenih zelenih površin.
Ce to ne bi bilo izvedljivo (npr. v zimskem času), potem bi bilo treba določiti,
da se objekt sicer prevzame, da pa mora investitor v določen sklad plačati
sredstva za ureditev zelene površine. V praksi so primeri, da je bil tehnični
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pregled opravljen, pozneje pa je prišlo do likvidacije podjetja-investitorja in
upravni organ ni mogel naložiti ureditev zelenih površin. To velja tako za
stanovanjske objekte kot tudi za industrijske objekte, ki še danes nimajo urejenih zelenih površin. Zato predlagamo, da se ta odstavek tako preformulira,
da se glasi: »Če zelene površine v tehničnem pregledu niso urejene, naj investitor
položi denar, ki je potreben za ureditev zelene površine, na poseben račun.«
V tem osnutku ni določb o inšpekciji, ki bi nadzorovala izvajanje tega
zakona. Menimo, da bi bilo treba to inšpekcijo določiti, ali pa vsaj pooblastiti
občinsko skupščino, da določi z odlokom tako inšpekcijo. V Celju si že dolgo
prizadevamo za tako komunalno inšpekcijo', za kar pa nimamo zakonskih
pooblastil. Zakon o notranjih zadevah sicer predvideva neke vrste komunalno
milico, vendar še ni izdan pravilnik republiškega sekretarja za notranje zadeve,
zato tudi posamezni občani ne morejo voditi inšpekcije in izvrševati teh nalog.
Zato predlagamo, da se za 14. členom doda nov člen, ki bo jasno določil, kdo
ima po zakonu inšpekcijo na tem področju. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Še kdo. želi besedo? Besedo ima
tovariš Lado Škraban, delegat občine Ljubi j ana-Bežigrad.
Lado Škraban : Tovariš' predsedujoči, tovariišice in tovariši delegati!
V načelu podpiramo sprejem osnutka zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu
zelenih površin. Sodimo pa, da bi kazalo nekatere določbe spremeniti in dopolniti.
V drugem odstavku 4. člena je preveč podrobno določeno, kako naj bo izdelan projekt ureditve zelenih površin,. ki je sestavina tehničnega dela zazidalnega načrta. Zato predlagamo, da naj se sprejmejo le tisti elementi, ki so
potrebni za zazidalni načrt, ostali pa naj bodo v projektu izvedbenega načrta
ureditve zelenih površin.
Določba 5. člena osnutka predvideva, da mora investitor predložiti zahtevi
za gradbeno dovoljenje tudi projekt ureditve zelene površine, če je dolžan
urediti večjo ali pomembnejšo zeleno površino'. Glede na to, da se zelene
površine v neki soseski urejajo po enotnem načrtu, gradbena dovoljenja pa
se lahko izdajajo za posamezne objekte, bi kazalo določila tega člena dopolniti
v tem smislu, da projekta ni potrebno priložiti vsaki zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, če se zelene površine urejajo za vso sosesko oziroma za več
objektov po enotnem projektu. Poleg tega tudi predlagamo, da se v drugem
odstavku tega člepa beseda »usposobljena« zamenja z besedo »pooblaščena«,
to je registrirana strokovna organizacija.
Med določili 6. člena in ustreznimi določili osnutka zakona o graditvi objektov, ki smo ga pravkar obravnavali, ni skladja. Po tem osnutku je projekt
ureditve podvržen presoji oziroma mnenju komisije, ki jo imenuje pristojni
svet skupščine občine. Zato predlagamo, da se določbe tega člena prilagodijo
določbam zakona o graditvi objektov. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Naprej prosim, kdo želi besedo?
Besedo ima delegat mesta Ljubljane, Roman Roje.
Roman Roje: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
Svet za komunalno gospodarstvo pri mestni skupščini je pregledal predloženi
osnutek zakona, h kateremu dajemo naslednje pripombe :
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V 1. alinei 2. člena naj se črta beseda »javnih«.
K 3. členu. V četrtem odstavku naj se v četrti vrsti besedilo »za komunalne
zadeve pristojen organ občinske skupščine« nadomesti z besedama: »družbenopolitična skupnost«. K temu členu se predlaga tudi kategorizacija zelenih površin, ki jo z odlokom določi skupščina občine na podlagi registra zelenih
površin.
K 4. členu. Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Zelene1 površine je treba urejati na podlagi programa in načrta za urejanje zelenih
površin. Načrt urejanja zelenih površin je sestavni del urbanističnega načrta.
Program urejanja zelenih površin sprejme skupščina občine.«
K 5. členu. Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Projekt
ureditve zelene površine lahko izdela le za to usposobljena in registrirana
strokovna organizacija ali projektant.
K 7. členu. Že v tem zakonu bi bilo treba ustrezno urediti ravnanje plodne
zemlje. Tako določbo je vseboval tudi zakon o urejanju in vzdrževanju zelenih
površin v naseljih iz leta 1965.
K 10. členu. Prvi odstavek naj se dopolni in se glasi: »Stroški vzdrževanja
zelene površine gredo v breme lastnika organa oziroma organizacije in občine,
ki jo je dolžna vzdrževati.«
K 12. členu: Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina
občine predpiše, da se za vsa ali za določena naselja iz prvega odstavka ali
iz 1. člena tega zakona vodi register zelenih površin«.
Za zadnji odstavek tega člena pa velja ista pripomba kot za predpise, ki
bodo urejali ravnanje s plodno zemljo.
K 14. členu: ta člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Prepovedan je
sleherni poseg na zeleni površini brez dovoljenja za komunalne zadeve pristojnega organa skupščine občine.«
Obrazložitve k spremembam in dopolnitvam posameznih členov zakona
pa so tele:
K 2. členu. Nomenklatura zelenih površin se nanaša na, vse zelene površine,
zato ni potrebno navajati, da gre za javne parke, nasade, drevorede, zelenice
glede na to, da natančno opredelitev posameznih zelenih površin v naselju
poda register zelenih površin.
K 3. členu. Pristojni organ za komunalne zadeve skupščine občine ne
razpolaga z ustreznimi materialnimi sredstvi za urejanje in vzdrževanje zelenih
površin, zato menim, da je to obveznost družbenopolitične skupnosti. K temu
členu predlagamo tudi kategorizacijo zelenih površin, na podlagi katere bo
določen pomen zelenih površin, pa tudi lastnik oziroma uporabnik zelenih
površin.
K 4. členu. Menimo, da je poleg načrta za urejanje zelenih površin potreben
tudi program, ki zagotavlja fizični in materialni obseg urejanja zelenih površin ter odgovornost posameznika in financerjev. Program urejanja zelenih
površin mora sprejeti skupščina občine.
K 5. členu. Projekt ureditve zelene površine lahko izdela le za to usposobljena pa tudi registrirana strokovna organizacija ali projektant,
K 7. členu. Kot sem že navedel v pripombah, bi bilo ustrezno že v tem
zakonu urediti problematiko ravnanja s plodno zemljo ali pa vsaj določiti rok,
do kdaj mora pristojni republiški organ izdelati potreben predpis,
K 10. členu. Skupščina občine mora prav tako pokriti stroške vzdrževanja
zelenih površin, ki so po kategorizaciji javnega značaja,
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K 12. členu. Predlagamo, da je register zelenih površin obveznost občin,
ker se le na podlagi tega dokumenta lahko uredi ustrezino gospodarjenje
z zelenimi površinami. Glede predpisov registra zelenih površin velja ista
pripomba kot za ravnanje s plodno zemljo, to je, da naj se te predpise čimprej
izda.
K 14. členu. Menimo, da je odveč naštevati samo nekatere objekte, ki
se postavljajo na zelenih površinah, ker je že v načelu prepovedan sleherni
poseg ma zelene površine brez dovoljenja pristojnega organa skupščine občine.
Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo. Ali želi predstavnik predlagatelja? >(Ne.) Če ne, predlagam, da naročimo overiteljjema
zapisnika, da strneta mnenja in stališča in jih posredujeta vsem pristojnim
zborom in odborom skupščine SR Slovenije, predlagatelju, skupščinam občin
in skupščini .mesta Ljubljane.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o gostinski dejavnosti.
Osnutek zakona smo vam poslali s sklicem 16. 5. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej' točki dnevnega reda je tovariš Rado Lipičar, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo, ki bo imel tudi uvodno besedo.
Rado Lipičar: Tovariš predsedujoči, tovarišiee, tovariši delegati!
Predloženi osnutek zakona je posledica prenosa pristojnosti na tem področju iz
federacije na republike. Glede na specifično naravo dela v gostinski dejavnosti
in zaradi neposredne povezanosti z domačimi in tujimi potrošniki je potrebno
z zakonom določiti osnovne pogoje za opravljanje te dejavnosti v vseh oblikah,
ki so dokaj pestre v spreminjanju in prilagajanju potrebam tržišča. Z zakonom
je potrebno dati pravno podlago za izdajo tehničnih in sanitarnih norm, s
katerimi se predpišejo obvezni minimalni pogoji za obratovanje v posamezni
kategorji.
Predlagani osnutek zakona zajema vso gostinsko1 dejavnost in ne samo poklicno komercialno gostinstvo tako, da omogoča posameznim; značilnim skupinam
dati različen status glede na tehnične predpise. V t^m pogledu morda manjka
določba, ki bi na primeren način zajela gostinsko dejavnost na prometnih
sredstvih. Opozorim naj še na tele posebnosti. Počitniški domovi delovnih
organizacij so po tem osnutku razvrščeni med splošno gostinstvo:, ker so z
redkimi izjemami vsi odprti, tudi za nečlane določene delovne skupnosti. Zasebno gostinstvo se ureja z obrtnim zakonom, osnutek zakona pa .uvaja tudi
»gostinske obrate«, ki jih je praksa že uveljavila, v predpisih pa jih nismo imeli.
Po tem predlogu je omogočeno opravljanje raznih dodatnih dejavnosti ob
osnovni gostinski dejavnosti, kar turistično tržišče vedno bolj zahteva. Sprememba je tudi glede možnosti za oddajo v najem manjše gostinske objekte
zasebniku, pri čemer pa ne sme zaposlovati tuje delovne sile. S tako omejitvijo
namreč želimo doseči, da bodo dani v najem res samo majhni gostinski obrati,
ne pa kakšni pomembnejši, kar se je doslej dogajalo. Taka ureditev je tudi
v skladu z zveznim zakonom o prometu družbenih sredstev temeljnih organizacij združenega dela, ki je izšel med tem, ko' je bil zakon o gostinski dejavnosti
v razpravi. Novost je tudi v tem, da posluje tak občan, ki vzame v najem
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družben gostinski obrat, na svoj račun in na svojo odgovornost. S tem sem skušal
zelo na kratko opozoriti na najpomembnejše značilnosti. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Na podlagi osnutka zakona in uvodne
obrazložitve začenjam razpravo'. Kdo želi besedoi? Besedo ima Nace Dežman,
delegat občine Trebnje.
Nace Dežman: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
Glede na to, da je gostinska dejavnost močan dejavnik v turističnem prometu
in s tem pomemben vir dohodka v gospodarstvu, podpiramo predlog izvršnega
sveta o čimprejšnji uskladitvi zakonov s tega področja z ustavnimi amandmaji.
Posredoval bom nekaj pripomb k osnutku zakona. V zvezi s tretjim odstavkom
3. člena menimo, da ni primerna rešitev, da določa splošni akt organizacije
strokovno izobrazbo, ki jo morajo imeti tisti, ki opravljajo gostinske storitve.
Obstaja možnost, da bi organizacije ob splošnem pomanjkanju kvalificiranih
gostinskih delavcev sprejemale tudi nekvalificirane, kar bi v veliki meri vplivalo na kvaliteto gostinskih storitev. Na podlagi tega določila tudi zasebni gostinci niso v enakem položaju kot družbeni sektor, saj osnutek zakona o osebnem
delu z zasebnimi delovnimi sredstvi predpisuje strokovno izobrazibo., ki jo
bodo marali imeti vsi bodoči zasebni gostinci.
K besedlu drugega odstavka 6. člena, naj se doda še določilo v tem smislu,
da gostinski obrat s svojo dejavnostjo ne bo motil dejavnosti ostalega poslovnega .prostora. V praksi so se dosedaj pokazale nepravilnosti ravno pri taki
obliki poslovanja in bi zato moral biti gostinski obrat prostorsko ločen od ostalega poslovnega prostora v primeru, da s svojo dejavnostjo moti druge (to je
predvsem v raznih bifejih in v trgovinah s prehrambenimi proizvodi).
V prvem odstavku 10. člena ni jasno razvidno*, kakšen časovni termin je
mišljen z določilom »začasno«. Ali gre v tem primeru za nekaj mesecev ali za
sezonsko poslovanje, ki se ponavlja vsako leto? Nadalje ni jasno, ali je oseba,
ki ji je s pogodbo prepuščeno opravljanje gostinskih dejavnosti, po tem členu
lahko v delovnem razmerju pri drugi organizaciji ali ne. Obstaja možnost, da ob
majhnem obsegu poslovanj,a opravlja to dejavnost v pretežni meri s pomočjo
svojih ožjih družinskih 'članov. Zanima me tudi, ali je potrebna takim osebam
kakšna strokovna izobrazba. Opozoril bi, da v osnutku zakona ni zaslediti pooblastil za izdajo oziroma določitev zdravstveno-tehničnih pogojev za opravljanje
gostinske dejavnosti in predvidenih sankcij za kršitelja predpisa, ki bo določal,
katere storitve morajo nuditi posamezni gostinski objekti. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Danilo- Sbrizaj,
delegat občine Ljubljana-Šiška.
Danilo Sbrizaj : Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
Gre za določilo zakona, da ima lahko v najemu nek gostinski obrat, ki je v lasti
organizacije združenega dela, samo občan, ki sam z družinskimi člani opravlja
gostinsko dejavnost. Naš svet za gospodarstvo je menil, ko- je o tem zakonu
razpravljal, da je to določilo nekoliko prekruto. Postavlja se namreč vprašanje,
zakaj taka organizacija združenega dela sama ne upravlja takega obrata. Problem je prav' zaradi vprašanja delovnega in obratovalnega časa, zato naš svet
za gospodarstvo misli, da bi se lahko dopustilo, da ima občan v najemu obrat
na svoj račun in na svojo odgovornost, tudi če zaposluje toliko delovne sile,
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kolikor jo bo dopuščal zakon o zasebni dejavnosti. Gre za to, da se najbrž da
v kombinaciji z delom z družinskimi člani in morda z zaposlitvijo dveh do treh
oseb doseči drugačno obratovanje, kot če bi tak obrat imela neka organizacija
združenega dela, ki bi morala za tako obratovanje zaposliti večje število ljudi.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Kdo še želi besedo?
Želi predstavnik predlagatelja? (Ne.) Predlagam, da poverimo overiteljema
zapisnika, da strneta mnenja in stališča in jih pošljeta pristojnim zborom in
odborom , skupščine SR Slovenije, predlagatelju, občinskim skupščinam in
skupščini mesta Ljubljane.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o> arhivih.
Osnutek smo vam poslali 4. 5. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej točki
dnevnega reda je tovariš Andrej Ujeič, pomočnik republiškega sekretarja za
prosveto in kulturo, ki bo imel tudi uvodno besedo.
Andrej Ujčič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
Moje uvodne besede bodo zelo kratke. Stanje v arhivski dejavnosti ni najboljše, čeprav smo v zadnih treh letih, odkar velja zakon o kulturnih skupnostih
in o financiranju kulturnih dejavnosti, z družbenim dogovorom dosegli pri urejanju teh problemov določen napredek. Zavedamo se, da z zakonom o arhivskem
gradivu in o arhivih v prečiščenem besedilu lahko prispevamo določen del
k odpravi .pomanjkljivosti oziroma lahko z njim ustvarjamo' primerno pravno
opredelitev za nadaljnje reševanje pomanjkljivosti na tem področju.
Znano je, da so v arhivski službi neprimerna in nezadostna skladišča,
da so arhivski zavodi slabo opremljeni in da je v arhivih precejšnje pomanjkanje
strokovnega kadra.
Osnutek zakona, ki je pred vami, poskuša zagotoviti delen napredek v arhivski dejavnosti. Z njim gse izpolnjuje definicija arhivskega in registraturnega
gradiva, kar naj olajša poslovanje arhivov. Vnesen je nov 5. člen, ki ureja
vprašanje družbene lastnine arhivskega in registraturnega gradiva. V novem
13. členu je obdelano vprašanje arhivskega in registraturnega gradiva, ki je v
lasti občanov in civilnopravnih oseb.
V novem 30. členu so določene naloge Arhiva Slovenije prav z namenom,
da izboljšamo strokovno stanje v arhivski dejavnosti.
V 35. členu se na nov način uvaja družbenopravni organ v arhivih. S tem
želimo ustvariti primeren družben prostor, v katerem bodo imeli tako predstavniki-delegati delavcev v arhivu kot družbeni predstavniki za delo arhiva
zainteresiranih organizacij in ustanov možnost soodločanja o zadevah, ki so
posebej določene v 36. členu. Prav tako je novo določilo' v 37. členu o imenovanju
in razrešitvi izvršilnega organa v arhivu.
To so glavne spremembe, ki jih uvajamo s tem zakonom. Menimo, da je
s tem dan primeren prostor za reševanje zelo pereče problematike. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina : Začenjam razpravo. Kdo želi besedo?
(Nihče.) Ali se s predlaganim osnutkom strinjate? Ugotavljam, da se s predlaganim osnutkom zakona v celoti strinjate.
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Prehajamo na 7. tgčko dnevnega reda, to je poročilo komisije izvršnega sveta za usklajevanje dela inšpekcijskih organov ter drugih organov
odkrivanja in pregona.
Gradivo smo vam poslali 23. 4. 1873. Predstavnik predlagatelja k tej točki
dnevnega reda je tovariš Bojan Škrk, republiški sekretar za pravosodje in občo
upravo in član izvršnega sveta, ki bo imel tudi uvodno besedo.
Bojan Škrk: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! K
temu poročilu bom dodal le nekaj dopolnitev. Opozoril bi vas, da poročilo komisije ne zajema problematike vseh inšpektorskih služb, ampak samo tistih, ki so
po svoji funkciji odgovorne za odpravljanje takih nepravilnosti, ki ne prispevajo
k utrjevanju zakonitosti in k družbeni stabilizaciji. Komisija je postopoma
obravnavala poročilo republiških inšpekcij in prišla do ugotovitev, ki se nanašajo tudi na delo občinskih inšpekcijskih služb.
Seznanil bi vas rad zlasti s tem, da sta izvršni svet in komisija naročila
republiškim inšpekcijam, naj pripravijo predloge za regionalno- organizacijo
inšpekcijskih služb kot osnovo za družbeno dogovarjanje. Takšne predloge je
nekaj inšpekcijskih služb že pripravilo in jih bomo v prvih dneh prihodnjega
meseca poslali vsem občinskim skupščinam. Hkrati si je komisija zadala nalogo,
da če bo prišla iniciativa s terena, da bi člani te komisije sodelovali na sestankih medobčinskih svetov občinskih skupščin, kjer bi lahko predloge, ki jih bodo
izdelale republiške inšpekcije, skupaj obravnavali in našli enotne kriterije za
regionalno postavljanje inšpekcijskih služb, namreč tistih, katere je potrebno
postaviti, ne ravno v vsaki občini, ampak po vsej verjetnosti v manjši regiji.
Menimo, da bi bile najprimernejše dosedanje regije medobčinskih svetov,
ki so že postavljeni in pri mnogih medobčinskih svetih že obstajajo te medobčinske službe.
Seznanil bi vas tudi s tem, da je komisija za sistem in zakonodajo pri izvršnem svetu že obravnavala zakon o organizaciji inšpekcijskega nadzora v
republiki. Ta zakon bo izvršni svet poslal skupščini kot osnutek že v mesecu
juniju in ga bo verjetno obravnaval tudi zbor delegatov občin. Ta zakon zavezuje družbenopolitične skupnosti, da sklenejo družbene dogovore o regionalnem
postavljanju inšpekcijskih slub. Poleg te določbe je v tem zakonu več pomembnih določb, ki sistemsko urejajo vprašanje inšpekcijskega nadzora.
Hkrati vas želim seznaniti še s tem, da so skupna komisija kot tudi republiški upravni organi izdelali predloge, na podlagi katerih se bo v samoupravnem
sporazumu določilo ustrezanje nagrajevanje in vrednotenje delovnih mest inšpektorjev. Menim, da so to ključna vprašanja, ki bodo poleg ostalega lahko
prispevala k čimprejšnjemu saniranju stanja na tem področju.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Na podlagi gradiva in
uvodnih pojasnil začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ali se s poročilom strinjate? (Da.) Ugotavljam, da vsi navzoči s predloženim poročilom soglašate.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je program usklajevanja
republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji in zakonodajnega dela v letu
1973.
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Program smo vam poslali 16. 5. 1973. Predstavnik predlagatelja k tej točki
je tovariš Milan Baškovič, sekretar sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo,
ki bo imel tudi uvodno- besedo.
Milan Baškovič: Tovarišice in tovariši delegati!,Program zakonodajnega dela za tekoče leto, ki ga je pripravil republiški izvršni svet, izhaja v glavnem iz obveznosti usklajevanja veljavne zakonodaje s sprejetimi ustavnimi
amandmaji, vsebuje pa tudi druge pomembnejše točke naloge na zakonodajnem
področju. Ob sprejemu, ustavnih amandmajev k zvezni in, republiški ustavi v
preteklem letu je bila namreč v ustavnih zakonih za izvedbo amandmajev določena naloga, da se mora najkasneje v dveh letih vsa veljavna republiška in
zvezna zakonodaja revidirati in uskladiti z ustavnimi določili. Ob tem pa je
bila seveda postavljena tudi pomembna naloga, da se pripravijo in sprejmejo
nekateri povsem novi sistemski zakoni, ki naj bi zagotovili čimprejšnjo uresničevanje intencij ustavne reforme. Prvi načrt usklajevanja zakonodaje z ustavo in
graditve nove zakonodaje v duhu ustavnih sprememb bi moral biti sprejet
sicer že v preteklem letu, kar pa ni moglo biti v celoti uresničeno iz objektivnih
razlogov.
Kljub temu pa je bilo v preteklem obdobju precej storjenega. Med drugim
je bila uveljavljena celotna nova davčna zakonodaja, in sicer tisti obsežni kompleks, ki se nanaša na davščine občanov, kakor tudi tisti, ki zadeva davke
organizacij združenega dela. Prav tako so bili sprejeti novi zakoni o sodnih,
upravnih in komunalnih taksah. Na novo je sistemsko urejen znaten del stanovanjske zakonodaje, zlasti vprašanja združevanja sredstev, programiranja in
financiranja stanovanjske graditve, družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, ponovna ustanovitev stanovanjskega fonda in določanje stanarin, pri
čemer se je v skladu z ustavnimi amandmaji zlasti okrepila avtonomna vloga
občin na tem področju. Z novo zakonodajo je bilo skladneje z družbenimi potrebami in splošnimi interesi urejeno tudi vprašanje gradbenih . zemljišč in prispevka za uporabo-mestnega zemljišča. Hkrati je bil uveljavljen zakon o razlastitvi in prenosu pravice uporabe ter tudi še ostale zemljiške zakonodaje. Tako
je bil uveljavljen npr. nov zakon o- združevanju kmetov in zakon o starostnem
zavarovanju kmetov. Med prvimi smo sprejeli nov republiški zakon o javnih
cestah. Pravočasno je bil pripravljen in sprejet celoten republiški zakon o notranjih zadevah. Po široki javni razpravi je bil pripravljen in sprejet tudi nov
zakon o javnem obveščanju in sistemski zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Sprejet je bil nov republiški zakon o odvetništvu in drugi pravni
pomoči, republiški zakon o prekrških, zakon o referendumu in zakon o samoprispevku. Poleg teh pa so bili sprejeti še številni drugi pomembni zakoni.
Vendar pa z opravljenim delom ne moremo biti zadovoljni. Ostalo je še mnogo
nerešenih nalog, zlasti glede na velik obseg vprašanj, ki so bila iz zvezne zakonodajne pristojnosti prenesena v republiško pristojnost. Neopravljene naloge iz
preteklega leta pa objektivno v veliki meri obremenjujejo letošnji program zakojnodajiiega dela, ki je tudi iz teh razlogov znatno obsežnejši, kot je bilo predvideno po prvotni zamisli dveletnega obdobja. O osnovnih smereh, ki začrtujejo
program glede vsebinskega koncipiranja nove zakonodaje, ne bi obširneje govoril, ker so te usmeritve sorazmerno1 močno in jasno opredeljene v uvodnem
delu programa. Proces usklajevanja pravnih predpisov z ustavnimi amandmaji
in oblikovanje vsebinsko nove zakonodaje poteka predvsem v smeri uresničevanja družbenoekonomskih odnosov, opredeljenih v ustavnih amandmajih. Za-
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gotoviti moira odločujoč položaj delavcev v združenem delu, tako pri urejanju
medsebojnih razmerij in razpolaganju z družbenim dohodkom, kot tudi pri
urejanju vprašanj skupnega pomena in odločanja o vprašanju družbene reprodukcije. Pospeševati in krepiti mora samoupravne družbene odnose in odpirati
širši prostor za samoupravno odločanje delovnih ljudi v temeljnih organizacijah
združenega dela, samoupravnih interesnih in krajevnih skupnosti ter v občini.
Kot temeljno izhodišče mora zakonodaja upoštevati položaj' in vlogo delovnega človeka v temeljni organizaciji združenega dela in drugih temeljnih samoupravnih skupnosti ter v celotnem sklopu družbenoekonomskih odnosov kot
so opredeljeni v ustavi in v ustavnih amandmajih.
Prav zato smo v tem programu določili posebno prvo poglavje prioritetnih
programskih nalog, v katerem je opredeljena predvsem zakonodaja, ki se povezuje s temi vprašanji. Tako so v tem poglavju navedeni tisti zakoni, od katerih
je v znatni meri odvisno uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov na
podlagi združenega dela. V tej smeri so potrebne na posameznih področjih
povsem nove sistemske rešitve, hkrati pa odprava vseh tistih norm, katerih
veljavnost ovira uresničevanje ustavnih amandmajev v vsem njihovem pomenu.
Iz uvodne obrazložitve zakonodajnega programa, jasno izhaja tudi prizadevanje za proces, v katerem naj bi dosedanje klasično zakonsko urejanje .številnih
vprašanj vedno bolj nadomeščalo družbeno' dogovarjanje s samoupravnim sporazumevanjem. Na številnih področjih naj bi z zakonom le omogočili nujno
družbeno intervencijo, če po samoupravni poti ne bi mogli uresničiti zastavljenih družbenih smotrov oziroma, če bi bili v nevarnosti socialistični samoupravni
odnosi in trajni, širši interesi družbe. Z vsebinsko preosnovo< zakonodaje moramo
zato doseči uveljavitev takega pravnega sistema, v katerem bo primarno reševanje skupnih zadev v samoupravni družbeni bazi, po samoupravni poti, v
okviru samoupravnega prava. Glede tistega dela vprašanj, za katera je glede
na njihovo naravo in pomen še nujno, da se- urejajo s predpisi družbenopolitičnih skupnosti, pa je treba težiti k temu, da se zakonska materija ureja čimbolj
celovito in ne parcialno, da zakoni urejajo predvsem pomembna temeljna vprašanja in ne vseh podrobnosti. V tej zvezi se mora zakonodaja v čim večji mogoči
meri razbremeniti dosedanje kazuistike, hkrati pa je treba, širše izkoristiti tudi
možnosti izvršnega sveta in republiških upravnih organov, da za urejanje posameznih vprašanj izdajo izvršilne predpise.
Seveda navedene družbenopolitične sile uresničevanja revizije veljavne
zakonodaje ne bodo uresničene samo s tem, da smo jih zapisali v program, temveč bo treba vložiti veliko napora, da se bo' zakonodajno delo resnično odvilo v
tej smeri in da bo prišlo do bistvene vsebinske osnove zakonodajne ureditve.
Zaradi obsežnosti programa samega in njegove idejne vsebinske usmeritve
predstavlja uresničevanje programa zakonodajnega dela izredno zahtevno nalogo
in veliko odgovornost. To izredno obsežno in odgovorno delo bo mogoče uresničiti
le s skrajnimi napori vseh dejavnikov v zakonodajnem procesu in z maksimalno
organiziranostjo. Naj ob tem še posebej omenim ugotovitev, ki je dana v uvodni obrazložitvi programa, da ne more biti izvršni svet z republiško upravo
edini in poglavitni odgovorni dejavnik v uresničevanju zakonodajnega programa,
temveč da ta program obvezuje vse druge družbenopolitične, samoupravne in
strokovne dejavnike, da se aktivno vključijo v snovanje zakonov, ker v novih
pogojih ne more biti to le stvar strokovnega pravnega dela. marveč sinteza
teoretičnih in praktičnih spoznanj in potreb ter izraz stvarnih interesov samoupravnih subjektov. Hvala lepa.
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Zasedanje delegatov občin

Predsedujoči Zdravko Krvi na : Na podlagi gradiva, ki ste ga prejeli
in uvodne obrazložitve začenjam razpravo. Program smo dali na dnevni red
zasedanja delegatov občin predvsem zato, ker je zelo obsežen in ker bo v letošnjem letu precej zakonov obravnavanih na zasedanju delegatov. Predloženi
program je vsekakor potreben tudi za občine, ki se bodo tako prek svojih organov že predhodno pripravile na obravnavo posameznih zakonov in v zvezi s
tem že predvidele delegate, ki bodo zastopali posamezna področja. Program je
zelo obsežen, zato bomo morali biti zelo operativni, da bomo lahko vso to materijo v letošnjem letu obdelali. Na naših zborih je bilo poudarjeno, da ne smemo
sestavljati heterogenih dnevnih redov, to se pravi z različnih področij, ker je
potrebno potem voliti različne delegate. Zaradi obsežnih nalog, ki so pred
nami, bo to letos težko izvesti. Tudi za današnje zasedanje smo skušali združiti
čimbolj sorodna področja.. V tem letu bo to še težje in zato' bo* moralo prihajati
več delegatov ali pa se bo moral delegat prej posvetovati z ustrezno delovno
skupino, s sveti, s skupščino občine, z družbenopolitičnimi organizacijami, kar bo
pač na dnevnem redu. P'rav zaradi tega smo tudi dali program na dnevni red
zasedanja. Želimo, da o tem programu razpravljajo občinske skupščine skupaj
s pristojnimi dejavniki v občinah. Vsekakor lahko podpremo predloženi program
z dopolnilno obrazložitvijo tovariša Baškoviča, zlasti v tem, da naj bodoči zakoni
predvsem urejajo temeljna vprašanja, hkrati pa naj se čimbolj izkoristi možnost izvršnega sveta, da izdaja druge podzakonske predpise. Tako stališče je bilo
sprejeto tudi na seji predsedstva skupščine ,SR Slovenije.
O programu naj razpravljajo občinske skupščine s predstavniki družbenopolitičnih organizacij in na ta način uskladijo programe svojega dela z delom
republiške skupščine ter posebej z delom zasedanja delegatov občin. Seveda pa
je treba posvetiti osnovno pozornost obravnavanju zakonov, ki se neposredno
nanašajo na komuno in komunalni sistem ter tista področja, ter spadajo v
pristojnost zasedanja delegatov. Kdo želi besedo'? (Nihče.) Ugotavljam., da soglašate s predloženim programom in podpirate mnenje, izraženo v razpravi.
Pred koncem zasedanja bi rad prosil, da ostanejo tukaj oba overitelja zapisnika in predstavniki občin, ki še niso sprejeli proračuna v letošnjem letu in
niso podpisali samoupravnega sporazuma z izvršnim svetom.
Končujem zasedanje ter se zahvaljujem za udeležbo in za sodelovanje v
razpravi.
(Zasedanje je bilo končano ob 13.05.)
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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 označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo
pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV
Drago Bencina,
poslanec republiškega zbora
V skupščinskih razpravah o predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju je bilo v zvezi s 23. členom, po katerem naj bi se zmanjševale pokojnine upokojencem, ki nadaljujejo delo, izrečenih precej pomislekov, drugačnih stališč in mnenj. Ti pomisleki in stališča ter mnenja so izhajali predvsem
iz dejstva, da je pokojnina rezultat minulega dela, ki je ustavna pravica, pa tudi
iz prepričanja, da je mogoče neupravičene socialne razlike, ki bi iz tega izhajale,
uspešneje preprečevati z ustrezno davčno politiko.
Iz teh razlogov pristojna zbora skupščine nista sprejela prvotnega besedila
23. člena omenjenega zakona, menila sta, da bi bile take določbe v zakonu preveč toge, pač pa sta sprejela novo besedilo, ki ga je v obliki amandmaja predlagala skupna komisija za rešitev sporriih vprašanj republiškega, gospodarskega
in sociadno-zdravstvenega zbora, ki je upoštevala razpravo v vseh treh zborih
kakor tudi javne razprave.
S to kompromisno rešitvijo je bila dana možnost pa tudi obveza, da se
z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, izvršni svet, republiški svet zveze sindikatov, gospodarska zbornica
ter republiška skupnost za zaposlovanje, to vprašanje, to je sistem zmanjševanja
pokojnin, uredi na ustreznejši - elastičnejsi način v skladu z razpravo v skupščinskih telesih in z upoštevanjem dejstva, da nam v Slovenija primanjkuje veliko število strokovnjakov na vseh področjih dela.
S tem v zvezi prosim, da posredujete izvršnemu svetu naše skupščine naslednje poslansko vprašanje:
1. Zakaj je z družbenim dogovorom, ki ga je podpisal tudi izvršni svet,
v celoti sprejet prvotni predvideni sistem zmanjševanja pokojnin, s katerim se
maksimalno zmanjša pokojnina že pri trikratnem poprečnem osebnem dohodku,
čeprav je bil tak sistem v skupščini v bistvu zavrnjen?
2. Ali ne bi kazalo to vprašanje ob splošni reviziji naše zakonodaje, ki je
pogojena z ustavnimi spremembami, ponovno proučiti?
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Franjo Bobovec,
poslanec republiškega zbora

Prosim vas tovariš predsednik, če posredujete republiškemu sekretariatu za
finance SR Slovenije vprašanje glede nakazovanja samoprispevkov, ki jih zbirajo posamezne krajevne skupnosti
Služba družbenega knjigovostva predpisanih krajevnih samoprispevkov ne
nakazuje na žiro račun upravičene krajevne skupnosti, temveč na poseben zbirni
račun občine. Občinske službe pa potem morajo voditi posebne evidence in sredstva ponovno preodkazovati posameznim krajevnim skupnostim.
S takim načinom se delo duplira, krajevne skupnosti pa originalnih bančnih
izpiskov od nakazovalcev sredstev ne dobivajo in si ne morejo ustvariti točne
evidence obveznikov, ki so dolžni nakazovati krajevni samoprispevek.
Vprašanje:
Ali je mogoče, da bi se krajevni samoprispevki od zaposlenih v delovnih
kolektivih nakazovali direktno na žiro račune upravičenih krajevnih skupnosti?
Glede na aktualni problem, ki zadeva krajevne skupnosti, prosim za čimprejšnji pismeni odgovor in posredovanje pri republiškem sekretariatu za
finance.
Jože Dernovšek,
poslanec republiškega zbora
V posameznih podjetjih lesne industrije ugotavljajo, da so se v zadnjem
času zaostrila vprašanja na področju nabave surovin, kar povzroča zastoje v
proizvodnji, s tem pa tudi pr'i izpolnitvi proizvodnih in izvoznih nalog.
Te težave izvirajo iz tehle razlogov:
1. Neurejen izvoz (surovin) hlodovine in žaganega lesa.
2. Neenakopravnost formiranja cen med dobavitelji surovin in predelovalci
3. Se do sedaj ni prišlo do samoupravnega sporazuma o cenah surovin za
lesno predelovalno industrijo.
Predpisi o izvozu dovoljujejo izvoz III. vrste bukove hlodovine in jelovih
pilotov, vendar pa se v praksi dogaja, da se pod imenom III. vrsta bukove
hlodovine in jelovi piloti izvaža les boljših kvalitet, ki ga ni dovoljeno izvažati.
£a primer posredujem podatke, ki povedo, da je Slovenija v devetih mesecih
leta 1972 izvozila 16 396 m3 bukove hlodovine III. vrste z indeksom 249 in
39 885 ms jelovih pilotov z indeksom 245, v primerjavi z leti 1972/71, iz česar
se vidi, da se iz Slovenije ni izvažalo samo to, kar predpisi dovoljujejo, temveč
tudi hlodovina boljših kvalitet, katere izvoz pa ni dovoljen.
Nespoštovanje predpisov pogojuje tudi dejstvo, da so se zaradi devalvacije
|dinarja in povečanega povpraševanja inozemskih kupcev po našem lesu izvozne
cene lesa povečale v odnosu do cen na domačem .trgu tako, da je vsak komentar odveč.
Za primer posredujem trenutno veljavne cene za italijansko tržišče:
bukov žagan les I. in II. vrste
72.500 Lit ali 2.060 din
III. vrsta bukovega žaganega lesa
56.000 Lit ali 1.590 din
merkantil
64.000 Lat ali 1.840 din
IV. vrsta bukovega žaganega lesa
36.500 Lit ali 1.040 din
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Iz tega sledi, da je povprečna cena bukovega žaganega lesa 1450 din za m3,
medtem ko je bila dosedanja poprečna cena 950 do 1000 din za m3 fco jugomeja.
Sedanja povprečna cena iste kvalitete lesa pa znaša trenutno na domačem
trgu ca. 1200 din za m3.
Interes družbe oziroma OZD bi moral biti, da izvozimo čim več finalnih
izdelkov, ne pa surovin. V to smer izvoza sili namreč trenutna ekonomska
situacija.
Pri tem pa je pomembno tudi dejstvo1, da omogoča predelava surovin doma
večje zaposlovanje oziroma -daje možnost odpiranja novih delovnih mest, kar
je pomembno predvsem pri zaposlovanju naših zdomcev, ki jih želimo znova
zaposliti v domovini.
Po tej kratki obrazložitvi problema vprašujem izvršni svet naslednje:
1. Kako urediti režim izvoza surovin (bukovih in jelovih hlodov, pilotov)
in bukovega žaganega lesa ter kako zaostriti nadzor nad izvozom lesa in tako
zagotoviti, da bodo izvozniki spoštovali izvozne predpise?
2. Kakšne so možnosti za čimprejšnji sprejem samoupravnega sporazuma
o cenah ali o drugačni ureditvi tržnih odnosov med proizvajalci surovin in
lesnimi predelovalci, kot so sedan j i ?
3. Kako je z obveznim sprejemom JUS-predpisov za hlodovino oziroma
gozdne asortimente, s čimer bi se onemogočila špekulacija pri določanju vrst lesa.
Ivan Kreft,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje
Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu Slovenije naslednje poslansko vprašanje:
Na 41. seji občinskega zbora iin zbora delovnih skupnosti občine Gornja
Radgona dne 26. 4. 1973 so odborniki soglasno sprejeli srednjeročni program
družbenoekonomskega razvoja občine Gornja Radgona 1971—1975.
Pri tem pa so odborniki ponovno poudarili, da zakon o posebnih pogojih
odobravanja kreditov ogroža planirane negospodarske investicije v tem planu,
ker bankam prepoveduje, da iz lastnega kreditnega potenciala odobravajo
kredite za razvoj infrastrukture, katere investitorji so iž negospodarstva. V prihodnje se bodo po tem predpisu zagotavljala sredstva v te namene izključno iz
davkov, samoprispevkov, posojil in emitiranja vrednostnih papirjev itd.
Z najnovejšo odločitvijo ZIS so določeni tudi objekti infrastrukture, na
katere se ta prepoved nanaša, ti pa so: promet, elektroenergetski objekti, prenos, PTT zveze, transport, vodno gospodarstvo ter razne zgradbe družbenega
standarda, kot so šole, kulturni domovi, bolnišnice, naravna zdravilišča itd.
Vse to bodo lahko financirale organizacije združenega dela iz gospodarstva, toda
ile-te bodo edini nosilci kredita, tudi takrat, ko se kot investitorji pojavljajo
družbenopolitične skupnosti ali pa drugi negospodarski subjekti.
Omenjeni zakon na administrativni način omejuje razvoj negospodarskih
investicij in s tem tudi negospodarskih dejavnosti, zato vprašujem po nalogu
občinske skupščine Gornja Radgona, kakšno je stališče izvršnega sveta do tega
zakona, ki bo to obmejno in manj razvito občino izredno hudo prizadel.
32
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Drugo vprašanje

Glede na to, da se ekonomska politika za letos v Jugoslaviji ne uresničuje
tako, kot je začrtano v resoluciji zvezne skupščine, je predsednik zveznega izvršnega sveta Džemal Bjedič na nedavni IV. konferenci ZKJ napovedal, da bo
zvezni izvršni svet znova izkoristil svoje ustavne pristojnosti in sprejel oziroma
predlagal ukrepe ne glede na to, kako bodo nanje gledali. Ne moremo več
dovoliti kakršnega koli zavlačevanja, ker konkretna rešitev ni po godu kaki
regiji ali gospodarski grupaciji.
Splošna ocena predsednika zveznega izvršnega sveta, da je jugoslovansko
gospodarstvo prve tri mesece letošnjega leta vplačalo v proračune in razne
(sklade 43 % več kot prve tri mesece lanskega leta, ne daje prave slike o stabilizacijskih naporih posameznih republik in pokrajin, zato prosim izvršni svet
skupščine SR Slovenije, da odgovori na vprašanje:
Ali tudi v Sloveniji kršimo resolucijo zvezne skupščine ali jo nasprostno
najdosledneje izvajamo in imamo prav zaradi tega največje težave?
Znano je namreč, da so stopnje, po katerih odvaja gospodarstvo v proračune in samoupravne interesne skupnosti, v Sloveniji letos iste kot lani.
To dejstvo pa povzroča primanjkljaje ne le v občinskih proračunih, temveč
tudi v kulturi, znanosti, šolstvu, zdravstvu in še marsikje. Manjkajočih sredstev zaenkrat še skoraj nikjer ni bilo mogoče zagotoviti s samoupravnimi sporazumi, čeprav se prva polovica leta že izteka.
Miha Prosen,
poslanec republiškega zbora
Zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega
varstva v 3. točki 89. člena in zakon o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti
k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov v 3. členu obvezujeta občine,
da prispevajo k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za socialno ogroJžene zavarovance.
Ker pa se v praksi to določilo različno tolmači oziroma se ustvarjajo različna stališča glede obsega obveznosti občine, prosim, da mi izvršni svet odgovori na vprašanja:
1. Ali je občina obvezna plačati prispevke zavarovancev za tisto kategorijo zavarovancev, ki nimajo sicer statusa kmeta, pa delajo na kmetiji in jim
je to glavni vir preživljanja, so pa priključeni kmečkemu zavarovanju (tako
imenovana »vaška revščina«)?
2. Ali je občina obvezna plačati obvezne prispevke poleg zavarovancev pod
točko 1. tudi za tiste kmete, ki zaradi slabih gmotnih razmer niso sposobni sami
plačati prispevka za zdravstveno zavarovanje?
3. Ali je občina obvezna pokrivati razliko med plačanimi prispevki kmečkih
zavarovancev in poprečnimi stroški zdravstvenega zavarovanja? Na primer
kmečki zavarovanec ima KD 40,— din. Od te osnove plača prispevek v višini
23 %, t. j. 9,20 din in pavšalni znesek 420,— din, kar znese skupno 429,20 din.
Povprečni izdatek za gospodarstvo pa znaša, po računih skupnosti zavarovanja
1512,50 din. Razliko v znesku 1083,30 din pa naj bi pokrila občina iz naslova
prispevka za socialno ogrožene zavarovance. Ta razlika naj bi se pokrivala za
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vse tiste zavarovance, čigar višina prispevka ne dosega povprečne stroške
zdravstvenega zavarovanja.
Želim, da se mi odgovori po možnosti že na prihodnji seji republiškega
zbora. Odgovor naj se mi posreduje tudi v pismeni obliki.
Rado Pušenjak,
poslanec republiškega zbora
Drugi osebni dohodki v naši republiki so znašali:
v letu 1967
609,000.000 din
„ „ 1968
702,000.000 din
„ „ 1969
781,000.000 din
„ „ 1970
1.177,000.000 din
„ „ 1971
1.657,000.000 din
„ „ 1972
2.320,000.000 din

povečanje
93,000.000
79,000.000
396,000.000
480,000.000
663,000.000

din
din
din
din
din

V razdobju od 1967—1972 so porastli osebni dohodki za 135 %, drugi osebni
dohodki pa za 280 %. Nasproti osebnim dohodkom so predstavljali drugi osebni
dohodki v letu 1967 še 11 %, v letu 1972 pa že 18 %.
Denarni dohodki lastnikov kmetijskih zemljišč prek odkupa pa so znašali:
v letu 1967
1.121,000.000 din
povečanje
1968
1.122,000.000 din
1,000.000 din
1969
1.218,000.000 din
96,000.000 din
1970
1.522,000.000 din
304,000.000 din
1971
1.995,000.000 din
473,000.000 din
1972
2.441,000.000 din
446,000.000 din
V poslovne sklade je gospodarstvo Slovenije preneslo čistega dohodka:
v letu 1967
1.194,000.000 din
povečanje
„ „ 1968
1.095,000.000 din
„ „ 1969
1.850,000.000 din
755,000.000 din
„ „ 1970
2.649,000.000 din
799,000.000 din
„ „ 1971
4.097,000.000 din
1.448,000.000 din
Nasproti vnosom v poslovne sklade v razdobju 1967—1971 je znašala postavka drugi osebni dohodki v tem času 45 %, kar je vsekakor močno zmanj šalo dobiček gospodarstva.
Tudi v letošnjem letu se drugi osebni dohodki močno zvišujejo.
Z družbenim dogovorom so bile dnevnice limitirane in s tem marsikje
znižane.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da izjavi:
1. kako ocenjuje izvršni svet izredno močno zviševanje stroškov, ki se evidentirajo pod računom »drugi osebni dohodki« in ki predstavljajo predvsem
dnevnice,
2. kako ocenjuje te izdatke nasproti osebnim dohodkom in dohodkom
lastnikov kmetijskih zemljišč prek odkupa,
212*
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3. kakšne ukrepe namerava storiti, da se ti stroški ne bi več zviševali, če
se že ne morejo zniževati, da bi s tem, kolikor je to mogoče, zaščitili akumulacijo
gospodarstva?
Štefan Toth,
poslanec republiškega zbora
Rezultati poslovanja oziroma gospodarjenja, s tem pa tudi materialni
status zaposlenih često niso odvisni od produktivnosti in boljše organizacije
dela, temveč od drugih zunanjih neekonomskih faktorjev.
Eklatanten primer, ki potrjuje takšno prakso in ki spravlja v neenakopraven položaj potrošnike na eni ter trgovske organizacije na drugi strani, je
primer neenotnih maloprodajnih cen sladkorja v SR Sloveniji.
Cene tega artikla v SR Sloveniji so zelo različne in medsebojno občutno
odstopajo. V dokaz tej trditvi prilagam pregled cen v devetih grosističnih podjetjih, ki poslujejo v SR Sloveniji.
Zaradi tako neenotnega tretmaja, ki nima svojega ekonomskega niti družbenega opravičila, je detajlistična cena sladkorja v SR Sloveniji občutno različna, to pa povzroča:
1. neupravičene socialne razlike med prebivalci SR Slovenije kot potrošniki
pri preskrbi z enim najosnovnejših prehrambenih artiklov,
2. neenak ekonomski položaj trgovskih organizacij, ki se ukvarjajo s prodajo sladkorja,
3. poslovno 'izgubo pri nekaterih trgovskih delovnih organizacijah, ki pa
se posredno več ah manj odraža tudi v osebnih dohodkih zaposlenih v teh
delovnih organizacijah.
Pri navedenem ne more ostati, saj povzroča tako stanje v delovnih organizacijah, ki opravljajo promet s sladkorjem, resno nezadovoljstvo.
Glede na navedeno postavljam izvršnemu svetu naslednje vprašanje:
1. Kaj namerava izvršni svet SR Slovenije ukreniti, da se sedanje objektivno nerazumljivo stanje pri ceni sladkorja spremeni oziroma poenoti?
2. Kdaj naj pričakujemo, da se bo ta problem potrebam adekvatno saniral?
Vladimir Vrečko,
poslanec republiškega zbora
V 12. številki Uradnega lista SFRJ z dne 8. 3. 1973 je bil objavljen odlok
o osebnih in drugih izdatkih, ki pomenijo nadomestitev poslovnih stroškov in
se poravnavajo iz celotnega dohodka temeljne organizacije združenega dela.
V tem odloku piše v točki 20/3 naslednje:
»Izdatke za prevoz delavcev in drugih oseb po 2. točki pod 1) do 5) tega
odloka smejo izplačevati temeljne organizacije združenega dela iz celotnega
dohodka v višini cene za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi. Skladno s
splošnim aktom jih izplačujejo naravnost organizaciji, ki opravlja prevoz delavcev, ali pa jih dajejo delavcu oziroma tistemu, ki uporablja prevozno
sredstvo.
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Kolikšno je in kako se daje posamezno nadomestilo (povračilo) v smislu
2. točke tega odloka, je določeno v splošnem aktu, sprejetem na podlagi družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma.«
Ta odlok velja od 9. marca dalje, vendar do danes ni enotnih tolmačenj niti
s strani SDK niti s strani pravnih služb, kako je ta odlok tolmačiti, ali pomeni to:
a) da je uporaba zasebnih vozil v službene namene onemogočena?
b) da je v prihodnje odškodnina za uporabo zasebnih vozil v službene namene dovoljena le v višini tarife javnih prevoznih sredstev, razliko do samoupravno dogovorjene odškodnine pa je šteti za osebni dohodek?
c) da velja v SR Sloveniji tudi po 9. marcu 1973 višina in način izplačevanja
nadomestila v smislu 2. točke tega odloka, kakor je določeno v splošnih aktih
organizacij združenega dela na podlagi družbenega dogovora in samoupravnega
sporazuma, ki je v Sloveniji že bil sprejet?
Tovariš predsednik, prosim te, da posreduješ to vprašanje republiškemu
sekretariatu za finance, ki naj izda v soglasju s SDK obvezno tolmačenje tega
odloka, saj materija izredno pomembna za nekatere službe, ki so do sedaj
zaradi racionalnosti uporabljale vozila v zasebni lasti za službene namene. Med
temi so zdravstvena služba, veterinarska služba, osemenjevalna služba, inšpekcijske in druge službe pri občinah ter ostale. Večina teh služb teče po ustaljenih
navadah še naprej, ni pa jasno, kako obračunavati in postopati po zgoraj omenjenem odloku, ki je bil sprejet baje v sklopu »stabilizacijskih ukrepov«.
Egon Prinčič,
poslanec gospodarskega zbora
Priča smo vse večji aktivnosti sosednjih držav, da bi si zagotovile zemeljski
plin kot ceneno in učinkovito energetsko surovino. Italija bo po cevovodu po
kopnem dobivala plin iz ZSSR; Avstrija, Švica in ZR Nemčija pa se pogajajo
za nabavo plina v Alžiru v količini 4 milijarde m3 letno. Ta plin naj bi šel po
cevovodu od Tržiča (Monfalcone), kjer bi bil tudi terminal za uplinjanje tekočega plina, prek Avstrije do bavarske meje. Francija, Belgija in ZR Nemčija
se bodo napajale z alžirskim zemeljskim plinom prek cevovoda od MarseiHa prek
Francije do Belgije in ZR Nemčije.
Slovenija je že pred časom kazala velik interes za uporabo zemeljskega
plina. Skupno z Avstrijo, ČSSR in Bavarsko smo se pogajali z Alžirijo za dobavo potrebnih količin plina. Takrat je bil predviden (in zanj že tudi narejena
študija) plinski cevovod iz Kopra1 prek Slovenije in Avstrije do Bavarske in
CSSR.
V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu skupščine SRS naslednja vprašanja:
— ali si SR Slovenija prizadeva zagotoviti zemeljski plin kot energetski
vir, in če si, s kom se dogovarja in kakšne so predvidene količine tega energetskega vira za gospodarske namene;
— ali se ne bi kazalo vključiti v Avstrijo, Švico in Bavarsko v skupna pogajanja za nabavo plina;
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— ali si bo izvršni svet prizadeval, da bi sosednje države ponovno sprejele
idejo, da bi bil terminal za utekočinjanje plina v Kopru (ki ima znatno boljše
globinske in prostorske pogoje kot sosednji Tržič) in da bi cevovod iz Kopra
šel prek Slovenije v zaledne države?
Stane Pungerčar,
poslanec gospodarskega zbora
Skupščina občine Litija me je po svojem predsedniku informirala o predvidenih nadaljnjih ukrepih na področju stanovanjske politike, ki jih pripravlja
Narodna banka. Bistvo teh ukrepov je formiranje obvezne rezerve za sredstva,
ki so 'združena ali vložena za ,kreditiran je zidave stanovanj. Učinki tako predvidenih ukrepov pomenijo dodatno odtegnitev znatnih sredstev za kreditiranje
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. To pa bi hkrati pomenilo-, da
ne bi mogli realizirati programirane stanovanjske gradnje v tem in prihodnjem
poslanskem obdobju. Z namenom, da bi bil problem čimbolj obrazložen, prilagam prepis pisma Ljubljanske banke predsedniku skupščine občine Litija,
ki se je obrnil na poslance, da bi sodelovali pri reševanju omenjene problematike. Na tej osnovi in v skladu s poslovnikom skupščine SR Slovenje postavljam izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
1. Ali je izvršnemu svetu znano, da pripravlja Narodna banka predlog za
uvedbo obvezne rezerve na sredstva, ki so v bankah združena ali vložena za
kreditiranje stanovanj. Če je izvršnemu svetu to znano, kako ocenjuje ta predlog Narodne banke z vidika programirane politike in gradnje?
2. Ce bi uvedba obvezne rezerve na sredstva, ki so v bankah združena ali
vložena za kreditiranje stanovanj, pomenila velike motnje ali zastoj pri stanovanjski graditvi, kako bo izvršni svet zavaroval z resolucijo in programom
začrtano politiko razvoja stanovanjskega gospodarstva in graditve?
Na moji vprašanji naj mi predstavnik izvršnega sveta odgovori na prvi prihodnji seji in naj mi posreduje tudi pismeni odgovor.
Dr. Vladimir Bračič,
poslanec prosvetno-kulturnega zbora
Ko smo v našem zboru razpravljali o predlogu zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije in v zvezi s tem o pooblastilu strokovnemu svetu zavoda za šolstvo SR Slovenije, da sprejme temeljne zasnove osnov predmetnikov
in osnov učnih načrtov, je tekla o tem živahna razprava. Mnenja so bila različna. Prevladovalo je mnenje, ki je dobilo svojo opredelitev v drugem odstavku 3. člena zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije.
Na osnovi določil citiranega člena vabi predsednik Poljanšek poslance našega
zbora, naj si gradivo ogledamo in dajemo pripombe.
V zvezi s tem postavljam zavodu za šolstvo SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje:
Koliko poslancev našega zbora in kolikokrat je dalo pripombe na poslane
zasnove osnov predmetnikov in osnov učnih načrtov? Kakšne narave so bile te
pripombe?
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Miran Hasl,
>
poslanec prosvetno-kulturnega zbora
Ker smo se odločili — tudi zaradi pisma — da bomo sproti in dosledno uveljavljali načelo: sklep-naloga-zadolžitev-izvedba in ocena, bi v tem smislu
kazalo odgovoriti na naslednja vprašanja:
1. So znani podatki službe družbenega knjigovodstva, ki naj bi na podlagi
analize zaključnih računov zavodov s področja vzgoje, izobraževanja in kulture potrdili »(ne) stabilizacijsko« obnašanje na eni, nujnost zamrznitve na drugi ter dokazali različno prizadetost šol in kulturnih zavodov ob uveljavitvi
zakona o zamrznitvi na tretji strani? (V šolstvu je zamrznitev »zatekla« šole
baje na 85%—100% stopnji realizacije sprejetih samoupravnih sporazumov.)
2. Bodo dane ocene vplivov šestmesečne zamrznitve osebnih dohodkov prosvetnih in kulturnih delavcev na politično in gospodarsko stabilizacijo SR Slovenije?
So znani podatki, ki bi pri ekonomski oceni dokazali pozitivne posledice
zamrznitve osebnih dohodkov teh delavcev na razbremenjevanje slovenskega
gospodarstva?
Osnovna želja in zahteva samoupravnega sporazumevanja pri delitvi osebnega dohodka je bila urediti odnose in razmerja med in znotraj dejavnosti tako
na področju gospodarstva kot tim. negospodarstva. Sanacijski načrt na področju
vzgoje in izobraževanja je leta 1968 sprejel in uveljavljal — le delno sprejemljivo — načelo enoletnega zaostajanja tim. negospodarstva za gospodarstvom.
1. Ali ni zamrznitev osebnih dohodkov pri nekaterih dejavnostih prizadela
pozitivno usmeritev izenačevanja oziroma odpravljanja neupravičenih razlik med
posameznimi kategorijami delavcev oziroma ali ni zamrznitev še bolj poglobila
razlike tako znotraj tem. negospodarskega področja samega kot med tem področjem in gospodarstvom?
Ali ni na ta razkorak vplivalo tudi gospodarstvo, ki je kljub vsem problemom in kljub vsem stabilizacijskim ukrepom zviševalo osebne dohodke? So
govorice o tem, da so v zadnjih 6 mesecih nekatere dejavnosti gospodarskega
področja dvignile osebne dohodke celo do 20 % točne?
2. Kako ocenjuje izvršni svet dejstvo, da je iz primerjalnih podatkov o
izplačanih osebnih dohodkih na pogojno nekvalificiranega delavca v letu 1972
(»Prosvetni delavec« št. 9, maja 1973: Družbene dejavnosti v finančnih mejah
— France Galič) razvidno:
— da je povprečje v gospodarstvu 1115 din (46 panog od najnižjega 833 do
najvišjega 1502 din), v družbenih dejavnostih pa 1021 din?
— da so med 30 družbenimi dejavnostmi dijaški domovi s 1073 din na 9.
mestu, srednje šolstvo s 1015 na 19., osnovne šole z 964 na 23., vzgojnovarstveni
zavodi z 939 na 25. mestu, glasbeno šolstvo pa z 934 na 26. mestu glede na izplačane osebne dohodke na pogojno nekvalificiranega delavca?
Nenehen porast cen prizadene bolj ali manj vse občane. Kot prosvetnega in
kulturnega delavca pa me posebej zanima vpliv zviševanja cen ter življenjskih
stroškov na življenjski standard delavcev s področja vzgoje in izobraževanja
oziroma delavcev s področja kulturnih dejavnosti.
1. Je res, da so se cene v zadnjih 4 mesecih zvišale za skoraj 18 %? Če so
cene najmočnejši faktor vpliva na porast življenjskih stroškov, bi bila mogoča
logična ugotovitev, da se je ob zamrznjenih osebnih dohodkih življenjski stan-
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dar d delavcev s področja vzgoje in izobraževanja ter kulture za enak odstotek,
za odstotek porasta življenjskih stroškov znižal?
Ali nima ta položaj, poleg mnogih problemov, že zelo resne politične posledice?
Ne bo rastoče nezadovoljstvo med prosvetnimi delavci, katerih potrpljenje,
požrtvovalnost in razumevanje imajo svoje meje, vplivalo na intenzivnost učno^
vzgojnega procesa in ali bo ob tem mogoče v praksi uveljaviti sicer nadvse potrebna načela iz resolucije o 'idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja?
Osebni dohodki delavcev s področja vzgoje, izobraževanja in kulture so
odmrznjeni na ravni 95 % samoupravnih sporazumov.
Ali ni sklep o 95% omejitvi le preimenovanje zakona o zamrznitvi oziroma
njegovo podaljšanje?
Kakšen povprečni osebni dohodek so učitelji s srednjo, višjo in visoko izobrazbo dosegli v letu 1972 'in kakšnega naj bi — ob teh 95 % — dosegli v prvih
šestih mesecih letos?
Kakšni bodo ti osebni dohodki v primerjavi — po kategorijah s srednjo,
višjo in visokošolsko izobrazbo in ne v povprečju — z gospodarstvom?
Bodo TIS pri vseh teh in drugih omejitvah lahko izplačale šolam — to bodo
lahko storile vse druge »proračunske« dejavnosti — sredstva za družbeno prehrano oziroma ze rekreacijo?
Kdaj in kako bo pri vsem tem mogoče uveljaviti spremenjene in dopolnjene
samoupravne sporazume?
V zvezi z investicijsko politiko na področju šolstva in kulture pa še naslednje vprašanje:
Bodo omejitve pri investicijah še ostale?
Bo dana politična in ekonomska ocena vplivov in posledic teh ukrepov na
področju vzgoje in izobraževanja na eni ter vplivov teh omejitev na izboljšanje
splošnega gospodarskega položaja na drugi strani?
Jernej Lenič,
poslanec prosvetno-kulturnega zbora
Zadnji čas zasledimo v našem dnevnem časopisju (Delo, Ljubljanski dnevnik) pa tudi v sindikalnem glasilu Delavski enotnosti in Prosvetnem delavcu
vedno več člankov, ki kažejo neraspoloženje med prosvetnimi delavci, pred
vsem je precej nezadovoljstva med delavci na osnovnih šolah.
Tako nezaželeno stanje je povzročila lanska zamrznitev osebnih dohodkov,
katere posledice so bile ponekod bolj, ponekod manj občutene, nekje pa so kolektive pripeljale v nemogoče stanje (npr. članek v Delu z dne 18. maja 1973, str. 6
o osnovni šoli Brdo). Zamrznitev je v kolektive vnesla resnično negodovanje in
tako razpoloženje, ki ne vpliva pozitivno na delovno vzdušje. Materialno vprašanje je spet prvenstvena skrb in potiska iz zbornic, šol in zborovanj prizadevanja Za izboljšanje metod dela in reševanje vzgojne problematike.
Prav tako je med prosvetne delavce zanesel nerazpoloženje in negotovost
.zadnji razpis prostih delovnih mest. To občutijo predvsem posamezniki in šole,
ker so delovna mesta zasedali delavci z nedokončano izobrazbo. To so večinoma
izredni študentje, ki po svojih močeh in možnostih opravljajo izpite ob pomoči,
ki je ponekod večja drugod manjša, niso pa redki TIS, kjer to, kar irhajo
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izredni študentje, težko imenujemo pomoč. Med te sodijo mnogi mladi učitelji
in prizadevni pedagogi, ki jim z razpisi delovnih mest dajemo »nezaupnico« in
se mnogi poslavljajo od učiteljskega poklica.
Vedno odločneje postavljajo kolektivi po osno<vnih šolah tudi vprašanje
nagrajevanja po delu. Zahteve osnovne šole 'in življenja v samoupravni šoli
postavlja učitelja vedno bolj v vjogo organizatorja in usmerjevalca šolskega
dela, ki naj uporablja vse dosegljive avdiovizualne pripomočke, izpopolnjuje naj
se v novi matematiki, naj bo predvsem širok vzgojitelj, ki skuša izpolnjevati
naloge dokumenta o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja. To delo zahteva več kot. celega človeka in več kot normalno zaposlitev. Kako nasproti tem,
vsak dan večjim obvezam, k'i jih učitelj in vzgojitelj mora reševati, izvajamo
nagrajevanje po delu, ko. že tretje leto ugotavljamo stalno zniževanje osebnih
dohodkov ob stalnem porastu cen in življenjskih stroškov. Kljub veliki podpori
prosvetnih delavcev pa tudi mnogih drugih, ki delo v šoli poznajo, ne zmoremo
verifikacije družbenega sporazuma in samoupravnega dogovora za 1973. leto.
V zvezi z nastalo situacijo in precejšnjim nerazpoloženjem prosvetnih delavcev v osnovnih šolah prosim odgovore.na naslednja vprašanja:
1. Kolikšno je število osnovnih šol v Sloveniji, ki so morale vračati prepozno
izplačane osebne dohodke in kakšen odstotek osnovnih šol te predstavljajo?
2. Ah ocenjuje izvršili svet skupščine SR Slovenije, da je finančni učinek
vrnjenih in zamrznjenih sredstev osnovnih šol tolik, da je vreden nastale,politične situacije in nerazpoložeinja med prosvetnimi delavci?
3. Kakšno je gibanje OD v osnovnih šolah 1971., 1972. in predvidoma 1*973.
leta v primerjavi z gospodarstvom in ostalimi po izobrazbeni strukturi podobnimi dejavnostmi na pogojno nekvalificiranega delavca in v primerjavi
s porastom cen in življenjskih stroškov v teh letih?
4. Kakšen pozitiven premik za ublažitev situacije pomeni odmrznitev osebnih dohodkov v osnovnih šolah od 1.1.1973 do višine 95 % družbenega sporazuma?
5. Zakaj kljub veliki podpori ni verificiran družbeni sporazum za 1973. leto
(predvsem za učitelja in predmetnega učitelja)?
6. Kakšni so kadrovski premiki v osnovnih šolah po zadnjem razpisu
(prosta delovna mesta, delovna mesta izrednih študentov), zasedba razpisanih
delovnih mest in koliko je odpovedi na delo v prosvetni stroki glede na 1000
odpovedi?
Jože Melan-šek,
poslanec prosvetno-kulturnega zbora
Prvo vprašanje
V dnevniku Delo sem danee zasledil pod naslovom »April — črni rekorder«
med drugim naslednje:
»Kdo bo spral kri?
Verjetno ne kaže, da bi izgubljali še kaj dosti besed, saj je situacija bolj
ali manj jasna. Verjetno so nas uspavali rezultati prometne varnosti minulega
leta. Toda ali je res potrebno, da se število mrtvih na naših cestah poveča za
30 do 40 odstotkov, da se zbudimo in začnemo z resno akcijo za zmanjšanje
1
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števila prometnih nezgod in večjo prometno varnost. Končno, tudi slovenska
skupščina ni sprejela akta o izboljšanju prometne varnosti zaradi formalnih
procedur, ampak zaradi pereče problematike na tem področju. In če so znani
nosilci prometne varnosti in zahteve družbe do njih, naj položijo tudi račune
o vse bolj krvavih slovenskih cestah.«
Tako piše Marko Pirjevec.
V tej zadevi postavljam naslednja vprašanja:
1. Kaj meni republiški sekretariat za notranje zadeve in izvršni svet skupščine SR Slovenije o navedbah navedenega članka?
2. Zakaj ni bil sprejet »akt o izboljšanju prometne varnosti«, na slovenskih
cestah?
Kje so vzroki in kdo je odgovoren, da ni bila zadeva uresničena?
3. Kaj meni izvršni svet o nadaljnjih ukrepih izboljšanja cestnoprometne
varnosti na naših cestah?
Drugo vprašanje
V teh dneh zaključujemo teden Rdečega križa, hkrati tudi nekatere akcije
za čistočo okolja, odnosa do narave.
Z veseljem sem spremljal te akcije, gledal poročila o tem na T V, ob vsem
tem sem se pa spomnil prvomajskih praznikov, ko so trumoma vreli naši občani
v naravo. Za seboj so puščali smetišča in pogorišča. Nehote se človeka poloti
misel, kaj bo, če ne bomo temu storili konec! Ne planinstvu, ne izletništvu, ne
taborništvu, pač pa našemu odnosu do narave, do čistoče, do vsega, kar je naše.
Spomnimo se teh in drugih dni nazaj: kakšne so bile doline Soče, Save,
Savinje in Drave, kakšni so bili naši gorski predeli, do koder je mogoč avtomobilski promet?
V ustavi SR Slovenije smo zapisali načelo o smotrni porabi prostega časa,
tudi o odnosu do narave, vendar trume, ko zapuščajo svoje prostore in se vračajo
domov, ne pomislijo, da bo tam še kdo drugi teden ali kasneje želel dobiti čist
in nepogorel prostor. Travniki, gozdovi, vode in planine so značilnost našega
slovenskega sveta. Ko se pa ogleduješ v teh dneh naokoli, pa opaziš polno konserv, neuničljive embalaže, steklenic in drugih odpadkov. Narava je postala nečedno smetišče.
Ob vsem tem postavljam naslednja poslanska vprašanja:
1. Kaj meni izvršni svet skupščne SRS o varstvu narave in okolja, z vidika
teh problemov, ki sem jih navedel?
2. Kakšne posege, morda v skrajni meri tudi zakonske ukrepe, bi bilo potrebno podvzeti, ker sedanji ne zadoščajo, da bi ohranili čistočo in red v naši
slovenski naravi?
3. Ali bomo res samo čakali na zavest in kulturo obiskovalcev in kaj konkretno v tej zvezi naj storijo: SR Slovenija, občine, kaj družbenopolitične
organizacije, kaj šole itd.
4. In kaj bomo morah storiti, če vse to ne bo pomagalo?
Preosim za odgovor na prvi naslednji seji z željo, da bi podvzeli enotno slovensko akcijo za ohranitev ostooe, reda in discipline v naravi.
Morda bi kazalo v tej zvezi na eni izmed sej našega zbora razpravljati
o tej problematiki pod posebno točko dnevnega reda.

Priloge

507

Dr. Tone Košir,
poslanec socialno-zdravstvenega zbora
Dežurna služba v zdravstveni dejavnosti je razpisana navadno za cel mesec
vnaprej. Znani so celo primeri disciplinske obravnave, če se nekdo te službe ni
v redu držal. Zdravstvene delovne organizacije nimajo toliko kadra, da bi po
dežurstvu imel zdravnik prost dan oziroma bi bil prost en dan v sedmih dneh.
V dežurni službi zdravi zdravnik običajno najtežje primere, ki ne morejo počakati na redno ordinacijo, zato je netočna trditev, da je dežurstvo več ali manj
prisotnost brez dela. Zato v zvezi z neurejenim stanjem v dežurni službi postavljam naslednja poslanska vprašanja:
1. Zakaj ni zdravstvenim delavcem (verjetno samo tem v naši družbi) zagotovljena pravica do 42-urnega delovnega tedna?
2. Ker je to delo razpisano za nafprej in je obvezno, bi moralo biti tudi priznano kot delo v posebnih pogojih — torej drugače kot je sedaj, ko kljub vsem
dajatvam ni vštet dohodek za dežurstvo v prejemke v času dopusta, bolezni in
v pokojninsko osnovo?
3. Ali lahko pričakujemo od izvršnega sveta, republiškega sekretariata
za delo in sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, da bodo začeli akcijo
na nivoju dogovarjanja, da se vprašanje dežurne službe ustrezno reši? Mislim
na rešitev na nivoju, kjer se dežurna služba izvaja in ne nekje visoko v pisarnah, kjer dežurstva ne izvajajo.
V potrditev, da je to mogoče izvesti, bi navedel primer: V SR Srbiji so
pred enim tednom že rešili vprašanje prejemkov, ki se štejejo v osnovo za
dopust, boleznine in pokojnino. Torej so prišli na sredo poti, kajti delovnega
časa za dežurstvo še niso rešili. Zato mislim, da so neumestni ugovori, češ da
je v današnji situaciji vprašanje dežurstva nemogoče urediti.
Nikolaj S ab j an ,
poslanec socialno-zdravstvenega zbora
Ze nekaj zadnjih mesecev je mogoče ugotavljati, da delovne organizacije
ne morejo nemoteno dvigovati otroških dodatkov za upravičence, ker so taki
računi brez kakršnekoli sistematike najivečkrat blokirani.
Dotok sredstev iz pristpevka za otroško varstvo v določenih regijah ni zadovoljiv in ne krije tekoče potrebe.
Tako znašajo potrebe na primer v pomurski regiji za 980.590 din več za
prve tri mesece letošnjega leta, kot so sredstva, zbrana s prispevki, skupaj z
republiško dotacijo.
Predpostavljam, da so še podobni primeri tudi v nekaterih ostalih regijah.
Otroški -dodatek ureja republiška regulativa, je tudi republiška obveznost.
Ni treba posebej poudarjati, da neizplačane obveznosti pri vseh upravičencih
vzbujajo ogorčeno negodovanje, delovnim organizacijam, bankam ter službi socialnega zavarovanja pa veliko nepotrebnega dela, opravičevanja ipd.
Zato postavljam naslednje poslansko vprašanje:
»Je odgovornim pri republiški skupnosti otroškega varstva poznana situacija
na terenu?
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Kaj je storjeno, da bi se obveznosti nemoteno pokrivale po vseh regijah
pravočasno?
Kaj je mogoče konkretno pričakovati, če so začeti ukrepi za reguliranje
problema ?«
PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA
o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin
in odbornikom skupščine mesta Ljubljana v SR Sloveniji
1. člen
Republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom
skupščine mesta Ljubljana v SR Sloveniji, ki so izvoljeni za obdobje 1969—1973,
se podaljša mandat do prve seje novo izvoljenih skupščin, najdlje pa za leto dni
od dneva potoka sedanjega mandata.
2. člen
Ta zakon začne veljati, ko ga razglasi republiški zbor skupščine SR Slovenije.
OBRAZLOŽITEV
I.
Skupščina SR Slovenije je 4. maja 1971 sprejela sklep, da se začne postopek
za spremembo ustave SR Slovenije. Pri tem je skupščina določila tudi področja
in smeri za izvedbo sprememb. Opredeljena so bila tudi vprašanja, glede katerih
je treba izvesti spremembe ustave že v prvi fazi. Republiška skupščina je v istem
sklepu dala skupni komisiji vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja nalogo, da prouči vprašanja, ki ne bodo zajeta v ustavnih spremembah prve fiaze, zlasti pa 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, na katera je opozorjeno v pobudi
ustavne komisije za začetek postopka za spremembo ustave, in pripravi osnutek
oovega besedila ustave SR Slovenije.
Na podlagi obsežnega dela v republiški ustavni komisiji in upoštevaje
javno razpravo o osnutku .ustavnih amandmajev -prve faze ter v skladu z amandmaji XX do XLII k ustavi SFRJ, ki so bili sprejeti 30. junija 1971, je republiška
skupščina 27. decembra 1971 sprejela ustavne amandmaje od XXV do LIH kot
sestavni del ustave Socialistične republike Slovenije. Ob sprejetju teh ustavnih
amandmajev je bilo na podlagi opravljenega dela in še posebej na podlagi opozoril v javni razpravi opozorjeno na vrsto nalog, ki jih bomo lahko reševali
šele v naslednji fazi ustavnih sprememb.
Ustavna komisija in njene delovne skupine so v svojem delu po sprejetju
prve faize ustavnih sprememb upoštevale temeljna izhodišča za pripravo predloženih ustavnih sprememb, ki so vsebovana že v pobudi za začetek postopka
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za spremembo ustave, predloge, opozorila in ugotovitve, ki so bili izraženi
med pripravo prve faze ustavnih sprememb v federaciji in republiki ter idejnopolitičina izhodišča in stališča ustreznih teles Zveze komunistov Jugoslavije in
Slovenije in Socialistične zveze delovnega ljudstva. Telesa republiške ustavne
komisije so sodelovala tudi s koordinacijsko komisijo pri republiški konferenci
Socialistične zveze delovnega ljudsitva Slovenije, 'ki je ibila usitanovljena za koordinacijo idejno-političnih izhodišč v pripravi druge faze ustavnih sprememb.
Delovne skupine republiške ustavne komisije so ves čas sodelovale tudi z
ustreznimi delovnimi skupinami zvezne ustavne komisije pri pripravi predlogov tez za spremembe zvezne ustave na področju sistema samoupravljanja.,
temeljnih odnosov v združenem delu in drugih družbenoekonomskih odnosov;
na področju komunalnega sistema; na področju skupščinskega sistema; na
področju sprememb določb ustave o družbenopolitičnih organizacijah; na področju izvajanja nekaterih funkcij federacije in načina odločanja o teh funkcijah; na področju pravosodnega sistema in na področju ustavnega urejanja
ustavnega sodstva in ustavnega sodišča Jugoslavije. Hkrati z intenzivno dejavnostjo delovnih skupin republiške ustavne komisije pri skupnem oblikovanju rešitev za spremembe zvezne ustave na zgoraj navedenih področjih
so skupine oblikovale tudi teze za spremembe republiške ustave. Na podlagi
vse te dejavnosti je bilo skupni komisiji vseh zborov skupščine SR Slovenije
za ustavna vprašanja omogočeno, da je na svoji 8. seji v dfrieh od 25. do
vključno 28. septembra 1972 in do 10. oktobra 1972 obravnavala predloge
tez delovnih skupin zvezne ustavne komisije in sprejela stališča, predloge,
mnenja in pripombe k predlogu tez o samoupravnem sistemu, temeljnih odnosih v združenem delu in drugih družbenoekonomskih odnosih; o spremembah ustave SFRJ na področju komunalnega sistema; o skupščinskem sistemu;
za spremembo določb usitaive SFRJ o družbenopolitičnih organizacijah; o izvajanju nekaterih funkcij federacije in načinu odločanja o teh funkcijah; o pravosodnem sistemu; o ustavnem urejanju ustavnega sodstva in ustavnega sodišča
Jugoslavije.
Republiška ustavna komisija je svoja stališča, predloge, mnenja in pripombe ter posamezne predloge, mnenja in pripombe, ki so bih izraženi na seji
ustavne komisije k navedenim predlogom rtez, poslala zveeni ustavni komisiji
oktobra 1972.
Za navedeno sejo republiške ustavne komisije so njene delovne skupine
predložile v informacijo spremembe republiške ustave na naslednjih področjih:
o samoupravnem sistemu, temeljnih odnosih v združenem delu in drugih družbenoekonomskih odnosih v usitavi SR Slovenije; o komunalnem sistemu v ustavi
SR Slovenije; o skupščinskem sistemu; o opredelitvi temeljnih svoboščin ter
temeljnih pravic in dolžnosti v'ustavi SR Slovenije; o ustavnosti in zakonitosti
v republiški ustavi; o ustavni ureditvi ustavnega sodstva v ustavi SR Slovenije.
Delovne skupine in skupina za koordinacijo republiške ustavne komisije so
v nadaljnjem delu sodelovale pri končni pripravi tez za spremembe zvezne
ustave, ki so bile januarja oziroma februarja tega leta poslane v predhodno
razpravo družbenopohtičnim organizacijam, samoupravnim interesnim skupnostim, občinskim skupščinam in drugim zainteresiranim. Hkrati so v delovnih
skupinah ustavne komisije pripravili tudi delovno gradivo za novo besedilo
republiške ustave. Na podlagi predloga redakcijske komisije je skupina za koordinacijo v času od 12. do 15.'marca 1973 obravnavala predosnutek novega
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integralnega besedila ustave SR Slovenije. Na podlagi stališč in sugestij v razpravi bodo v delovnih skupinah in redakcijski komisiji pripravili delovni osnutek novega besedila republiške ustave aprila meseca. Nedvomno bo treba opraviti še veliko dela, preden bo lahko ustavna komisija, predvidoma maja 1973,
predložila besedilo osnutka republiške ustave republiškemu zboru.
II.
Iz kratkega prikaza dosedanje dejavnosti za pripravo ustavnih sprememb
sledi, da iz objektivnih razlogov ni mogoče pripraviti in sprejeti novega [besedila
ustave SR Slovenije pred potekom sedanjega mandata republiških poslancev
in odbornikov občinskih skupščin, ki so bih izvoljeni za obdobje 1969 do 1973.
V tem času zastavljenega dela ne bo mogoče končati zaradi njegove obsežnosti
in zahtevnosti postavljenih nalog. Zaradi izrednega pomena, ki ga bodo imele
pripravljene rešitve za prihodnji družbeni razvoj, je potrebno vsa nerešena
vprašanja temeljito proučiti, še nadalje pritegovati k delu in konzultirati vrsto
samoupravnih, sftrakovnih, znanstvenih in političnih dejavnikov, dobro argumentirati predloge in kvalitetno pripraviti ustavne opredelitve. Potrebno bo
izvesti tudi z ustavo predvideni postopek za spremembo ustave vključno z
javno razpravo. Poleg priprave sprememb republiške ustave bo treba tudi v
prihodnje tako kot do sedaj ustvarjeno sodelovati v pripravi sprememb zvezne
ustave. Tiudi v federaciji novo besedilo zvezne ustave ne bo moglo biti pripravljeno in sprejeto pred potekom mandata zveznih poslancev, ,ki so bili izvoljeni
za obdobje 1969 do 1973. Zato je v postopku predlog za sprejem ustavnega
zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem. K temu ustavnemu zakonu
je republiška skupščina že dala svoje soglasje.
Glede na to, da so med globljimi in bistvenimi ustavnimi spremembami
predvidene tudi spremembe o oblikovanju, strukturi in organizaciji skupščin
vseh družbenopolitičnih skupnosti na podlagi delegatskega sistema, je politično
(nesprejemljivo, da bi pred sprejetjem novega besedila tustave opravili voMitve
v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ki so opredeljene v sedanjem ustavnem sistemu. V takem primeru bi namreč morah v relativno kratkem času po
sprejemu novega besedila ustave ponovno razpisati voliitve za oblikovanje delegacij, da bi bilo mogoče konstituiranje novih skupščin v pogojih delegatskega
sistema.
Pri določitvi časa, za katerega naj se podaljša mandat poslancem in odbornikom, ni odločilno samo to, kdaj bo sprejeto novo besedilo ustave, ampak bo
treba pred oblikovanjem delegacij v temeljnih organizacijah združenega dela,
krajevnih skupnosti in vseh 'drugih skupnostih, ki oblikujejo delegacije, z novim besedilom ustave uskladiti še statute občin, statute temeljnih in drugih
organizacij združenega dela ter krajevnih in samoupravnih interesnih skupnosti. Novo besedilo republiške in zvezne ustave ibo predvidoma sprejeto jeseni
1973. Preostali čas podaljšanega mandata pa bo (treba porabiti za usklajevanje
omenjenih predpisov in samoupravnih aktov in za politične in organizacijske
priprave za oblikovanje delegacij.
Iz navedenih razlogov je utemeljen predlog, naj skupščina SR Slovenije
sprejme ustaivni zakon o podaljšanju mandata republiškim pslancem, odbornikom občinskih skupščin ter mestne skupščine v SR Sloveniji do prve seje novo
izvoljenih skupščin, najdlje pa za leto dni od dneva poteka sedanjega mandata.
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PREDLOG PRIPOROČIL IN SKLEPOV
o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu
Na podlagi drugega odstavka 2. točke VII. amandmaja k ustavi Socialistične
republike Slovenije je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora
sprejela
PRIPOROČILA IN SKLEPE
o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora razpravljala o stanju
in problematiki nočnega dela žena in mladine v industriji, gradbeništvu in
prometu v SR Sloveniji in
ugotovila :
Podatki iz obdobja 1969—1971 kažejo, da se je število žena in mladine,
zaposlenih na nočnem delu v industriji, gradbeništvu in prometu nenehno povečevalo. V letu 1972 se je zaradi uvajanja restriktivne politike pri dajanju
soglasij in drugih ukrepov sindikatov, gospodarske zbornice in republiškega
sekretariata za delo delno že zmanjšalo število žena in mladine, ki delajo ponoči,
vendar znižanje ni zadostno, zato je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe za učinkovitejše varstvo zaposlenih žena in mladine, ki delajo v nočni izmeni. Podatki
in analize zdravstvenih strokovnjakov nesporno dokazujejo, da so obremenitve zaposlenih žena, zlasti tisrfcilh, ki delajo v nočni izmeni, prevelike. ■ Zaito je
potrebno s kompleksnimi ukrepi na vseh področjih ustrezneje urediti zlasti
zaščito mater (otroško varstvo, družbena prehrana, stanovanjska problematika
itd.), kot osnovnega pogoja za uresničevanje enakoprvne udeležbe žena v družbenem in ekonomskem razvoju Slovenije.
V organizirani družbeni akciji je treba ukrepe za zmanjšanje nočnega dela
žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu sprejeti in izvajati v
organih, ki odločajo o 'dajanju soglasij, prav tako pa zagotoviti ustreznejši odnos
do teh vprašanj v organizacijah združenega -dela in v njihovih samoupravnih
organih. Ti imajo glede na svojo samoupravno pravico, odločanje v planiranju
in organizaciji dela, o razporejanju delovnega časa in o razporejanju zaposlenih
ter o drugih vprašanjih v zvezi s poslovanjem, neposreden vpliv na reševanje
tega problema. Spremeniti je treba sedanjo miselnost nekaterih organizatorjev
proizvodnje, da je z nočnim delom najlažje reševati poslovne probleme, nastale
zaradi slabega planiranja in neustreznih ah neobstoječih analiz tržišča ter onemogočati tiste, ki skušajo zagotoviti konkurenčnost organizacij združenega dela
s troizmensikim delom žena in mladine.
Naloga družbene skupnosti je, da po svojih pristojnih organih odgovorno
ocenjuje in ugotavlja upravičenost zahtev organizacij združenega dela glede
uvajanja nočnega dela žena in mladine ter da materialno in na drug ustrezen
način podpira programe in prizadevanja za zmanjševanje nočnega dela. Omejevanje nočnega dela ne sme poslabšati maiterialnega položaja zaposlenih žena.
Skupščina ugotavlja, da so pristojni organi zveze sindikatov Slovenije, gospodarske zbornice SRS in republiški svet v letošnjem letu obravnavali podatke
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in probleme v zvezi, z nočnim delom žena in mladine in sprejela potrebne sklepe
za svoje delo.
Na podlagi navedenih ugotovitev sprejema skupščina SR Slovenije sledeča
I. PRIPOROČILA:
1. O potrebi in upravičenosti nočnega dela žena naj razpravljajo in sklepajo delavski sveti oziroma drugi najvišji organi samoupravljanja v organizaciji združenega dela.
2. Organizacije združenega dela naj v okviru razvojnih planov do 30. junija
1973 izdelajo petletne programe o postopnem zmanjševanju obsega nočnega
dela žena in zlasti še o čimprejšnji odpravi nočnega dela mater z otroki do 7 let.
Programi naj vsebujejo naloge, ukrepe in roke za postopno zmanjševanje
nočnega dela žena. V " programih naj bodo predvidena delovna mesta za tiste
delavke, ki sedaj delajo v nočni izmeni, tako da bosta zagotovljeni njihova
socialna varnost in stabilnost.
Za delovna mesta, kjer je nočno delo še neizogibno potrebno, je treba v
pragramih določiti tudi ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev za nočno delo
žena.
3. Organizacije združenega dela naj v sodelovanju z interesnimi skupnostmi,
vzgojno-varstvenimi zavodi in pristojnimi organi poskrbe za ureditev varstva
otrok, predvsem tistih delavk, ki delajo v nočni izmeni.
4. Organizacije združenega dela naj delavkam, ki delajo v nočni izmeni,
vzgojno-varstvenimi zavodi in pristojnimi organi poskrbe za ureditev varstva
zlasti za tiste delavke, ki so iz bolj oddaljenih krajev.
5. Organizacije združenega dela naj zagotove, da bo tudi nočna izmena
zasedena s strokovnimi delavci, ki so potrebni, da delo organizirano in nemoteno poteka.
6. Industrijske, gradbene in prometne organizacije združenega dela naj do
konca leta 1973 v celoti odpravijo nočno 'delo mladoletnih delavcev.
II. SKLEPE :
1. Republiški sekretariat za delo je (dolžan voditi restriktivno politiko pri
dajanju soglasij za uvedbo nočnega dela žena, jih izdajati le izjemno v posebej
upravičenih primerih in na osnovi programov organzacij združenega dela o obveznem postopnem zmanjševanju nočnega dela žena in spremljati izvajanje
teh programov.
2. Organi inšpekcije dela morajo pri svojih pregledih redno ugotavljati:
— kako organizacije združenega dela izpolnjujejo pogoje, pod katerimi je
ibilo dano soglasje za uvedbo nočnega dela žena in zlasti za nočno izmeno ugotavljati izpolnjevanje predpisanih splošnih in posebnih ukrepov in normativov
varstva pri delu;
— kako organizacije združenega dela zagotavljajo osnovne sistematične
in periodične zdravstvene preglede vseh delavk, ki delajo ponoči (stalno spremljanje njihovega zdravstvenega stanja);
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— kako organizacij e združenega dela upoštevajo nočno delo kot posebni
delovni pogoj pri osnovah in merilih za delitev osebnega dohodka in pri odmerjanju letnega 'dopusta.
3. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo mora v sodelovanju z zavodom SR Slovenije za zdravstveno varstvo izdelati analizo o vplivu
nočnega dela na zdravje, žena in predlagati konkretne ukrepe, 'ki bi jih bilo
treba za to področje uveljaviti v dejavnosti zdravstvene službe in v organizacijah združenega dela.
4. Republiški sekretariat za gospodarstvo mora v sodelovanju z gospodarsko zbornico SR Slovenije izdelati ustrezne objektivne analize glede na resnično
racionalnost in ekonomičnost nočnega dela žena, upoštevajoč pri tem vse njegove
negativne posledice, in z rezultati seznaniti vse organizacije združenega dela..
5. Republiški sekretariat za delo, Zveza sindikatov SR Slovenije in gospodarska zbornica SR Slovenije morajo redno vsako leto ugotoviti in oceniti učinkovitost sprejetih, ukrepov za zmanjševanje nočnega dela žena ter se dogovoriti
o nadaljnjih potrebnih akcijah.

INFORMACIJA
O NOČNEM DELU ŽENA IN MLADINE
1.
Na pobudo konference za družbeno aktivnost žensk Slovenije, da se z
večjo pozornostjo kot doslej v celoti prouči vprašanje nočnega idela žena in
mladoletnih delavcev v industriji, gradbeništvu in prometu, so bile skupščini
SR Slovenije posredovane informacije in podatki o problematiki nočnega dela
žena in mladine v teh panogah. Informacije so pripravili: republiški sekretariat
za delo, repuibliski odbor sindikata delavcev industrije in rudarstva, republiški
sekretariat za gospodarstvo ter gospodarska zbornica SR Slovenije. Iz predloženih informacij izhaja, da je nočno delo žena in mladine v naši zakonodaji
le izjemoma dovoljeno in da si morajo organizacije združenega 'dela, ki uvajajo
tako delo, priskrbeti predhodno soglasje republiškega sekretariata za delo.
Do takega soglasja pride po predhodnem postopku, v katerem se mora
ugotoviti, ali so resnično dane posebno resne družbene, ekonomske in socialne
okoliščine, ki utemeljujejo uvedbo nočnega dela žena in mladine in ali so izpolnjeni vsi pogoji za varno delo na delovnih mestih, na katere namerava organizacija združenega dela razporediti žene in mladino v nočni izimeni ter ali so
dani enaki pogoji dela v nočnem času v primerjavi z dnevnimi izmenami.
V ta namen sekretariat zahteva mnenje republiškega odbora ustreznega
strokovnega sindikata in republiške gospodarske zbornice; od republiškega inšpektorata dela pa zahteva oceno, kakšni so delovni pogoji na teh delovnih
mestih in kakšni so varstveni ukrepi, ki naj zagotovijo varne delovne pogoje.
Sele na podlagi mnenj naštetih organov odloči republiški sekretariat za delo
o soglasju za uvedbo nočnega dela žena in mladine.
V vlogi, s katero prosi organizacija združenega dela za soglasje za uvedbo
nočnega dela, mora navesti predvsem razloge, zaradi katerih je uvedba nočnega
dela žena in mladine potrebna. Organizacije združenega dela najbolj pogosto
navajajo, da z uvedbo nočnega dela rešujejo problem zaposlitve žena in več33
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krat povedo, dia iso bile .prisiljene »odpuščati-« žensko 'delovno silo, če ustreznega
soglasja ne bi "dobile. S tem bi se seveda poslabšal socialni položaj 'diružin teh
delavk, zato trdijo, da žene same pristajajo na nočno delo, saj so zadovoljne
že s tem, da obdirže zaposlitev. Poleg tega je treba še upoštevati, da na odiročnejših področjih ni veliko možnosti za zaposlovanje. Razlogi, s katerimi organizacije združenega dela utemeljujejo potrebo po uvedbi nočnega dela žena,
so še: pravočasno izpolnjevanje pogodbenih, zlasti izvoznih obveznosti, odprava
ozkih grl v proizvodnji in optimalno izkoriščanje proizvodnih kapacitet. V
manjši meri navajajo organizacije združenega dela, da gre pri predlaganih
delovnih mestih, kjer naj bi se uvedlo nočno 'delo, za tipično ženska dela, ki
zahtevajo takšno ročno spretnost, za kakršno moške .delovne sile ni mogoče
dobiti, in da uvajajo nočno delo žena siamo za določeno sezono, ker se takrat
poveča povpraševanje po njihovih proizvodih na -tržišču.
Po dosedanjih izkušnjah je dopustna splošna ocena, da so vloge za uvedbo
nočnega dela pogosto formalne in dia je v glavnem tak tudi odnos do soglasja
za uvedbo nočnega dela. Organizacije združenega dela, ki jim je bilo soglasje
že enkrat dano, često zahtevajo, naj se to soglasje enostavno podaljša. Sklepamo
torej lahko, da 'Organizacije združenega dela, ko se vsako leto odločajo za nočno
delo žena, ponavadi sploh ne razpravljajo o tem, Ikako bi bilo mogoče z učinkovitejšo izrabo delovnega časa, z- drugačno organizacijo dela, z manjšimi investicij ami za razširitev »ozkih grl« in z drugimi ukrepi zmanjšati število žena
in mladine, ki delajo v nočni izmeni.
Zgornjo trditev o formalnem odnosu do soglasja iza uvedbo nočnega dela
potrjujejo tudi večletna zapažanja republiškega sekretariata za delo, da marsikatera organizacija združenega dela po roku, katerega ji je bilo dano soglasje,
nadaljuje z delom žena v nočni izmeni; ponovno vlogo pa pošlje na sekretariat
šele takrat, ko se bliža redni letni pregled inšpekcije dela.
2.
Naraščanje števila žena in mladoletnih delavcev, ki delajo v nočni izmeni,
je zbudilo tudi pozornost mednarodne organizacije dela, ki nadzoruje, kako
države podpisnice konvencij le-te izvajajo.
Ce izvedenci mednarodne organizacije dela ugotove, da država podpisnica
ne izvaja konvencije, potem se v takih primerih v publikacijah mednarodne
organizacije dela objavi poročilo države in mnenje komisije izvedencev. Mnenje
izvedencev je, da je naša -praksa v nasprotju s podpisanimi konvencijami,. Da
bi se izognili obravnavi te prakse na konferenci mednarodne organizacije dela,
se je 1971. leta omenjena organizacija odločila za prehodni postopek, M je
zadnji poskus tega mednarodnega telesa, zagotoviti prakso v državi — članici
z mednarodno konvencijo. V ta namen je bil od 11. do 15. maja 1971 v Jugoslaviji eden vodilnih funkcionarjev mednarodne organizacije dela Nioolas Valitikos, ki vodi področje mednarodnih norm o delu. S pristojnimi funkcionarji
zveznega izvršnega sveta in zveznega sveta za delo je obravnaval tudi izvajanje
mednarodnih konvencij o nočnem delu žena in mladine ter o prizadevanju
pristojnih organov in organizacij v Jugoslaviji, da bi se doseglo čim doslednejše
spoštovanje njenih norm, s čimer bi odpadla možnost, da bi mednarodna organizacija dela na svoji konferenci obravnavala prakso naše države na tem pod-
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ročju. To pa je samo nov moment, ki dokazuje, da je treba tehtno oceniti vso
dosedanjo prakso na področju zaposlovanja žena in mladine na nočnem delu
in proučiti in sprejeti ukrepe, ki naj v bodoče zagotavljajo postopno zmanjševanje takšnega zaposlovanja žena in mladine.
3.
Zavedamo se, da vrsta objektivnih razlogov pogojuje tako veliko število
žena, zaposlenih na nočnem delu:
— od vseh zaposlenih v družbenem sektorju je bilo v letu 1971 41,6 %
žena (po podatkih gospodarske zbornice SR Slovenije spada Slovenija v sam
vrh dežel s tako visoko zaposlitvijo žensk);
— posamezne panoge, npr. tekstilna, so izrazito »ženske panoge«, ki imajo
nižje osebne dohodke in se mošlki zaradi tega v njih nočejo zaposliti;
— pomanjkanje kvahlitiranih in nekvalificiranih moških delavcev;
— nekatere organizacije združenega dela, ki zaposlujejo pretežno žensko
delovno silo (npr. tekstilna), so se že precej uveljavile na svetovnem tržišču,
kjer pa imata »-moda in sezona« še posebno kratke roke;
— zaradi visoke vrednosti novih osnovnih sredstev skušajo organizacije
združenega dela z delom v rtreh izmenah zagotoviti njihovo čimprejšnjo amortizacijo.
Navedeni in - drugi (razlogi prav gotovo vplivajo na to, da se organizacije
združenega dela odločajo za nočno delo žena in smatrajo, da so to tiste resne
družbenoekonomske in socialne okoliščine, katere so po zakonu pogoj za uvedbo
nočnega dela žena. Kljub temu pa nam analiza samih »vlog in načina, kako do
odločitve za nočno izmeno v podjetju pride, kaže:
— da je uvedba nočnega dela žena ponavadi rezultat odločitve ozkega kroga
delavcev;
— da podjetja nimajo izdelanih analiz o kvaliteti in kvantiteti izdelkov,
narejenih v nočni izmeni;
— da mnoga podjetja sezonska nihanja rešujejo enostavno s tretjo izmeno,
ne pa z razvijanjem raziskave potreb na tržišču in s kvalitetnim poslovnim
predvidevanjem;
— podjetja nimajo analiz o racionalnejši izkoriščenosti prve in druge izmene in ne iščejo organizacijskih in tehničnih rešitev za zmanjšanje števila zaposlenih žena v tretji izmeni.
Menimo, da je potrebno z zakonskimi in drugimi ukrepi vplivati na omejitve nočnega dela žena, da pa so za rešitev itega problema potrebna predvsem
prizadevanja v organizacijah združenega dela. Dolžnost družbe je, da s svojimi
ukrepi podpira investicijsko politiko v podjetjih, da omogoči nemoteno oskrbo
s surovinami in da z oprostitvijo prispevkov in ustrezno kreditno politiko stimulira prizadevanja podjetij za izvedbo programov za zmanjšanje oziroma
odpravo nočnega dela žena in mladine. Pristojni organi morajo stalno spremljati in analizirati rto področje, skrbeti za to, da so pogoji dela v nočni izmeni
boljši kot v dnevnih izmenah in da organizacije združenega dela izvajajo potrebno varstvo pri delu. Skladno s prizadevanji o organizacijah združenega
dela je potrebna stalna aktivnost zveze sindikatov Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije, republiškega sekretariata za delo, republiškega inšpektorata
33»
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dela, zavoda za organizacijo poslovanja, zavoda SR Slovenije za zdravstveno
varstvo, inšitituita za medicino dela, republiškega zavoda za zaposlovanje itd.
Doslej so bile razprave o problematiki nočnega dela žena in mladine v
odboru za socialno politiko .in zdravstvo republiškega zbora, odboru za družbenoekonomske odnoise gospodarskega zbora, odboru za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora in odboru za družbenoekonomske odnose republiškega zbora. To vprašanje sta obravnavala tudi odbor za socialno politiko in
komunalna vprašanja ter odbor za gospodarstvo izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije.
Republiški sekretariat za delo je sklical v mesecu novembru poseben posvet,
katerega so se udeležili predstavniki podjetij, predstavniki sindikatov in gospodarske zbornice, člani strokovnih zavodov in nekateri idrugi strokovnjaki za
medicino dela in zaposlovanje.
Razprava in stališča odborov skupščine SR Slovenije in izvršnega sveta,
sklepi predsedstva republiškega odbora sindikata delavcev industrije in rudarstva, ugotovitve strokovnega posveta ter podatki, zbrani v informacijah republiškega sekretariata za gospodarstvo, republiškega sekretariata za delo, gospodarske zbornice SR Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev industrije
in rudarstva so služili za izdelavo predlogov in stališč, kako naj se postopoma
omeji nočno delo žena in mladine.
O osnutku teh stališč je republiški sekretariat za delo .razpravljal v mesecu
februarju na posvetu 21 gorenjskih podjetij, v katerih delajo žene ponoči in
s predstavniki občinskih sindikalnih svetov Gorenjske.
Ta posvet je pokazal, da obstaja v organizacijah združenega dela soglasnost,
da moramo ta problem pričeti resneje obravnavati in da se da postopoma bistveno zmanjšati število žena, ki delajo ponoči. Predstavniki podjetij pa so
obenem tudi opozorili, da je za bistveno zmanjšanje potrebna že navedena
družbena pomoč (npr. ustreznejša kreditna politika itd.).
Predložene ukrepe in stališča so predstavniki podjetij ocenili kot sprejemljive in realne.
Zato izvršni svet predlaga, da skupščina SR Slovenije na seji pristojnih
zborov sprejme navedene ugotovitve, stališča in sklepe.
MNENJA DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Lendava, Nova Gorica, Ormož, Velenje in Zagorje ter delegat mesita Ljubljane so
na svojem 28. zasedanju 'dne 3. novembra 1972 obravnavali predlog sklepov in
priporočil glede nočnega dela žena in mladine.
Delegati občin niso imeli pripomb k obravanemu predlogu, podprli pa so
pripombe in predloge odbora gocialno^zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo k predlogu Sklepov.
St.: 1-2/73
Ljubljana, 7. 11. 1972
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POROČILA
Odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 14. marca 1973 obravnavala
predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, .gradbeništvu in prometu, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Odbora sta hkrati obravnavala tudi informacijo o .problematiki nočnega dela
žena in mladine nasploh.
Odbora sta se v načelni razpravi strinjala z razlogi, ki narekujejo potrebo,
da se sprejmejo sklepi in priporočila skupščine SR Slovenije glede nočnega
dela žena in mladine v naši republiki, in zavrnila mnenje, po katerem sklepi
in priporočila niso potrebni, češ da se z njimi apelira na izvrševanje mednarodne
konvencije oziroma temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Odbora sta v razpravi ponovno potrdila stališče odbora za družbenoekonomske odnose, izraženo
ob obravnavi osnutka tega akta, da se s predloženimi sklepi in priporočili postavljajo pred organizacije združenega dela v gospodarstvu oziroma pred samoupratvne organe, kakor tudi pred republiške upravne in inšpekcijske organe
pomembne naloge, ki jih ni v zakonih in drugih predpisih. Tako je na primer
v predlogu sklepov in priporočil navedena naloga, da delovne organizacije
izdelajo 5-letme programe postopnega zmanjševanja števila žena, zaposlenih
v nočnem d'elu in čimprejšni odpravi nočnega dela mater, ki imajo otroke stare
do 7 let.
V razpravi so bile prav tako zavrnjene težnje po omilitvi nekaterih določil
in hkrati poudarjeno, da je predlog izdelan v skladu s stališči in mnenji gospodarskega zbora ob obravnavi osnutka tega akta. Glede informacije oziroma
številčnih podatkov glede izdanih soglasij v posameznih organizacijah in števila žena v nočnih izmenah so bila izražena mnenja, da je ob koncu leta 1972
in zlasti v začetku leta 1973 prišlo do pomembnih zmanjšanj, kar v tabelarnem
pregledu za leto 1972 ni moglo priti do izraza. V tem smislu je bila predložena
informacija ocenjena kot nepopolna.
V obravnavi predloženih sklepov in priporočil v podrobnostih odbora nista
imela pripomb, predlagata pa, da .predlagatelj oziroma zakonodajnoHpravna
komisija skupščine SR Slovenije prouči določila 4. in 5. točke sklepov, s katerimi se nalagajo določene naloge Zvezi sindikatov Slovenije in gospodarski
zbornici Slovenije in ocenita nalaganje takšnih obveznosti s formalno-pravnega
stališča. Določila sicer odbora v celoti podpirata.
Odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter družbenoekonomske odnose
predlagata gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da potrdi stališča in
mnenja obeh odborov ter predloži pristojnima zboroma, da sprejmeta sklepe
in priporočila o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu v'predloženem besedilu.
St.: 1-2/73
Ljubljana, 15. 3. 1973
Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 5. aprila 1973 obravnavala
predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, grad-
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beništvu in prometu ter informacijo o nočnem delu žena in mladine, ki jih je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Hkrati je začasna komisija obravnavala tudi mnenje pristojnih odlborov gospodarskega zbora, mnenje odbora
za socialno in otroško varstvo socialino-zdravstvenega zbora ter poročila zakonodaj no-pravne komisije.
Začasna komisija je v načelni razpravi menila, da je potrebno sprejeti predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine in se ni strinjala z mnenjem, po katerem priporočila in sklepi niso potrebni, ker obveznost omejevanja
zaposlovanja žena in mladine v nočnem delu izhaja že iz ratificiranih mednarodnih konvencij.
Pri podrobni obravnavi priporočil in sklepov ni dala začasna komisija
nobenih spreminjevalnih ah dopolnilnih predlogov, strinjala pa se je z amandmaji, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija. Zato začasna komisija predlaga
enotnemu ziboru delovnih skupnosti, (da sprejme predlog priporočil in sklepov
z navedenimi pripombami.
Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanca Staneta Pungerčarja.
St.: 1-2/73
Ljubljana, 6. 4. 1973

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora je na
seji dne 15. marca 1973 obravnaval predlog priporočil in sklepov o nočnem delu
žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu ter informacijo o nočnem
delu žena in mladine, M jih je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V uvodu je bilo ugotovljeno', da je odbor na svoji 30. seji dne 2. novembra
1972 že obravnaval predlog priporočil in sklepov glede nočnega dela žena in
mladine in takrat svoje mnenje s konkretnimi pripombami in. predlogi za spremembo in dopolnitev akta posredoval socialno-zdravstvenemu zboru. Na podlagi pripomb in predlogov pristojnih in zainteresiranih skupščinskih teles, ki
(3o omenjeno gradivo obravnavala na svojih sejah, je nato republiški sekretariat za delo spremenil in dopolnil omenjeni akt in ga ponovno predložil skupščini v obravnavo. Ker socialno-zdravstveni zbor ni pristojen za sprejem
predloženega akta, temveč le zainteresiran, bo odbor svoje mnenje posredoval
enotnemu zboru delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije.
Prav talko je bilo ugotovljeno, da so bile pripombe in predlogi odbora, dani
na 30. seji k omenjenemu aktu, v celoti upoštevani pri spremembi in dopolnitvi predloženega predloga priporočil in sklepov.
Pred prehodom na načelno razpravo je bil odbor seznanjen tudi z mnenjem
in stališči ter amandmaji zaikonodajnonpravne komisije skupščine SR Slovenije
k predloženemu! predlogu priporočil in sklepov.
V razpravi, v kateri so sodelovali poleg članov odbora tudi predstavniki
zainteresiranih družbenih dejavnikov, je bilo poudarjeno, da je predloženi akt
potreben. Namen, ki ga hoičemo doseči s predloženimi priporočili in sklepi, bi
lahko dosegli z internimi navodili izvršnega sveta SR Slovenije republiškemu
sekretariatu za delo in tako zahtevah d-osledno izvajanje sprejetih konvencij
in zakona o delovnih razmerjih, ki urejajo to materijo. Vendar pa bo na podlagi
predloženih priporočil in sklepov republiški sekretariat za delo lažje vodil re-
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striktivno politiko iin dajanjru soglasij za uvedbo nočnega idelia žena in zagotovil
ustreznejši odnos do teh vprašanj v organizacijah združenega dela in njihovih
samoupravnih organih. Hkrati bo taikšen ukreip tudi dokaz mednarodni organizaciji dela, ki nadzoruje izvrševanje sprejetih obveznosti diržav podpisnic
mednarodnih konvencij s tega področja, da težimo za izvrševanjem sprejetih
obveznosti.
Odbor je posebej opozoril, da se predloženi akt nanaša le na nočno delo
žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu. Torej ureja to materijo
parcialno. Opozoril je, da je na 30. seji odbora dne 2. novembra 1972 in 37. seji
socialno-zdravstvenega zbora dne 14. novembra 1972 bilo poudarjeno, naj se
v tej zvezi analizira in pristopi k rešitvi odprtih vprašanj glede nočnega dela
žena in mladine tudi na 'drugih področjih, kot npr. v zdravstvu. Menil je, da bi
bilo nepravilno reševati ta vprašanja le parcialno, zato naj se aikcija nadaljuje
itudi na ostala področja. Ponovno je bil izražena bojazen, da bi s sprejemom
predloženih priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji,
gradbeništvu in prometu akcija za rešitev perečih odprtih problemov na vseh
ostalih področjih zaspala. Rešitev teh vprašanj na tistih področjih, kjer je
nemogoče popolnoma ukiniti nočno delo žena in mladine (npr. zdravstvo), je
nujna zaradi zagotovitve zdravega in normalnega telesnega razvoja in sposobnosti za delo. V tej -zvezi je bil odbor obveščen, da republiški sekretariat za
delo še ni izdelal predlogov za ostala področja, ina .katerih opravljajo nočno delo
žene in mladina. Republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti
Slovenije bo skupščini v jeseni,predložil v obravnavo informacijo o pogojih dela
medicinskih sester in strežnic v zidravistveni dejavnosti. Ta sitiuidija bo zajemala
vse pogoje dela, fluktuacijo in nagrajevanje omenjenega kadra. Raziskave bodo
izdelane skupaj z društvom medicinskih sester, tako da bo gradivo, ki bo
predloženo v obravnavo, tudi strokovno detajlno obdelano.
Ker v nekaterih dejavnostih, kot je že zgoraj omenjeno, ne bo mogoče odpraviti nočnega dela- žena in mladine, poudarjena je bila predvsem zdravstvena
dejavnost, gostinstvo in turizem, je bil odbor mnenja, da bi bilo treba za te
delavke in delavce sprejeti posebne predpise glede njihovega nočnega dela, da
ne bi bili prikrajšani v ugodnostih, ki jih predvideva predlog priporočil in
sklepov. Odbor predlaga, naj se ob sprejemanju predloženega predloga priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in
prometu sprejme tudi slklep, naj republiški sekretariat za delo izdela in predloži
skupščini program ukrepov za zboljšanje stanja glede nočnega dela žena in
mladine na ostalih področjih. Delavkam v nočnih izmenah naj bi se zagotovili
vsaj taki delovni pogoji kot jih imajo v dnevnih izmenah.
Pri podrobni obravnavi odbor ni imel pripomb ali predlogov za spremembo
in dopolnitev predloženega predloga priporočil in sklepov.
St.: 1-2/73
Ljubljana, 16. 3. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 14.
marca 1973 obravnavala predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in
mladine v industriji, gradbeništvu in prometu, ki ga je skupščini predložil v
obravnavo izvršni svet.
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V načelni razpravi je komisija soglašala z mnenjem )pfre'dlagatelja, da smo
nočnemu delu žena in mladine posvečali premalo pozornosti in da je to vprašanje treba reševati z vidika interesov celotne družbe in ne samo tistih organizacij združenega dela, ki še zaposlujejo žene in mladino v nočnih izmenah.
Kljub temu pa je komisija ponovno, kot že v osnutku, zavzela odklonilno stališče, da se skuša omejevati zaposlovanje žena in mladine v nočnih izmenah
s sklepi in priporočili, ker je to obveznost, ki smo jo sprejeli z ratifikacijo
ustreznih mednarodnih konvencij. Ni torej sprejemljivo, da s priporočili in
sklepi apeliramo na izvrševanje omenjenih konvencij in temeljnega zakona o
delovnih razmerjih. Tak pristop ustvarja dvom v učinkovitost našega pravnega
sistema in je v nasprotju z resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike.
Po mnenju komisije tudi ni primerno, da uvodoma ugotavljamo, da se je obseg
nočnega dela žena in mladine v letih 1969—1971 povečeval, ker s tem, pred mednarodno oirganilzaciijo dela javno priznavamo, da smo od leta 1965, ko sta bili
sprejeti omenjeni konvenciji, vseskozi odstopali od določb teh konvencij, ki
nas s tem, ko smo jih ratificirali, zavezujejo, da jih spoštujemo.
Komisija je .menila, da bi lalhfco namen, ki ga hočemo doseči s predloženimi
priporočili in sklepi, dosegli z internimi navodili izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije sekretariatu za delo, s katerimi bi zahteval striktno izvajanje sprejetih
konvencij in zakona o delovnih razmerjih, ki urejajo to materijo.'
Komisija je postavila tudi vprašanje, kako je nočno delo urejeno v ostalih
republikah, kajti po mnenju komisije bi moralo biti to področje enotno urejeno
v vsej državi, saj je podpisnica omenjenih konvencij Jugoslavija kot celota in
iz tega izhajajo obveznosti 'države do mednarodne organizacije dela glede spoštovanja teh konvencij.
Pri podrobni obravnavi predloga je komisija sprejela naslednje amandmaje oziroma spremembe predloženega besedila:
K ugotovitvam:
Prvi in drugi odstavek ugotovitev se spremenita tako, da se glasita:
»Podatki iz obdobja 1969—1971 kažejo, da se število žena in mladine, zaposlenih na nočnem delu v industriji, gradbeništvu in prometu, ni zmanjševalo.
V letu 1972 se je sicer zaradi uvajanja restriktivne politike pri dajanju soglasij
in drugih ukrepov sindikatov, gospodarske zbornice in republiškega sekretariata
za delo delno že zmanjšalo število žeina. in mladine, ki delajo .ponoči, vendar
znižanje ni zadostno, zato je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe za učinkovitejše
varstvo zaposlenih žena in mladine, ki delajo v nočni izmeni.
Z organizirano družbeno akcijo je treba sprejeti ukrepe za zmanjšanje nočnega dela žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu in jih izvajati
prek organov, ki odločajo o dajanju soglasij za nočno delo, prav tako pa zagotoviti ustreznejši odnos do teh vprašanj v organizacijah združenega dela in v
njihovih samoupravnih organih.«
Tretji odstavek naj se v celoti črta.
Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Komisija predlaga spremembo besedila zato, ker misli, da je v ugotovitvah
treba poudariti predvsem sedanjo neučinkovitost pri izvajanju sprejetih predpisov glede zmanjševanja števila žena in mladine, zaposlene v nočni izmeni in
da je potrebno poudariti vlogo družbenih dejavnikov, ki naj z restriktivno politiko pri dajanju soglasij za nočno delo žena in mladine vse bolj zmanjšujejo
obseg tega dela. Komisija meni, da ni potrebno v ugotovitvah iskati ekonomskih
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razlogov, ki naj bi bili vzrok za to, da sfe je v obdbju 1969—1971 število žena,
zaposlenih v nočnem delu, celo povečalo.
K priporočilom:
K 1. t o č k i :
V drugi vrsti naj se črta beseda »najvišji«.
Komisija meni, da poleg delavskega sveta, ki je najvišji organ samoupravljanja, v organizacijah združenega dela mi drugih najvišjih organov samoupravljanja, pač pa imamo druge organe upravljanja.
K drugemu odstavku 2. točke:
V tretji vrsti naj se beseda »sedaj« črta.
Po mnenju komisije naj bodo v programih o postopnem zmanjševanju obsega nočnega dela žena predvidena delovna mesta za delavke, ki sedaj delajo
oziroma bodo v bodoče še delale v nočni izmeni.
K sklepom :
4. točka naj se črta.
Komisija je menila, da določba te točke ni sprejemljiva, ker bi ugotovitve
o racionalnosti in ekonomičnosti nočnega dela žena bile odvisne predvsem od
pozicije, s katere gledamo na takšno delo. Če bi nočno delo gledali prevsem s
stališča organizacij združenega dela, bi najbrž bila ekonomičnost in racionalnost dana, kar naj bi pomenilo, da v tem primeru podpiramo nočno delo žena.
Tak izid pa vsekakor ni v interesu predlagatelja oziroma namena, ki ga hočemo
s predloženimi sklepi doseči.
Sedanja 5. točka postane 4. točka.
Doda se nova 5. točka, ki se glasi:
»5. O izvajanju 'teh priporočil in sklepov naj republiški sekretariat za delo
poroča enkrat letno skupščini SR Slovenije.«
Ta točka je potrebna zato, da bi imela skupščina SR Slovenije pregled nad
izvajanjem priporočil in sklepov.
St.: 1-2/73
Ljubljana, 14. 3. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 26.
marca 1973 ponovno obravnavala predlog priporočil im sklepov o nočnem delu
žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu, ki jih je skupščini SR
Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Komisija je na predlog odbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbora
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora, da naj prouči določilo 5.
točke sklepov, s katerimi se nalagajo določene naloge zvezi indikatov Slovenije
in gospodarski zbornici SR Slovenije, sprejela naslednji amandma:
K 5. točki sklepov
Ta točka naj se spremeni tako, da se glasi: »Republiški sekretariat za delo
naj v sodelovanju z zvezo sindikatov SR Slovenije, gospodarsko zbornico SR
Slovenije in skupnostmi za zaposlovanje redno vsako leto ugotovi in oceni učinkovitosit sprejetih ukrepov za zmanjševanje nočnega dela žena ter se dogovori
o nadaljnjih potrebnih akcijah.«
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Komisija meni, da je za ugotavljanje učinkovitosti sprejetih ukrepov za
zmanjševanje nočnega dela žena zavezan republiški sekretariat za delo, ki pa
lahko k ugotavljanju učinkovitosti teh ukrepov pritegne tudi skupnosti za zaposlovanje, ki imajo pregled nad'številom na novo zaposlenih zena. Prav tako
pa lahko nekatere podatke posreduje tudi zveza sindikatov in gospodarska
zbornica, ki stalno spremljata gospodarske in kadrovske spremembe.
St.: 1-2/73
Ljubljana, 27. 3. 1973

Odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbor«
2. 4. 1973, št. 1—2/73.

poročilo z dne

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora
30. 3. 1973, št. 1—2/73.

poročilo z dne

OSNUTEK ZAKONA
o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih
I. TEMELJNA NAČELA
1. člen
Delovni ljudje lahko z osebnim delom in s svojimi sredstvi samostojno
opravljajo Obrtno, gostinsko, avtoprevozniško, brodarsko ter projektantsko dejavnost in druge intelektualne storitve gospodarskega pomena ter prodajo na
drobno (v nadaljnjem besedilu: obrtne in druge gospodarske dejavnosti) ob
pogojih, ki jih določa ta zakon.
2. čle n
Delovni ljudje, ki z osebnim delom in s svojimi sredstvi samostojno opravljajo obrtne in druge gospodarske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: samostojni
obrtniki), lahko združujejo svoje delo in sredstva z delom drugih delavcev z
ustanavljanjem posebnih organizacij združenega dela na način in pod pogoji,
ki jih določa ta zakon.
Samostojni obrtniki lahko na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon,
združujejo svoje delo in sredstva v zadruge, se povezujejo z organizacijami
združenega dela v razne oblike kooperacije in sklepajo pogodbe o medsebojnem
sodelovanju.
3. člen
Izjemoma lahko samostojni obrtniki uporabljajo dopolnilno delo omejenega
števila drugih delavcev, kadar to opravičuje narava .dejavnosti, ki jo opravljajo, če obstoje za to -družbene potrebe in so izpolnjeni še drugi pogoji, ki jih
določa ta zakon.
Dopolnilnega dela drugih delavcev ,ni mogoče uporabljati na način in pod
pogoji, ki bi omogočali prilaščanje presežka dela teh delaivoev.
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4. člen
Samostojni obrtniki imajo na osnovi svojega dela načeloma enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in obveznosti, kot jih imajo delovni
ljudje v organizacijah združenega dela.
5. člen
Samostojni obrtniki imajo lastninsko pravico na delovnih sredstvih in
poslovnih prostorih, ki ustrezajo ekonomiki in tehnični naravi opravljanja njihove dejavnosti z osebnim delom, v mejah in ob pogojih, ki jih določa zakon.
Samostojni obrtniki iz prvega odstavka tega člena, ki ustanovijo pogodbeno
organizacije* združenega dela ali na drugi strani, s tem zakonom določeni način
združujejo svoje delo, sredstva in delovne prostore, zadržijo na tako vloženih
sredstvih in delovnih prostorih lastninsko pravico in druge -pravice v mejah in
ob pogojih, ki jih 'določa zakon.
6. člen
V vseh oblikah združevanja dela in sredstev po tem zakonu se uporabljajo
smiselno načela o upravljanju in poslovanju organizacij združenega dela, če
z zakonom ni drugače določeno.
7. člen
V okviru obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti lahko opravljajo samostojni obrtniki v skladu s tem zakonom storitvena in proizvodna dela, ki spadajo v obseg posamezne dejavnosti, kolikor ni zaradi varstva splošnih družbenih
interesov za posamezno dejavnost aH za posamezna dela z zakonom drugače
določeno.
Mnenje o tem, ali opravljanje določenih storitev oziroma izdelava, določenih
proizvodov spada med obrtne ali druge gospodarske dejavnosti po tem zakonu,
daje republiški sekretariat za gospodarstvo po predhodnem mnenju gospodarske
zbornice SRS, ki ga opredeli na podlagi nomenklature poklicev v gospodarstvu.
Kot obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost po tem zakonu ni mogoče
■opravljati naslednjih dejavnosti:
— izdelave zdravil, mamil in strupov, razen zbiranja in predelave zdravilnih zelišč;
— izdelave eksplozivnih znovi;
— izdelave strelnega orožja, razen športnega in lovskega orožja;
— izdelave kemičnih sredstev za zaščito rastlin;
opravljanje rudarskih del, razen pridobivanja gline, kamna, peska in
gramoza;
— opravljanja prevoza z zračnimi plovili;
— opravljanja prevoza oseb z žičnicami, razen vleke z vlečnicami ;
— tiskarstva, raizen tiska na embalaži in predmetih papirne, plastične in
druge galanterije, tiskanja obrazcev za potrebe iz gospodarstva in izdelkov sitotiska ;
— javnega predvajanja filmov;
— opravljanja dejavnosti igralnic in iger na srečo.
8. člen
Zakon določa (pogoje, pod katerimi se poleg osnovne dejavnosti, za kaitero
je izdano obrtno dovoljenje, opravlja tudi druge sorodne oziroma dopolnilne
dejavnosti, s katerimi se dopolnjuje osnovno dejavnost.
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II. SAMOSTOJNI OBRTNIK
9. člen

Za samostojno opravljanje obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti v
smislu 1. čleina tega zakona se šteje, če opravlja te dejavnosti samostojni obrtnik
sam ali s pomočjo ožjih družinskih članov (zakonski drug, starši in otroci), ki
živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. Način in pogoje za samostojno opravljanje dejavnosti določa ta zakon.
10. člen
Za opravljanje obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti ustanavljajo samostojni obrtniki obratovalnice, in sicer:
— obrtne delavnice;
— gostinske obrate;
— poslovalnice za opravljanje prevozov z motornimi vozili v prostem cest-,
nem prometu;
— poslovalnice za opravljanje prevozov z majhnimi plovnimi sredstvi v
obalnem, jezerskem in rečnem prometu;
— biroje za opravljanje projektantskih dejavnosti in drugih intelektualnih
storitev gospodarskega pomena;
— prodajalne za prodajo na drobno.
Obratovalnico lahko ustanovi, kdor ima predpisano strokovno izobrazbo
oziroma usposobljenost ter potrebna delovna sredstva, če je to predpisano kot
pogoj za opravljanje posamezne dejavnosti, in če izpolnjuje druge z zakonom
določene pogoje.
Samostojni obrtnik ima lahko le eno obratovalnico.
11. člen
Obratovalnica mora imeti poslovni sedež in praviloma tudi poslovne prostore.
Poslovni sedež je v kraju oziroma v občini, kjer je poslovni prostor, za katerega je izdano dovoljenje.
Poslovni prostori niso potrebni, kadar jih narava dela ne terja.
Če narava dela ne terja poslovnih prostorov, je poslovni sedež obratovalnice
v kraju, kjer ima samostojni obrtnik svoje stalno prebivališče.
Samostojni obrtnik lahko opravlja svojo dejavnost tudi v najetih poslovnih
prostorih.
12. člen
V poslovnih prostorih, za katere je samostojnemu obrtniku že izdano
obrtno dovoljenje, ne more samostojno opravljati dejavnosti z osebnim delom
nihče drug, razen v primerih, če se ustanovi skupna obrtna delavnica ali skupni
gostinski obrat.
13. člen
Tehnični predpisi in predpisi o varstvu pri delu, sanitarni predpisi o uporabi poslovnih prostorov in delovnih sredstev (zgradbe, stroji, naprave in podobno), ki veljajo za opravljanje dejavnosti v organizacijah združenega dela,
se uporabljajo tudi za poslovne prostore in delovna sredstva ter opremo obratovalnic.
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14. člen
Obratovalnico, v kateri bo trajno, sezonsko ali občasno opravljal svojo
dejavnost, lahko ustanovi samostojni obrtnik na podlagi dovoljenja pristojnega
občinskega upravnega organa.
Dovoljenje za ustanovitev obratovalnice in za opravljanje obrtne ali druge
gospodarske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obrtno dovoljenje) izda pristojni upravni organ občine, v kateri bo poslovni prostor oziroma sedež obratovalnice.
Ce namerava samostojni obrtnik ustanoviti obratovalnico izven območja
občine svojega stalnega prebivališča, mora k prošnji za izdajo obrtnega dovoljenja priložiti potrdilo občine, v kateri stalno prebiva, da nima obratovalnice.
V tem [primeru obvesti občinski upravni organ o izdaji obrtnega dovoljenja
občino, v kateri samostojni obrtnik stalno prebiva.
15. člen
Obrtno dovoljenje se izda, če prosilec izpolnjuje vse -predpisane pogoje.
Obrtno dovoljenje za opravljanje obrtnih ali drugih gospodarskih dejavnosti, ki so naštete v 16. členu tega zakona, izda občinski upravni organ le, če
pristojni organ občinske skupščine ugotovi, da je za tako dejavnost podan
splošni družbeni interes.
Obrtnega dovoljenja ni mogoče prenesti na drugega.
16. člen
Splošni družbeni interes po 2. odstavku prejšnjega člena je pristojni organ
občinske skupščine ^dolžan ugotavljati za naslednje dejavnosti:
a) izdelovanje proizvodov ali opravljanje storitev z uporabo avtomatov in
drugih visoko produkcijskih strojev v linijskem kontinuiranem tehnološkem
procesu z enostavno .predelavo surovin;
b) opravljanje storitev z gradbeno in kmetijsko mehanizacijo, z avto dvigali,
z avto vleko, z viličarji ter z vlečnicami;
c) izdelovanje umetnih mineralnih vod, brezalkoholnih in alkoholnih pijač
ter izdelava, predelava in prodaja prehrambenih proizvodov in začimb;
d) izdelava in popravila športnega in lovskega orožja;
e) izdelovanje kozmetičnih sredstev in dišav;
f) tiskarstvo;
g) zlatarstvo in jurvelirstvo;
h) dimnikarstvo;
i) opravljanje prevozov oseb in blaga z motornimi vozili in s plovnimi
sredstvi;
j) opravljanje projektantske dejavnosti in drugih intelektualnih storitev
gospodarskega pomena;
k) prodaja na drobno;
1) gostinska dejavnost v bifejih in nočnih barih;
m) pridobivanje gline, kamna, peska in gramoza.
Splošni družbeni interes za dejavnost pod tč. b, g, h, i, k, 1, m in prejšnjega odstavka samostojno ugotavlja organ občinske skupščine glede na srednjeročni in dolgoročni program gospodarskega in 'družbenega razvoja občine in
republike (nezadostna razvitost določenih dejavnosti, problem zaposlovanja ipd.).

526

Priloge

O tem, ali je podan splošni družbeni interes za ostale dejavnosti po prvem
odstavku tega člena, daje obvezno mnenje gospodarska zbornica SR Slovenije.
17. člen
Obratovalnico mora voditi in v njem osebno delati tisti, ki mu je bilo
izdano obrtno dovoljenje.
18. člen
Obratovalnica mora poslovati s polnim imenom samostojnega obrtnika in
za navedbo predmeta poslovanja (firma).
Iz navedbe predmeta poslovanja mora biti razvidno, s kakšnimi deli se
samostojni obrtnik ukvarja oziroma v katero vrsto dejavnosti spada njegov
predmet poslovanja.
Razen imena samostojnega obrtnika in navedbe predmeta poslovanja v firmi
n>e sme biti drugih označb.
Gostinski obrat ima v firmi lahko tudi posebno označbo obrata.
Poslovni prostor oziroma poslovni sedež mora biti vidno označen s firmo.
Če se gostinska ali trgovinska dejavnost opravlja izven stalnih poslovnih
prostorov, mora biti prodajno mesto vidno označeno s firmo.
Določba prejšnjega odstavlka velja tudi za obrtne dejavnosti gradbenih
strok, če se dejavnost opravlja na istem delovišču izven poslovnih prostorov
dalj kot en delovni dan.
19. člen
Z namenom, da skupaj opravljajo določene obrtne, gostinske, brodarske
ter projektantske dejavnosti, in druge intelektualne storitve gospodarskega pomena, sme več samostojnih obrtnikov združiti svoje delo in svoja sredstva in
(ustanoviti skupno obratovalnico v skladu z določbami tega zakona.
Medsebojna razmerja med samostojnimi obrtniki oziroma samostojnimi gostinci v skupni obrtni delavnici oziroma v skupnem gostinskem obratu ipd. se
uredijo s pogodbo, ki jo potrdi pristojni občinski upravni organ.
20. člen
Samostojni obrtnik lahko z organizacijaimi združenega dela in drugimi družbenimi pravnimi osebami sklepa pogodbe o poslovnem sodelovanju, o kooperaciji in o opravljanju dejavnosti za določene njihove potrebe.
21. člen
Samostojni obrtnik lahko svoje delo in delovna sredstva združuje z organizacijami združenega dela v različne oblike kooperacije iin druge oblike poslovnega sodelovanja tudi tako, da v skladu s pogodbo sodeluje pri upravljanju
določenih skupnih zadev in pri delitvi dohodka, ki je ustvarjen s tem sodelovanjem.
III. POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA
22. člen
Da bi delovni ljudje, ki nameravajo oziroma samostojni obrtniki, ki že
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, v svojem in splošnem družbenem interesu čimbolj uveljavili svoje ustvarjalne sposobnosti in krepili ma-

Priloge

527

terialno osnovo za opravljanje svoje dejavnosti, lahko svoje delo in svoja sredstva združujejo z delom drugih oseb v posebnih organizacijah združenega dela
(v nadaljnjem besedilu: pogodbene organizacije združenega dela), v katerih
veljajo v skladu s splošnimi določbami o združevanju dela in družbenih sredstev v načelu enaki samoupravni družbenoekonomski odnosi in splošni pogoji
poslovanja kot v organizacijah združenega dela.
Samostojni obrtnik sme združiti svoje delo in delovna sredstva z delom
drugih delavcev samo v eni pogodbeni organizaciji združenega dfela.
Pogodbene organizacije združenega dela mi mogoče ustanoviti za opravljanje prodaje na drobno.
23. člen
i
O združitvi dela in sredstev samostojnega obrtnika z delom 'drugih delavcev
sklenejo samostojni obrtnik in ti delavci posebno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: ustanovitvena pogodba). S to pogodbo ustanove pogodbeno organizacijo
združenega dela.
24. člen
V pogodbeni organizaciji združenega dela urejajo samostojni obrtnik (v
nadaljnjem besedilu: obrtnik) in delavci, ki se združujejo v to organizacijo, medsebojna razmerja z ustanovitveno pogodbo, statutom in drugimi splošnimi akti
pogodbene organizacije združenega dela.
25. člen
Ustanovitvena pogodba vsebuje zlasti:
1. firmo pogodbene organizacije združenega dela,
2. sedež,
3. dejavnost, ki je predmet poslovanja pogodbene organizacije združenega
dela,
4. navedbo in vrednost sredstev, ki jih obrtnik vloži v pogodbeno organizacijo združenega dela,'
5. pravice in dolžnosti obrtnika na podlagi združevanja, dela in delovnih
sredstev v pogodbeno organizacijo združenega dela,
6. pravice in dolžnosti združenih delavcev na podlagi združevanja dela v
pogodbeno organizacijo združenega dela,
7. način in roki odplačevanja sredstev, ki jih je vložili obrtnik v pogodbeno
organizacijo združenega dela,
8. osnove in merila ter način izplačevanja deleža obrtnika iz dohodka pogodbene organizacije združenega dela, ki mu pripada na podlagi vloženih sredstev,
9. odgovornost pogodbene organizacije združenega dela za obveznosti do
tretjih oseb.
Firma pogodbene organizacije združenega dela mora biti označena s kratico »POZD«.
26. člen
Ustanovitveno pogodbo potrdi pristojni organ občine, v katetri bo sedež
organizacije potem, ko dobi mnenje občinskega sindikalnega svete o določbah
pogodbe, ki se nanašajo na točke od 5 do 8 prvega odstavka 25. člena tega
zakona.
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Pri potrjevanju ustanovitvene pogodbe presoja pristojni organ občine poleg
skladnosti pogodbe s tem zakonom tudi, ali obrtnik izpolnjuje pogoje za vodenje pogodbene organizacije združenega dela iin ali sredstva, ki jih vlaga
obrtnik v pogodbeno organizacijo združenega dela ter on sam in delavci po
strokovnosti in številu zagotavljajo, da bo organizacija lahko opravljala svojo
dejavnost.
Pogoje za vodenje pogodbene organizacij^ združenega dela ima, kdor izpolnjuje pogoje po 74. členu tega zaikona oziroma če- izpolnjuje pogoje za poslovno
vodstvo organizacije.
Zoper odločbo organa iz 1. ostavka tega člena se lahko pritožijo pogodbeni
stranki ali občinski sindikalni svet. O pritožbi odloča republiški sekretariat za
gospodarstvo SRS.
Dokler ustanovitvena pogodba ni potrjena, pogodbena organizacija združenega dela ne more začeti s poslovanjem.
27. člen
Pogodbena organizacija združenega dela se mora vpisati v register pri
okrožnem gospodarskem sodišču najpozneje v 30 -dneh od potrditve ustanovitvene pogodbe.
Z vpisom v register postane pogodbena organizacija združenega dela pravna
oseba.
28. člen
Na podlagi ustanovitvene pogodbe sprejmejo obrtnik in delavci statut pogodbene organizacije združenega dela.
Statut pogodbene organizacije združenega dela mora potrditi občinska
skupščina.
29. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela pogodbene organizacije združenega
dela zagotovi v skladu z ustanovitveno pogodbo samostojni obrtnik tako, da jih
vloži v pogodbeno organizacijo združenega dela ah pa jih izjemoma da samo
v najem.
Prometna vrednost sredstev, ki jih obrtnik vloži v pogodbeno organizacijo
združenega dela, mora biti uradno ocenjena.
Del sredstev za ustanovitev in začetek dela pogodbene organizacije 2)druženega dela lahko zagotovijo tudi organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnositi in druge družbene pravne osebe po načelih, ki veljajo za
združevanje sredstev v organizacijah združenega dela.
30. člen
Pravice in dolžnosti samostojnega obrtnika določajo v skladu z zakonom
ustanovitvena pogodba, statut in drugi splošni akti pogodbene organizacije
združenega dela.
Pravice in dolžnosti obrtnika, ki so v skladu z zakonom ali ustanovitveno
pogodbo določene v statutu pogodbene organizacije združenega dela, se lahko
spremenijo samo s soglasjem pogodbenih strank.
Dokler ima obrtnik vložena sredstva v pogodbeno organizacijo združenega
dela, je poslovni vodja te organizacije, razen če delež njegovih sredstev pade
pod minimum, določen s tem zakonom.
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Ce obrtnik kot poslovni vodja zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih
razlogov določen čas ne more opravljati svojih nalog, lahko določi namestnika,
ki bo v tem času vodil pogodbeno organizacijo združenega dela v skladu z zakonom, ustanovitveno pogodbo in statutom. Namestnik mora izpolnjevati pogoje za vodenje pogodbene organizacije združenega dela. O določitvi namestnika
je treba v 8 dneh obvestiti pristojni občinski upravni organ.
Če Obrtnik odsvoji sredstva, ki jih je vložil v pogodbeno organizacijo združenega dela, lahko prevzame pravice in dolžnosti iz prejšnjih odstavkov tega
člena novi lastnik, če sicer izpolnjuje pogoje za vodenje organizacije.
31. člen
Na sredstvih, ki jih vloži v pogodbeno organizacijo združenega dela in ki
so materialna podlaga njegovih pravic do udeležbe pri dohodku pogodbene
organizacije združenega dela, je obrtniku zagotovljena lastninska pravica na
način, določen s tem zakonom in z ustanovitveno pogoidbo.
Vložena sredstva se obrtniku odplačujejo na način in v rokih, ki jih v
skladu s tem zakonom določa ustanovitvena pogodba. S tem odplačevanjem se
postopoma zmanjšujejo pravice Obrtnika na podlagi lastnine. Te pravice prenehajo, ko so vložena sredstva v celoti odplačana.
Odplačilo vloženih delovnih sredstev se obračunava obrtniku iz dohodka
pogodbene organizacije združenega dela, in sicer najmanj v znesku, ki ustreza
predpisani amortizaciji po amortizacijskih stopnjah v temeljnih organizacijah
združenega dela, lahko pa tudi po višjih stopnjah, če se v ustanovitveni pogodbi
tako določi. Stopnje, določene v ustanovitveni pogodbi, pa ne morejo biti višje
od maksimalno dovoljene amortizacije, ki velja za temeljne organizacije združenega dela za obračun republiškega davka iz (dohodka.
Odplačilo po 2. in 3. odstavku tega člena se lahko izvrši potem, ko so delavcem in obrtniku izplačani s samoupravnim sporazumom oziroma z družbenim
dogovorom določeni osebni dohodki.
Za revalorizacijo vloženih delovnih sredstev se smiselno uporabljajo predpisi o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka in dohodka TOZD.
Način in pogoji odplačevanja drugih sredstev, ki jih je vložil obrtnik in
ki nimajo značaja delovnih sredstev, še določijo z ustanovitveno pogodbo.
Za sredstva, vložena v pogodbeno Organizacijo združenega dela, obrtnik
ne plačuje darvka od premoženja.
32. člen
Pogodbena organizacija združenega dela obračunava amortizacijo v skladu
s splošno veljavnimi predpisi ne glede na določbe 3. odstavka 31. člena tega
zakona.
33. člen
Obrtnik lahko vzame vložena sredstva iz pogodbene organizacije združenega dela, če je v ustanovitveni pogodbi tako določeno, vendar ima pravico
le do neodplačanega dela oziroma do tistega fizičnega dela gradbenih objektov
in delovnih naprav, ki ustreza vrednosti še neodplačanih sredstev.
34. člen
Sredstva, ki jih obrtnik da pogodbeni organizaciji združenega dela izjemoma samo v najem (29. člen), so lahko le zemljišča in zgradbe v celoti ah njihov posamezni del.
34
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Sredstva iz 1. odstavka tega člena ne dajejo obrtniku pravice do udeležbe
pri delitvi dohodka pogodbene organizacije združenega dela.
Za sredstva iz 1. odstavka tega člena se v ustanovitveni pogodbi poleg drugih pogojev uporabe določi .rok najema, višina, čas in način plačila, odškodnine
za najem.
^
Dokler je obrtnik poslovni vodja pogodbene organizacije združenega dela,
ne sme vzeti iz organizacije in ne more odpovedati najema sredstev iz prvega
pdstavka tega člena, pozneje pa le v okviru z ustanovitveno pogodbo določenega
odpovednega roka, ki ne more biti (krajši od enega leta.
Če se v času najema sredstev iz prvega odstavka tega člena vrednost teh
sredstev poveča zaradi adaptacij, dozidav ali drugih investicijskih posegov, ki
se financirajo iz družbenih sredstev, je tako povečana vrednost iteh nepremičnin
družbena lastnina.
S pogodbo se določi, kako se na sredstvih iz prejšnjega odstavka razmejijo
lastninski deleži in pogoji, pod katerimi lahko po prenehanju najema preidejo
ta sredstva v celoti v lasit obrtnika ali pogodbene organizacije združenega dela.
35. člen
Za svoje obveznosti odgovarja pogodbena organizacija združenega dela z
vsemi svojimi sredstvi v skladu s predpisi, ki veljajo za organizacije združenega dela.
Obrtnik jamči za obveznosti pogodbene organizacije združenega dela v
višini vrednosti sredstev, ki jih ima v organizaciji.
Za obveznosti pogodbene organizacije združenega dela jamčijo v skladu
s pogodbo tuidi organizacije, ki so vanjo vložile svoja sredstva po 29. členu tega
zakona, vendar največ do višine vloženih sredstev.
36. člen
Obrtnik in delavci pogodbene organizacije združenega dela imajo pravico
do dela dohodka te organizacije, ki jim pripada v skladu s splošnimi načeli, o
delitvi dohodka kot osebni dohodek in sredstva za skupno porabo in ki ustreza
njihovi individualni kohčini dela ter njihovemu dejanskemu prispevku k povečanju dohodka v organizaciji in skupnega družbenega dohodka z vlaganjem
družbenih sredstev v razširjeno reprodukcijo.
Osebni dohodki po prejšnjem odstavflku se ugotavljajo po načelih in merilih samoupravnega sporazuma, ki so iga sklenile organizacije združenega dfela
ustrezne dejarvnosti.
Z ustanovitveno pogodbo se lahko za obrtnika določijo posebna dodatna
merila za ugotavljanje dela dohodka, ki mu pripada kot njegov osebni dohodek
(delo prek rednega delovnega časa, priprava delovnega procesa, njegova obvezna prisotnost na delovnem mestu in 'drugi njegovi posebni prispevki k rezultatu skupnega dela).
37. člen
Ko se od celotnega dohodka pogodbene organizacije združenega dela odbijejo materialni stroški poslovanja, amortizacija, pogodbene in zakonske obveznosti ter osebni dohodki, se ostanek celotnega dohodka (v nadaljnjem besedilu: dohodek) razdeli na del, ki pripada obrtniku na podlagi vloženih sred-
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stev, in na del, ki ga upravljajo delavci skupaj z obrtnikom na osnovi skupnega
dela.
Del dohodka, ki pripada obrtniku na temelju vloženih sredstev, se obračunava v odstotkih od vrednosti neodplačanega dela vloženih sredstev. Odstotki,
način in roki izplačevanja se določijo z ustanovitveno pogodbo.
Del dohodka, ki pripada obrtniku po prejšnjem odstavku, mora biti v ustanovitveni pogodbi določen tako, da njegova letna višina ne preseže 50 % dohodka organizacije. Izjemoma je lahko odstotek višji, če 50 % doseženega dohodka ne dosega dvakratne višine obresti, ki bi jih na sredstva iz prejšnjega
odstavka priznale banke za dolgoročno vezane hranilne vloge; v tem primeru
odplačilo ne more preseči dvakratne višine tako določenih obresti.
Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo izvršni svet SRS, ustrezni organ
gospodarske zbornice SRS iin ustrezni organ republiških sindikatov, se lahko
določijo posamezne dejavnosti, kjer je višina odstotka iz prejšnjega odstavka
lahko višja.
38. člen
Za gospodarjenje z delom dohodka, ki ga upravljajo delavci skupaj s samostojnim obrtnikom na osnovi skupnega dela, veljajo ista načela kot za organizacije združenega dela, ta dohodek se razporeja na del za razširitev materialne
podlage njihovega dela in dviganje njihove delovne sposobnosti ter za potrebne
rezerve.
Sredstva, ki se v smislu prejšnjega odstavka ali iz dfugih virov vlagajo v
razširitev materialne podlage pogodbene organizacije združenega dela, za dviganje delovne sposobnosti delavcev in za potrebne rezerve, so družbena lastnina.
Dohodek, ustvarjen na osnovi takih vlaganj, je sestavni del dohodka, o katerem
odločajo delavci v skladu z določbami zakona in je podlaga za njihove pravice
iz minulega dela.
39. člen
Družbena sredstva, ki nastajajo v pogodbeni organizaciji združenega dela
iz ostanka dohodka in iz drugih virov, se v knjigovodstvu organizacije ločeno
izkazujejo.
40. člen
Sredstva iz odplačil po 31. členu tega zakona in sredstva, ki mu pripadajo
iz dela dohodka pogodbene organizacije združenega dela, ter druga svoja sredstva, ki mu gredo iz poslovanja te organizacije, lahko obrtnik ponovno Vlaga
v pogodbeno organizacijo združenega dela.
Sredstva, ki jih obrtnik vloži v pogodbeno organizacijo združenega dela,
ki mu pripadajo iz naslova osebnih dohodkov, in druga sredstva, ki mu gredo
iz poslovanja organizacije, so oproščena davščin, če so vložena za dobo najmanj
10 let. Če so sredstva vložena za krajšo dobo, se zanje določijo davčne olajšave.
Obrtnik lahko vloži v pogodbeno organizacijo združenega dela po njeni
ustanovitvi tudi svoja druga sredstva, če je takšno vlaganje predvideno v ustanovitveni pogodbi.
O vsakokratni vložitvi sredstev obrtnika v pogodbeno organizacijo združenega dela po njeni ustanovitvi sklenejo obrtnik in delavci posebno pogodbo
kot dodatek k ustanovitveni pogodbi; tudi to pogodbo potrdi občinski upravni
organ.
34»
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41. člen

Ce delež vrednosti sredstev obrtnika v pogodbeni organizaciji združenega
dela pade pod 10 % vrednosti skupnega poslovnega sklada organizacije, pogodbena organizacija združenega dela izgubi svoj dotedanji status in postane organizacija združenega dela.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sprememba statusa pogodbene
organizacije združenega dela po prejšnjem odstavku ni mogoča brez soglasja
obrtnika, dokler sredstva, ki jih je vložil v to organizacijo ob njeni ustanovitvi,
niso v celoti izplačana.
Sklep o spremembi statusa pogodbene organizacije združenega dela sprejme
delovna skupnost ob potrditvi zaključnega računa, s katerim ugotovi stanje iz
1. odstavka tega člena, ter ga predloži v roku 30 dni okrožnemu gospodarskemu
sodišču za vpis v register. Ce delovna skupnost tega sklepa ne sprejme v 60 dneh
po potrditvi zaključnega računa, izda občinski upravni organ odločbo o spremembi statusa, ki nadomešča sklep delovne skupnosti.
Z vpisom sklepa oziroma odločbe po prejšnjem odstavku v register ugasnejo pravice obrtnika, ki mu gredo na podlagi vloženih sredstev po tem zakonu,
razen pravice, da je poslovni vodja organizacije združenega dela, vendar največ
za dobo enega leta. Po preteku te dobe veljajo zanj predpisi o reelekciji delavcev
na vodilnih delovnih mestih v organizacijah združenega dela.
Preostala sredstva obrtnika se odplačajo po določilih 31. člena tega zakona.
42. člen
Poslovne odločitve, ki se nanašajo na tekoče poslovanje pogodbene organizacije združenega dela, sprejema obrtnik v skladu z ustanovitveno pogodbo.
O pomembnih zadevah, ki se tičejo statusa in poslovanja pogodbene organizacije združenega dela, odloča obrtnik v soglasju z delavci. Te zadeve se
določijo v ustanovitveni pogodbi; med nje spadajo zlasti:
— razrešitev delavcev ter sprejemanje in razrešitev delavcev na vodilnih
delovnih mestih,
— določanje osnovnih načel za poslovno politiko in notranjo organizacijo.
— gospodarski programi in načrti ter ukrepi za njihovo izvajanje,
— najetje kreditov,.
— združevanje sredstev oziroma skupno vlaganje s sredstvi drugih družbenih pravnih oseb,
— programi investicij in investicijskega vzdrževanja.
Ce pri odločitvah iz prejšnjega odstavka, ki niso premoženjskopravnega
značaja, ne pride do soglasja med obrtnikom in delavci, se sporno vprašanje
predloži v odločitev sodišču za samoupravne spore.
43. člen
O zadevah gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi in o drugih
zadevah, za katere v tem zakonu ali v ustanovitveni pogodbi ni drugače določeno, odloča delovna skupnost kot celota skladno z načeli, ki veljajo za samoupravljanje v organizacijah združenega dela.
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Če obrtnik meni, da sklep, ki je bil sprejet v smislu prejšnjega, odstavka,
nasprotuje ustanovitveni, pogodbi oziroma poslovnim interosom pogodbene organizacije združenega dela, lahko njegovo izvršitev začasno zadrži.
Talk sklep mora samostojni obrtnik takoj predložiti v odločitev sodišču za
samoupravne spore.
44. člen
V primeru trajne delovne nesposobnosti ali smrti obrtnika lahko pravice
in dolžnosti, ki mu gredo po tem zakonu in po ustanovitveni pogodbi iz naslova
vložeriih sredstev, prevzame eden izmed njegovih ožjih družinskih članov oziroma dedičev, ki izpolnjuje pogoje za poslovno vodstvo pogodbene organizacije
združenega dela.
Če nobeden od uipravičen-cev iz prejšnjega odstavka ne izpolnjuje pogojev
za poslovno vodstvo oziroma oe nobeden ne prevzame pravic in dolžnosti obrtnika kot poslovnega vodje, lahko delovna skupnosit imenuje poslovodjo, ki vodi
poslovanje pogodbene organizacije združenega dela, dokler niso izplačana vložena sredsitva obrtnika oziroma dokler ne nastopi primer iz 41. člena tega zakona. Dokler vodi poslovanje pogodbene organizacije združenega dela poslovodja, gredo osebam, iz 1. odstavka tega člena vse materialne pravice, ki bi jih
imel obrtnik na podlagi vloženih sredstev.
če delovna skupnost ne imenuje poslovodje iz prejšnjega odstavka v 60
dneh, imenujejo poslovodjo upravi čenči iz 1. odstavka tega člena.
Če poslovodja ni imenovan v 90 /dneh od dne, ko je nastopila, trajna delovna nesposobnost ah smrt obrtnika, sprejme delovna skupnost pogodbene
organizacije združenega dela v soglasju z občinsko skupščino sklep, da se ta
organizacija preoblikuje v, organizacijo združenega dela ali pa da se izvrši; postopek redne likvidacije. Če se pogodbena organizacija združenega dela preoblikuje v organizacijo združenega dela, se dedičem neodplačana obrtnikova
sredstva izplačujejo po določilih 31. člena tega zakona.
45. člen
Republiški sekretar 2a, finance SRS izdaja v soglasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo SRS predpise za vodenje poslovnih knjig, blagajne in
skladiščne evidence pogodbene organizacije združenega dela.

IV. OBRTNE ZADRUGE
1. Splošne določbe o obrtnih zadrugah
46. člen
Zaradi, trajnega organiziranja skupne obrtne proizvodnje, skupnega, opravljanja obrtnih storitev oziroma skupne prodaje izdelkov lahko samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje združujejo svoje delo in svoja sredstva v obrtne
proizvodne in storitvene zadruge ter v obrtne nabavno-prodajine zadruge.
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47. člen
Obrtne proizvode icn storitvene zadruge in obrtno-nabavno^prodajne zadruge (v nadaljujem besedilu: obrtne zadruge) so lahko splošne ali specializirane
za opravljanje posameznih dejavnosti.
Dejavnosti zadruge določa skladno z zakonom njen statut.
48. člen
Zaradi racionalnejšega opravljanja dejavnosti in zaradi večjih možnosti za
ustvarjanje dohodka lahko združujejo obrtne zadruge svoje delo in svoja delovna
sredstva z družbenimi sredstvi in zdiruženim delom v organizacijah združenega dela.
Sredstva, ki jih člani obrtne zadruge združijo z družbenimi sredstvi po
prejšnjem odstavku, ostanejo v njihovi lastnini, če ni s pogodbo drugače do-ločeno.
Medsebojna razmerja v zvezi z združevanjem dela in sredstev po prvem
odstavku tega člena se določijo s pogodbo v skladu z zakonom.
49. člen
Za organizacijo in poslovanje obrtnih zadrug se uporabljajo splošni predpisi
o organizacijah združenega dela, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
50. člen
O ustanovitvi obrtne zadruge se sporazumejo ustanovitelji na ustanovnem
zboru s sklenitvijo ustanovitvene pogodbe, s katero se določijo medsebojna razmerja ,ki izvirajo iz združevanja njihovega dela in sredstev.
Ustanovni zbor sprejme začasni statut obrtne zadruge, izvoli začasne organe
zadruge in določi rok za izvolitev oziroma imenovanje rednih organov upravljanja in za sprejetje statuta obrtne zadruge.
51. člen
Obrtna zadruga postane pravna oseba in prične s poslovanjem z dnem, ko
je ustanovitev vpisana v register pri okrožnem gospodarskem sodišču.
Dokler dbrtna zadruga ni vpisana v register, odgovarjajo njeni ustanovitelji
nerazdelno za vse obveznosti, nastale v zvezi z ustanovitvijo zadruge.
52. člen
Ce so za opravljene določene dejavnosti predpisani posebni pogoji, okrožno
gospodarsko sodišče izvrši vpis v register, ko obrtna zadruga predloži dokaz,
da so izpolnjeni ti pogoji.
53. člen
Članstvo v obrtni zadrugi je prostovoljno.
Ustanovitvena pogodba oziroma statut obrtne zadruge določa v skladu s
tem zakonom pogoje za članstvo z zadrugi.
54. člen
Ustanovitveno pogodbo obrtne zadruge potrjuje skupščina občine, na katerem območju ima zadruga svoj sedež.
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55. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela obrtne zadruge zagotove njeni ustanovitelji v obliiki deležev.
Delež, ki ga zagotovijo člani zadruge v obliki finančnih siredstev, ne more
biti podlaga za njihovo udeležbo pri dohodku zadruge.
Ce je pobudo za ustanovitev obrtne zadruge dala organizacija združenega
dela ali družbenopolitična skupnost, lahko sredstva za ustanovitev in začetek
dela obrtne zadruge zagotovi tudi organizacija združenega dela oziroma družbenopolitična skupnost na podlagi pogodbe v skladu z načeli, ki veljajo za združevanje siredstev v organizacijah združenega dela.
56. člen
Za obveznosti obrtne zadruge, ki jih ni mogoče poravnati iz njenih sredstev, odgovarjajo člani zadruge (jamstvo) v skladu z določbami ustanovitvene
pogodbe.
Z ustanovitveno pogodbo in s staitutom zadruge je določeno, do katere višine odgovarjajo člani za obveznosti zadruge, nastale po prenehanju članstva
še določeno dobo po prenehanju članstva (jamstvena doba); višina jamstva se
določi z mnogokratnikom vpisanega deleža.
Po poteku jamstvene dobe se članom zadruge delež vrne.
Ce je v obrtni zadrugi uvedeno jamstvo, mora biti to razvidno iz firme
zadruge.
57. člen
Premoženjska razmerja med obrtno zadrugo in njenami člani se urejajo
s pogodbo, ki jo v skladu z ustanovitveno pogodbo in staitutom zadruge skleneta zadruga in njen član.
Ce se statuit po sklenitvi pogodbe spremeni ali dopolni, ostanejo za razmerja,
ki so urejena s pogodbo, v veljavi določbe pogodbe in istatuta, ki so veljale ob
sklenitvi pogodbe.
58. člen
Najvišji organ obritne zadruge je zbor njenih članov.
59. člen
O pripojitvi obritne zadruge k drugi zadrugi ah drugi organizaciji združenega dela, o spojitvi zadruge z drugo zadrugo oziroma drugo organizacijo
združenega dela, o razdelitvi zadruge, o izločitvi dela zadruge ah o prenehanju
zadruge odločajo z referendumom člani oziroma člani in delavci obrtne zadruge.
c cn
Obrtna zadruga preneha:
'
— če tako sklene zadružni zbor s trioetrtinsko večino vseh članov zadruge,
— če se število članov zadruge zniža tako, da jih ostane manj, kot je po
tem zakonu predvideno za ustanovitev zadruge in če ostane na tej višini več
kot eno leto.
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Premoženje v družbeni lastnini, ki preostane po redni likvidaciji obrtne
zadruge, prevzame občina, na katerem območju je delovala likvidirana zadruga.
Občina dodeli to premoženje drugi obrtni zadrugi ali organizaciji združenega
dela, ki prevzame dejavnosti likvidirane obrtne zadruge.
2. Obrtne proizvodne in storitvene zadruge
62. člen
Obrtne proizvodne in storitvene zadruge se ukvarjajo z obrtno proizvodnjo
oziroma z opravljanjem obrtnih storitev v ustreznih obrtnih dejavnostih.
63. člen
Obrtno proizvodno iin storitveno zadrugo lahko ustanovi najmanj' deset
ustanoviteljev.
64. člen
Člani obrtne proizvodne in storitvene zadruge so tudi njeni delavci, ki
opravljajo njeno osnovno dejavnost in ki so v njej v rednem delovnem razmerju
s polnim delovnim časom.
65. člen
Člani in delavci, ki opravljajo dopolnilno delo v delovnem procesu (v nadaljnjem besedilu: delavci) obrtne proizvoidne in storitvene zadruge enakopravno odločajo o razporejanju skupno ustvarjenega dohodka za svojo osebno
in skupno porabo, za razširitev materialne osnove združenega de-la in za dvig
delovne sposobnosti ter za potrebne rezerve.
Za osebno in skupno porabo pripada članom obrtne proizvodne in storitvene
zadruge del ustvarjenega dohodka v sorazmerju z njihovim deležem pri poslovnem uspehu zadruge, in sicer glede na njihovo vloženo delo in njihova vložena
delovna sredstva v zadrugo.
Za določitev dela dohodka, ki pripada članom iii delavcev zadruge za
osebno in skupno porabo glede na njihovo vloženo delo, veljajo enaka načela
kot v drugih organizacijah združenega dela.
Splošni akt obrtne proizvodne in storitvene zadruge določa v skladu z
ustanovitveno pogodbo in statutom zadruge merila za delitev dohodka zadruge
na del za razširitev materialne osnove združenega dela in na del za osebne
In skupne potrebe članov in delavcev zadruge.
3. Obrtne nabavno-prodajne zadruge
66. člen
Obrtne nabavno-prodajne zadruge se ukvarjajo s tem, da:
1. nabavljajo za svoje člane reprodukcijski material za obrtne storitve in
za izdelavo obrtnih izdelkov ter jih oskrbujejo z opremo, stroji, delovnimi pripravami in orodji,
2. prodajajo izdelke svojih članov,
3. kupujejo reprodukcijski material in ga dajejo svojim članom v predelavo,
dodelavo in izdelavo,
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4. organizirajo proizvodnjo in storitve za svoje člane,
5. prevzemajo obrtniška dela od posameznih naročnikov in od organizacij
ter organizirajo izvršitev naročenih del,
6. organizirajo kooperacijo med svojimi člani in drugimi proizvajalnimi
organizacijami,
7. opravljajo izvozne in uvozne posle za svoje člane,
8. organizirajo skupno nastopanje svojih članov na Sejmih in razstavah.
67. člen
Obrtne nabavno-prodajne zadruge lahko ustanavljajo proizvodne oziroma
storitvene obrate kot delovne enote zadruge za dodelavo ali predelavo izdelkov
svojih članom oziroma za opravljanje obrtnih storitev svojim članom.
Za prodajo reprodukcijskega materiala in delovnih sredstev svojim članom
in za prodajo njihovih proizvodov lahko obrtne nabavno-prodajne zadruge
ustanavljajo prodajalne kot svoje delovne enote.
Za uvajanje boljše tehnologije v obrtne delavnioe svojih članov lahko obrtne
nabavno-prodajne zadruge ustanavljajo tehnične in ekonomske biroje kot svoje
delovne enote.
Obrtne nabavno-prodajne zadruge lahko ustanavljajo delovne enote tudi
za popravila strojev in orodij svojih 1 članov ter za izdelavo strojev, delovnih
naprav in orodij svojim članom.
68. člen
Obrtne nabavno-prodajne zadruge poslujejo v svojem imenu in za svoj
račun, v svojem imenu in za račun svojih članov ali v imenu in za račun svojih
članov, v skladu z ustanovitveno pogodbo in statutom zadruge.
69. člen
Obrtno nabavno-prodajno zadrugo lahko ustanovi najmanj trideset samostojnih obrtnikov.
70. člen
Člani obrtne nabavno-prodajne zadruge so lahko poleg samostojnih obrtnikov tudi organizacije združenega dela in pogodbene organizacije združenega
dela.
71. člen
Obrtno nabavno-prodajno zadrugo upravljajo skupaj člani zadruge in
delavci, zaposleni v zadrugi.
Statut zadruge določa, o katerih vprašanjih odločajo člani zadruge in delavci sami, katero pa poverjajo organom upravljanja.
72. člen
Člani in delavci obrtne nabavno-prodajne zadruge imajo pravico, da organizirajo kot temeljno organizacijo: združenega dela vsak del zadruge, ki pomeni
delovno celoto, v kateri se uspeh skupnega -dela članov in delavcev lahko potrdi
kot vrednost na trgu ali v zadrugi in je lahko na tej podlagi samostojno izražen.
Člani in delavci obrtne zadruge urejajo medsebojna razmerja in razmerja,
ki nasitanejo z oblikovanjem temeljnih organizacij združenega dela, s samoupravnim sporazumom o združevanju,
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Iz dohodka obrtne nabavno-<prodajne zadruge se izloči del za osebno in
skupno poraibo delavcev zadruge po enakih načelih kot v drugih organizacijah
združenega dela.
O delitvi dela dohodka iz prejšnjega odstavka odločajo delavci zadruge
samostojno.
Splošni akt obrtne nabavno-prodajne zadruge določa v skladu z ustanovitveno pogodbo in statutom merila za delitev dohodka zadruge sna del za razširitev materialne osnove zadruge in na del za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev zadruge in dviganje njihove delovne sposobnosti ter za
potrebne rezerve.
Sredstva, ki se v smislu prejšnjega odstavka ali iz drugih virov vlagajo
v razširitev materialne podlage zadruge, za dviganje delovne sposobnosti delavcev in za potrebne rezerve, so družbena lastnina. Dohodek, ustvarjen na
temelju takih vlaganj, je sestavni del dohodka, o katerem odločajo delavci v
skladu z določbami zakona, in je podlaga za njihove pravice iz minulega dela.
V. USTANOVITEV, POSLOVANJE IN PRENEHANJE
OBRATOVALNICE SAMOSTOJNEGA OBRTNIKA
74. člen
Obratovalnico lahko ustanovi, kdor izpolnjuje tele pogoje:
1. da je opravilno sposoben,
2. da ni v delovnem razmerju,
3. da ima strokovno izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost, ki je
določena za opravljanje dejavnosti,
4. da mu ni s pravomoćno odločbo sodišča prepovedano samostojno opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma poklica,
5. da ima, razen v primerih, ko to ni potrebno, zagotovljen poslovni prostor, ki je opremljen tako, da ustreza predpisom o varstvu pri delu ter higienskim in tehničnim pogojem za opravljanje določene dejavnosti,
6. da je poravnal vse zapadle davčne in druge družbene obveznosti,
7. da izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi določene pogoje.
75. člen
Obrtno dovoljenje mora vsebovati zlasti:
1. ime in priimek samostojnega obrtnika, ki se mu izda obrtno dovoljenje,
2. dejavnost, naziv stroke in predmet poslovanja,3. poslovni sedež in poslovni prostor,
4. firmo, pod katero posluje.
76. člen
Obratovalnica mara biti vpisana v register obratovalnic, ki ga vodi pristojni občinski upravni organ.
Vpis v register se opravi po uradni dolžnosti v osmih dneh od izdaje Obrtnega dovoljenja.
Z vpisom v register obratovalnic velja obratovalnica za ustanovljeno in
sme pričeti z delom.
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77. člen
Ob preselitvi sedeža obratovalnice ni potrebno novo obrtno dovoljenje.
Z delom v novem kraju pa sme obratovalnica pričeti šele, ko je izpolnjen pogoj
iz 6. tč. 74. člena tega zakona in ko pristojni občinski upravni organ izda odločbo o tem, da poslovni prostor z opremo ustreza \predpisom.
Spremembe zaradi preselitve se vpišejo v register obratovalnice na podlagi
priglasitve samostojnega obrtnika o preselitvi sedeža. Priglasitvi je treba priložiti obrtno dovoljenje in odločbo iz prvega odstavka tega člena.
Določbe tega člena ne veljajo za obratovalnice, ki opravljajo dejavnost iz
16. člena tega zakona.
78. člen
Samostojni obrtnik lahko začasno ustavi obratovanje zaradi bolezni, vojaške dolžnosti ali iz drugega utemeljenega razloga, ki traja dalj kot 30 dni.
Začasno ustavitev iz prejšnjega odstavka, ki lahko traja največ eno leto,
v primeru opravljanja vojaških obveznosti pa tudi dalj, dovoli pristojni občinski
upravni organ.
Ponovni pričetek obratovanja mora samostojni obrtnik priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu.
Obratovalnica preneha:
79. člen
1. če jo samostojni obrtnik odglasi,
2. po samem zakonu,
3. po odločitvi pristojnega občinskega upravnega organa.
Prenehanje obratovalnice ugotovi pristojni občinski upravni organ z odločbo o prenehanju. Po pravomoćnosti odločbe se prenehanje obratovalnice po
uradni dolžnosti vpiše v register obratovalnic,
80. člen
Obratovalnica preneha po sannem zakonu:
1. če samostojni obrtnik sklene redno delovno razmerje;
1
2. če samostojni obrtnik umre;
„
3. če samostojni obrtnik trajno izgubi opravilno sposobnost;
4. če je samostojnemu obrtniku s pravomoćno odločbo sodišča prepovedano
samostojno opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma poklica za dobo daljšo od
enega leta;
5. če samostojni obrtnik ne prične z delom v enem letu po izdaji obrtnega
dovoljenja;
6. če samostojni obrtnik vstopi v skupno obrtno delavnico ali skupni gostinski obrat ali če ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela;
7. če poteče doba, za katero je bilo izdano dovoljenje po 3. odstavku 15.
člena tega zakona.
81. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko odloči, da obratovalnica preneha:
1. če brez dovoljenja po drugem odstavku 78. člena tega zakona preneha
z delom za več kot 60 dni;
2. če ne prične z delom po poteku roka, ki je bil določen za začasno ustavitev obratovanja (78. člen);
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3. če ne odpravi ugotovljene pomanjkljivosti v dodatnem roku (171. člen);
4. če je samostojni obrtnik obsojen na kazen strogega zapora ali na kazen
zapora daljšo od enega leta;
5. če se pozneje ugotovi, da je samostojni obrtnik za njeno ustanovitev
dobil dovoljenje na podlagi lažnih listini';
6. če pristojno častno sodišče predlaga odvzem obrtnega dovoljenja zaradi
hujših kršitev dobrih poslovnih običajev;
7. če samostojni obrtnik ne vodi sam obratovalnice in če osebno ne dela
v njej;
8. če je samostojni obrtnik pravnomočno obsojen za prekršek po tč. 3, 4,
6 in 7 172. »člena tega zakona.
82. člen
Za ustanovitev skupne obrtne delavnice ali skupnega gostinskega obrata
(19. člen) sklenejo ustanovitelji — samostojni obrtniki oziroma gostinci pismeno
pogodbo, ki jo potrdi pristojni občinski upravni organ.
Pogodba o ustanovitvi skupne obrtne delavnice ali skupnega gostinskega
obrata mora obsegati:
a) imena ustanoviteljev, samostojnih obrtnikov oziroma gostincev,
b) predmet poslovanja,
c) poslovni sedež in poslovni prostor.
d) način vodstva skupne obrtne delavnice oziroma skupnega gostinskega
obrata,
e) določbe o materialni odgovornosti nasproti tretjim osebam;
f) način uvelj avl j an ja in delitve dohodka:,
g) način in pogoje za izstop posameznih ustanoviteljev iz skupne obrtne
delavnice oziroma skupnega gostinskega obrata in za vsitop novih sopogodbenikov,
'
h) določbe o načinu prenehanja skupne obrtne delavnice oziroma skupnega
gospodinjskega obrata.
83. člen
Za ustanovitev skupne obrtne delavnice oziroma skupnega gostinskega
obrata morajo biti izpolnjeni pogoji iz 74. člena tega zakona. Pogoje iz 1., 2., 3.,
4. in 6. točke 74. člena mora izpolnjevati vsak soustanovitelj.
Če se ustanovi skupna obrtna delavnica za opravljanje več dejavnosti ali
skupni gostinski obrat, ki opravlja dopolnilno dejavnost, mora imeti za vsiako
obrtno oziroma dopolnilno dejavnost vsaj eden izmed ustanoviteljev predpisano
usp osobl j enost.
Za ustanovitev' skupne obrtne delavnice oziroma skupnega gostinskega
obrata se iada sama eno obrtno dovoljenje. V dovoljenju se vpiše, da je to
skupna obrtna delavnica ali skupni gostinski obrat in navedejo imena vseh
soustanoviteljev.
84. člen
Ce vstopi v skupno obrtno delavnico oiziroma v skupni gostinski obrat sopogodbenik, ki ima strokovno usposobljenost za obrtno ali gostinsko dejavnost,
ki jo skupna Obrtna delavnica oziroma skupni gostinski obrat ne opravlja, se
lahko razširi poslovanje skupne obrtne delavnioe oziroma skupnega gostinskega
obrata tudi na to dejavnost. Ce izstopi iz skupne obrtrie delavnioe oziroma skupnega gostinskega obrata soustanovitelj, ki je edini imel strokovno usposoblje-
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nost za določeno dejavnost, mora skupna obrtna delavnica oziroma skupini go
stinski obrat prenehati s to dejavnostjo.
Za razširitev oziroma omejitev dejavnosti po prejšnjem % odstavku je potrebna sprememba obratnega dovoljenja, ki se opravi po postopku, kot velja
za izdajo obrtnega dovoljenja.
85. člen
Za obveznosti skupne obrtne delavnice oziroma skupnega gostinskega
obrata jamčijo z vsem svojim premoženjem tisti, ki so tako delavnico oziroma
obrat ustanovili.
86. člen
Za poslovanje ter začasno ustanovitev ali trajno prenehanje obratovanja
skupne obrtne delavnice oziroma skupnega gostinskega obrata se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za poslovanje in prenehanje obratovalnic.
VI. OPRAVLJANJE OBRTNIH
IN DRUGIH GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
1. Obrtna dejavnost
a) Obrtne delavnice
87. člen
Za obrtno dejavnost po tem zakonu se šteje izdelovanje vsakovrstnih pro*
izvodov, ki nastanejo z obdelavo, dodelavo in preoblikovanjem materiala in
polizdelkov ali z njihovim sestavljanjem oziroma vgrajevanjem, vzdrževanje
in popravilo predmetov ter opravljanje osebnih in drugih storitev z osebnim
delom, s stroji, napravami oziroma orodji, kolikor s tem zakonom ali drugimi
predpisi ni drugače določeno.
88. člen
Obrtna delavnica ima lahko več krajevno ločenih delovnih prostorov na
območju občine ali mesta,, ki je razdeljeno na občine, kjer je njen poslovni sedež,
oe to zahteva narava dela.
Obrtna delavnica sme svoje izdelke razstaviti naprodaj in jih prodajati v
svojih poslovnih prostorih.
Obrtna delavnica sme prodajati svoje izdelke tudi na drugih krajih ob
pogojih, ki jih predpiše pristojna občinska skupščina.
89. člen
Za izdelke obrtne delavnice po tem zakonu ne štejejo izdelki, ki nastanejo
tako, da se brez kakršnekoli predelave, obdelave oziroma dodelave ali posebnega
kombiniranja sestavijo tuji izdelki.
Obrtna delavnica sme prodajati tudi tuje izdelke, ki služijo za uporabo
njenih izdelkov, ter tiste tuje izdelke, ki se v kraju navadno prodajajo v obrtni
delavnici. O tem, ali posamezne vrste tujih izdelkov služijo za uporabo izdelkov
obrtne delavnice oziroma ali so v nekem kraju določeni predmeti navadno prodajo v obrtni delavnici, daje mnenje gospodarska zbornica SR Slovenije; to
mnenje je obvezno.
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Obrtna delavnica, ki se ukvarja z dejavnostmi živilskih strok, širne za dopolnitev izbire svojih izdelkov v svojem poslovnem prostoru prodajati tuje
izdelke le na podlagi posebnega dovoljevanja pristojnega občinskega upravnega
organa, ki ga ta izda po poprejšnjem mnenju gospodarske zbornice SR Slovenije.
90. člen
Šteje se, da ima strokovno izobrazbo za določeno obrt, komur prizna strokovno izobrazbo strokovna izobraževalna organizacija, ki je verificirana za
vzgojo in izobraževanje strokovnih kadrov za ustrezen poklic, katerega dela
spadajo v stroko, ki jo namerava opravljati samostojni obrtnik. Strokovno
izobrazbo za določeno obrt ima tudi, kdor je dovršil najmanj delovodsko, tehnično ali njej ustrezno strokovno šolo, v ustrezni stroki.
Obrtno delavnico lahko ustanovi tudi, kdor nima priznane strokovne izobrazbe iz prvega odstavka tega člena, če dokaže, da je usposobljen za opravljanje obrti določene stroke oziroma poklica ali pa posamezna dela.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ustanovi obrtno delavnico
le tisti, ki ima strokovno izobrazbo po prvem odstavku tega člena in najmanj
dvoletno prakso v opravljanju obrtnih dejavnosti, v naslednjih strokah:
— puškarsitvo,
finomehaničarstvo (za merilne naprave, birotehnične stroje, medicinske
aparate, regulatorje za plinska in tekoča goriva),
— ključavničarstvo,
— strojno ključavničarstvo,
orodjarstvo (izdelovanje orodij za sekanje ali plastično deformacijo materialov),
— avtomehanika,,
— avtokleparstvo,
— elektroinstalateratvo,
elektromehanika (previjanje motorjev, popravljanje in vzdrževanje električnih strojev, aparatov in drugo),
mehanika elektronskih strojev in aparatov in programatorjev,
— elektromehanika za dvigala,
— izdelovanje kozmetičnih sredstev in dišav,
— optika (montiranje in popravljanje vseh vrst očal),
— mesarstvo in izdelovanje mesnih izdelkov,
— pekarstvo,
— slaščičarstvo,
— izdelovanje oblatov, kometov in suhega vlečenega testa za zavitke,
— instalateretvo za vodovod, plinske napeljave in kanalizacijo,
instalaterstvo za centralno kurjavo in klimatske naprave,
— zidarstvo in fasadarstvo,
mizarstvo — pohištveno, stavbno in modelno,
— tesarstvo,
— pečarstvo (keramičarstvo) za postavljanje peči in oblaganje s ploščicami,
— dimnikarstvo,
— kozmetika obraza in telesa,
— pedikerstvo,
— tiskarstvo.
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91. člen
Šteje se, da ima prosilec usposobljenost za opravljanje obrti iz določene
stroke oziroma poklica ali za posamezna dela, če s potrdilom organizacije združenega dela ali obrtne delavnice dokaže, da je pri njej najmanj tri leta uspešno
opravljal dela, ki so značilna za opravljanje zaprošene obrtne dejavnosti, in če
uspešno opravi preizkus.
Za potrdilo iz prejišnjega odstavka šteje tudi -listina, ki jo izda ustrezna
organizacija v tujini.
Republiški sekretar za gospodarstvo predpiše, za katera dela iz posameznih
dejavnosti se ne zahteva posebna usposobljenost.
92. člen
Iz potrdila organizaicije združenega dela oziroma obrtne delavnice po prejšnjem členu mora biti razvidno, kakšna dela, ki so značilna za zaprošeno obrtno
dejavnost, je prosilec opravljal in koliko časa jih je opravljal.
Varianta: ta člen se črta.
93. člen
Preizkus usposobljenosti po 91. členu tega zakona se opravlja pred strokovno komisijo, ki jo imenuje gospodarska zbornica SR Slovenije izmed strokovnjakov za ustrezno dejavnost.
Preizkus usposobljenosti opravlja prosilec po programu, ki ga sprejme gospodarska zbornica SR Slovenije in ki vključuje praktično nalogo, ki je značilna za ustrezno obrtno dejavnost, ter osnove higiensko tehničnega varstva in
osnove ekonomske in pravne ureditve osebnega dela v obrtnih in drugih gospodarskih dejavnostih.
Ce prosilec z odločitvijo strokovne komisije ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se opravi preizkus usposobljenosti pred komisijo, ki jo imenuje ustrezna strokovna izobraževalna ustanova iz prvega odstavka 90. člena tega zakona.
Na podlagi mnenja komisije izda gospodarska zbornica SR Slovenije potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti.
V potrdilu mora biti navedeno, za katero obrtno stroko oziroma za kateri
poklic ali posamezna dela je opravljen preizkus.
Ce je opravljen preizkus samo za določen poklic ali samo za posamezna
dela, se v obrtnem dovoljenju določi predmet poslovanja samo za dela, ki jih
pokriva ta poklic oziroma samo za posamezna dela iz stroke ali poklica.
94. člen
Samo s preizkusom usposobljenosti iz prejšnjega člena, brez dokaza o zaposlitvi po 91. členu tega zakona, se lahko ustanovi obrtna delavnica v naslednjih
dejavnostih:
— pihanje stekla,
— rezanje stekla,
— izdelovanje predmetov iz gline, kaolina in drugih podobnih materialov,
— umetno kovaštvo,
— izdelovanje predmetov kovinske, lesne, tekstilne, .papirne, usnjene galanterije ter galanterijskih izdelkov iz naravnih in umetnih materialov,
— izdelovanje okrasnih predmetov,
— izdelovanje raznih kovinskih predmetov — z navedbo predmeta,
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— izdelovanje raznih elektrotehničnih predmetov oziroma elementov —
z navedbo predmeta,
— izdelovanje raznih predmetov iz lesa — z navedbo (predmeta,
— rezbarstvo,
— tkalstvo,
— vrvaristvo,
— izdelovanje sladoleda z avtomati,
— izdelovanje kisa,,
— svečanstvo in medičarstvo,
— tiskanje tkanin,
— šoetarstvo,
— plastificiranje raznih predmetov,
— izdelovanje ribiških palic in pribora,
— asfaltiranje in tlakovanje,
— montiranje rolet,
— snaženje oken,
— čiščenje in mazanje vozdl,
— vlečenje z vlečnicami,
— opravljanje potapljaških storitev.
Če nastane spor o tem, ali opravljanje posameznih del spada v okvir dejavnosti iz prejšnjega odstavka ali v okvir dejavnosti iz tretjega odstavka 90.
člena, o.dloča o sporu republiški sekretariat za gospodarstvo na podlagi mnenja
gospodarske zbornice SR Slovenije.
b) Opravljanje obrti kot postranski poklic
95. člen
Z odlokom občinske skupščine se lahko določi, da smejo delovni ljudje
opravljati obrtne dejavnosti kot postranski poklic v določenih dejavnostih, če
imajo strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost za opravljanje določene
obrtne dejavnosti po 90. do 94. členu tega zakona.
Z odlokom občinske skupščine se lahko določi, da se osebe v delovnem razmerju smejo v smislu prejšnjega odstavka ukvarjati le z obrtnimi storitvami
za posameznike.
96. člen
Osebe, ki se želijo ukvarjati z opravljanjem obrtnih dejavnosti kot s postranskim poklicem, morajo to pismeno priglasiti pristojnemu upravnemu organu občine, v kateri imajo stalno prebivališče.
V priglasitvi iz prejšnjega odstavka mora biti naveden prostor, v katerem
se bo opravljala taka dejavnost.
Ce pristojni občinski upravni organ ugotovi, da so za opravljanje obrtnih
dejavnosti kot postranskega poklica izpolnjeni pogoji, ki so določeni, s tem zakonom, izda potrdilo o priglasitvi.
97. člen
Osebe v delovnem razmerju smejo opravljati obrtne dejavnosti kot postranski poklic le s soglasjem organa upravljanja svoje organizacije združenega
dela oziroma druge družbene pravne osebe ali samostojnega obrtnika, pri katerem so zaposleni.
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98. člen
Oseba, ki opravlja obrtno dejavnost kot postranski poklic, mora označiti
prostor, v karterem. opravlja to dejavnost, s svojim imenom in vrsto dejavnosti
ter inšpekcijskim in drugim organom, ki opravljajo nadzor, omogočiti pregled
svojega delovnega prostora.
c) Domača in umetna obrt
99. člen
Opravljanje domoče obrti je gospodarska dejavnost, ki jo opravlja občan
na domu sam ali s člani skupnega gospodinjstva.
Za domačo obrt oziroma za predmete domače Obrti se štejejo izdelki, ki
glede na uporabo strojev in tehnologije dela nimajo značaja serijske proizvodnje in ki se izdelujejo na tradicionalen način, značilen za določeno etnografsko območje oziroma, ki ohranjajo značilnost ročnega dela..
100. člen
Oseba, ki želi opravljati domačo obrt, mora to priglasiti pristojnemu upravnemu organu občine, v kateri ima stalno prebivališče.
Ce organ iz prejšnjega odstavka ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem zakonom, izda potrdilo o priglasitvi.
Ce se oseba, ki ima priglašeno domačo obrt, preneha ukvarjati z njo, jo
mora odjaviti.
101. člen
Oseba, ki opravlja domačo obrt, lahko izdeluje svoje izdelke po pogodbi
z organizacijo združenega dela aLi za neznanega kupca.
Oseba, ki opravlja domačo obrt, lahko prodaja izdelke organizacijam združenega dela, neposredno potrošnikom pa le na svojem domu ali na tržnicah.
102. člen
Oseiba, ki opravlja domačo obrt, mora inšpekcijskim in drugim organom,
ki opravljajo nadzor, omogočiti pregled svojega delovnega prostora.
103. člen
Določbe tega zakona o ustanovitvi, poslovanju in prenehanju obratovalnice
se ne uporabljajo za opravljanje domače obrti.
104. člen
Za umetno obrt oziroma za predmete umetne obrti se štejejo izdelki, katerih oblikovanje zahteva umetni,ško ustvarjanje in posebne ročne oziroma oblikovalne sposobnosti, in izdelki, ki so izdelani po izvirnih umetninah ah po zgodovinskih modelih.
105. člen
Določbe tega zakona o ustanovitvi, poslovanju in prenehanju obratovalnic,
dopolnilnem delu drugih oseb in sprejemanju učencev v gospodarstvu se uporabljajo tudi za opravljanje uimetne obrti.
35
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106. člen

Mnenje o tem, ali se določeni izdelki štejejo za predmete domače oziroma
umetne obrti, daje gospodarska zbornica SR Slovenije in sicer za predmete
domače obrti po mnenju ustrezne institucije etnografov, za predmete umetne
obrti pa po mnenju ustrezne institucije likovnih umetnikov, zgodovinarjev ali
etnografov.
č) Delo na domu
107. člen
Za delo na domu po tem zakonu se šteje izdelovanje obrtnih izdelkov in
opravljanje obrtnih storitev neposredno za organizacijo združenega dela po
pogodbi, ki jo ta organizacija sklene z osebo, (ki z njo ni v delovnem, razmerju.
Pogodbo o delu mora organizacija združenega dela priglasiti upravnemu
organu občine, v kateri ima sopogodbenik stalno prebivališče.
Kdor prevzame delo po prejšnem odstavku, lahko to dejavnost opravlja
le na svojem domu, ne sme pa oddajati dela v izvršitev drugemu, ne sme uporabljati dopolnilnega 'dela drugih oseb in ne sme imeti vajencev.
108. člen
Pogodba o delu na domu se sklene v pismeni obliki. S pogodbo se določijo
zlasti medsebojne pravice in obveznosti, način preskrbe in obračuna reprodukcijskega materiala ali polizdelkov, osnove in merila za plačilo opravljenega dela
ter odškodnina za uporabo lastnih sredstev za delo.
109. člen
Za opravljanje dela na domu ni potrebno dovoljenje.
Varianta: črta se poglavje č).
2. Gostinska dejavnost
a) Gostinski obrat
110. člen
Za gostinsko dejavnost po tem zakonu se šteje priprava hrane in pijače,
postrežba s hrano in pijačo, sprejemanje gostov na prenočevanje in opravljanje
s tem povezanih dopolnilnih dejavnosti.
111. člen
Gostinski obrat lahko opravlja za svoje goete brez posebnega dovoljenja
tudi dopolnilne dejavnosti, ki so povezane z osnovno dejavnostjo in so običajne
v gostinstvu in sicer: prevoz z motornimi vozili in plovnimi sredstvi ter prevoz
z motornimi sanmi in vlečnicami na smučiščih; proizvodnja živil in pijač; organiziranje in neposredno opravljanje zabavnih in drugih dejavnosti za razvedrilo
in rekreacijo gostov in druge podobne dejavnosti.
Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti iz prejšnega odstavka mora gostinski
obrat izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za opravljanje posameznih dejavnosti.
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112. člen
Gostinska dejavnost se opravlja v skladu s poslovnimi običaji in posebnimi
uzancami, ki veljajo za ustrezne gostinske storitve.
113. člen
Gospodarska zbornica SR Slovenije daje mnenje o tem, ali določena vrsta
gostinskih storitev spada v posamezno vrsto gostinskega obraita oziroma ali je
določena vrsta dopolnilne dejavnosti običajna v gostinstvu.
114. člen
Gostinski obrat lahko opravlja svojo dejavnost v skladu z dovoljenjem vse
leto ali samo v sezoni.
115. člen
Gostinski obrat lahko opravlja svojo dejavnost priložnostno tudi zunaj
stalnega poslovnega prostora v premičnem obratu, na prireditvah in podobno,
in sicer ob pogojih, ki jih za opravljanje take dejavnosti predpiše pristojni
upravni organ občine, v kateri je sedež gostinskega obrata.
Gostinski obrat lahko opravlja storitve iz prejšnega odstavka tudi zunaj
občine, v kateri je sedež obrata, ob pogojih, ki jih predpise krajevno pristojna
občina.
116. člen
Poslovni prostor gostinskega obrata se ne sme uporabljati za stanovanje.
117. člen
Šteje se, da ima strokovno izobrazbo za opravljanje gostinske dejavnosti,
komur prizna strokovno izobrazbo strokovna izobraževalna ustanova, ki je
verificirana za vzgojo in izobraževanje kadrov za poklice gostinskih ali živilskih
strok, ali kdor opravi preizkus usposobljenosti pred strokovno komisijo, ki jo
imenuje gospodarska zbornica SRS.
Za preizkus usposobljenosti po prejšnjem odstavku veljajo določbe 93. člena
tega zakona.
Za ustanovitev gostinskega obrata je poleg strokovne izobrazbe iz prejšnjega
odstavka potrebna tudi dveletna praksa.
118. člen
Za ustanovitev gostinskega obrata v kraju, ki je turistično manj razvit,
lahko 'da pristojni občinski upravni organ dovoljenje tudi osebi, ki nima strokovne izobrazbe po 117. členu tega zakona.
b) Sprejemanje na prenočišče in hrano pri zasebnih
gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih
119. člen
Občani lahko v svojih zasebnih gospodinjstvih oziroma kmečkih gospodarstvih sprejemajo na prenočevanje turiste ter dajejo turistom in abonentom
hrano in pijačo.
35*
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120. člen
Občani lahko sprejemajo na prenočevanje turiste le v svojih stanovanjskih
prostorih in v počitniških hišicah, kmečko gospodarstvo pa v svojih stanovanjskih in gospodarskih poslopjih.
Sobe, ki so namenjene turistom, se razvrstijo v kategorije. Razvrstitev sob
v kategorije opravi pristojni Občinski upravni organ.
121. člen
Občani, ki v svojih gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih oddajajo sobe
za prenočevanje, lahko sklepajo z organizacijami združenega dela s področja
gostinstva ali turizma pogodbe o sodelovanju pri oddajanju sob.
Občinska skupščina lahko predpiše, da smejo občani v svojih gospodinjstvih
ali kmečkih gospodarstvih oddaj alii sobe za prenočevanje samo prek organizacij združenega dela s področja gostinstva ali turizma, s katerimi morajo
skleniti pogodbe o sodelovanju. Taka obveznost se lahko predpiše samo v kraju,
ki ima najmanj 1000 ležišč v kategoriji hotelov.
122. člen
Občani, ki sprejemajo na prenočevanje turiste in ki dajejo turistom in
abonentom hrano in pijačo, morajo izpolnjevati minimalne zdravstvene pogoje,
ki jih predpiše republiški sekretar za gospodarstvo v soglasju z republiškim
sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo.
Sobe, v katerih prenočujejo turisti, morajo izpolnjevati 'minimalne zdravstveno-tehnične pogoje, ki jih predpiše republiški sekretar za gospodarstvo
v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo.
123. člen
Občani lahko oddajajo v zasebnem gospodinjstvu največ 20 ležišč oziroma
lahko sprejemajo na hrano največ 20 turistov ali abonentov.
Kmečko gospodarstvo lahko v svoji neposredni bližini uredi tudi prostor
za kampiranje, ki mora izpolnjevati predpisane sanitarne pogoje.
124. člen
Občan, ki opravlja dejavnost po določbah 119. do 123. člena tega zakona,
ne sme uporabljati dopolnilnega dela drugih oseb in ne sme imeti učenca
v gospodarstvu.
125. člen
Občan, ki želi turiste sprejemati na prenočevanje oziroma jim dajati hrano
in pijačo, mora svojo dejavnost priglasiti pristojnemu upravnemu organu občine,
kjer so prostori. Ko ta ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta zakon'
izda potrdilo o priglasitvi in o tem obvesti občino, v kateri ima občan stalno
bivališče.
Ce se občan preneha ukvarjati z dejavnostjo iz 1. odstavka tega člena, mora
to odjaviti občinskemu organu, ki je izdal potrdilo o priglasitvi.
126. člen
Za opravljanje dejanosti po 119. do 125. členu tega zakona se ne uporabljajo
določbe tega zakona o gostinski dejavnosti.
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3. Dejavnost avtoprevoznikov
127. člen
Samostojni avtoprevoznik sine opravljati dejavnost javnega prevoza oseb
in stvari z motornim vozilom v prostem cestnem prometu, in sicer:
— prevoz oseb z avtotaksijem ali drugimi motornimi vozili,, ki imajo največ
9 sedežev, vključno voznikovega,
— prevoz stvari s tovornim motornim vozilom brez prikolice (varianta:
s prikolico), ki je lahko opremljeno z napravami za nakladanje in razkladanje
tovora.
128. člen
Samostojni avtoprevoznik lahko opravlja javni prevoz samo s isvojim
vozilom, ki ga upravlja sam.
129. člen
Dovoljenje za opravljanje javnega prevoza lahko dobi oseba, ki izpolnjuje
pogoje iz 74. člena tega zakona, če ima vozniško 'dovoljenje ustrezne kategorije.
Dovoljenje za opravljanje javnega prevoza izda pristojni upravni organ
občine, v kateri ima prosilec stalno prebivališče.
130. člen
Samostojni avtoprevoznik lahko sklene z občino pogodbo, da bo opravljal
prevoze šolskih otrdk, delavcev in potnikov v krajih, kjer ni organiziran redni
linijski promet.
Prevoze iz prejšnjega odstavka lahko opravlja samostojni avtoprevoznik
z enim avtobusom.
131. člen
Samostojni avtoprevoznik, ki sklene pogodbo o opravljanju dejavnosti za
določene potrebe z organizacijo združenega dela (hotelske, gostinske in turistične organizacije), sme prevažati le goste te organizacije.
4. Brodarska dejavnost
132. cLen
Samostojni brodar lahko opravlja v pomorskem obalnem prometu ter
rečnem in jezerskem prometu brodarsko dejavnost ob naslednjih pogojih:
1) prevoz oseb in stvari v obalnem prometu:
— z eno malo potniško ladjo, ki ima največ 5 BRT,
— z enim motornim čolnom ali čolni na vesla;
2) prevoz turistov v obalnem prometu:
— eno izletniško motorno jahto za obalno križarjenje, ki ima največ dvanajst ležišč, vključno s tremi ležišči za posadko,
— z eno motorno jadrnico, ki ima motor za glavni, jadra pa za pomožni
pogon ali obratno in ima največ deset ležišč, vključno s tremi ležišči za posadko;
3) prevoz razsutega tovora ali kosovnega blaga v obalnem, prometu z enim
čolnom, ki ima do 10 BRT, ali z eno ladjo, ki ima največ 150 BRT;
4) prevoz oseb in stvari na rekah ali jezerih z motornim čolnom ali čolnom
na vesla, ki ima največ 25 sedežev;
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5) prevoz s splavi ali čolni z brega na breg;
6) da posoja majhne čolne, jadrnice in druga plovila za rekreacijo v turističnih krajih, ki imajo skupaj največ 32 sedežev.
Samostojni brodar lahko opravlja le eno dejavnost iz prejšnjega odstavka,
razen dejavnosti iz 6. točke, ki jo lahko opravlja skupaj z -dejavnostjo iz druge
alinee 1. točke ter 4. iin 5. točke prejšnjega odstavka.
133. člen
Dovoljenje za ustanovitev poslovalnice samostojnega brodarja, ki opravlja
dejavnost v pomorskem obalnem prometu, izda pristojni upravni organ občine,
v kateri je sedež luške kapitanije oziroma luške izpostave, pri kateri je registrirano plovno sredstvo, dovoljenje za ustanovitev poslovalnice samostojnega bro(darja, ki opravlja druge brodarske dejavnosti pa izda pristojni upravni organ
občine, v kateri se opravlja dejavnost.
134. člen
Dovoljenje za ustanovitev poslovalnice samostojnega brodarja mora poleg
podatkov, ki jih vsebuje dovoljenje za ustanovitev obratovalnice, vsebovati
še naslednje podatke:
— označbo, ki jo ima plovno sredstvo,
— vrsto brodarske dejavnosti, za katero se izda dovoljenje,
— domovinsko luko (kraj sidrišča plovnega sredstva) in meje obalnega
morja, do katerih sme pluti,
— ime luške kapitanije oziroma luške izpostave, pri kateri je registrirano
plovno sredstvo,
— strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost samostojnega brodarja za
plovbo z določenim plovnim sredstvom.
135. člen
Samostojno brodarsko dejavnost lahko opravlja, kdor ima višjo ali srednjo
pomorsko šolo (navtični odsek).
Brodarsko dejavnost lahko opravlja tudi, kdor nima strokovne izobrazbe iz
prejšnjega odstavka, če ima usposobljenost za opravljanje določene dejavnosti.
Šteje se, da ima usposobljenost po prejšnjem odstavku, kdor opravi poseben
izpit pred strokovno komisijo, ki jo za pomorsko obalno plovbo imenuje luška
kapitanija, za plovbo po rekah in jezerih pa gospodarska zbornica SR Slovenije.
Izpit iz prejšnjega odstavka se opravlja po posebnih predpisih glede na posamezno vrsto in plovno mejo plovnega sredstva, ki jih izda republiški sekretar
za gospodarstvo.
136. člen
Luška kapitanija oziroma luška izpostava, pri kateri je registrirano plovno
sredstvo, določi v skladu s posebnimi predpisi Ob izdaji dovoljenja za ustanovitev
poslovalnice strokovni sestav posadke za obalno plovbo in naloge, ki jih mora
posadka opravljati.
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137. člen
Samostojni brodar, ki opravlja prevoz turistov v obalnem prometu in član
posadke ki streže izletnike in druge člane posadke, morajo izpolnjevati zdrav
stvene pogoje, ki jih predpiše republiški sekretar za zdravstvo m socialno varstvo SRS.
5. Projektantska dejavnost in intelektualne storitve
gospodarskega pomena
138. člen
Za projektantske dejavnosti in druge intelektualne storitve gospodarskega
pomena šteje po tem zakonu opravljanje naslednjih dejavnosti:
1) projektiranje zgradb:
— družinskih stanovanjskih hiš;
— poslovnih prostorov, .gospodarskih poslopij in drugih^ gradbenih
jektov za opravljanje gospodarske dejavnosti do površine 300 m j
2) projektiranje in konstruiranje strojnih in elektrotehničnih naprav
3) projektiranje tehnoloških procesov in tehničnih izboljšav;
4) projektiranje idejnih in konstrukcijskih načrtov za izdelke splosne in
individualne porabe;
. .
x
5) projektiraj e designov in izdelava osnutkov, modelov in izvedbenih nacr
tov (modno kreiranje izdelkov, opreme in embalaže za splosno in individualno
por abo);
6) izdelovanje tehničnih študij;
^
_
7) izdelovanje ekonomskih študij, analiz marketinga in analiz poslovni
(obratnih) stroškov; opravljanje knjigovodskih in drugih finančno tehničnih
storitev; svetovanje v davčnih zadevah ter pripravljanje m obdelava podatkov
za davčno napoved.
13.9. člen
Dejavnost iz 138. člena tega zakona lahko opravlja projektant samostojno
ali pa se združi z drugimi samostojnimi projektanti v biro.
Biro iz prejšnjega odstavka mora imeti poslovni prostor.
140. člen
Biro, ki opravlja dejavnost iz 2., 3. in 5. točke 138. člena tega zakona, lahko
ustanovi delavnice za izdelovanje proizvodov, modelov iin prototipov s področja
svoje dejavnosti.
141. člen
Biro lahko ustanovi in opravlja (dejavnosti iz 138. člena tega zakona, kdor
ima ustrezno strokovno izobrazbo tehnične oziroma ekonomske smeri in delovne
izkušnje, in sicer:
— visoko strokovno izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj,
— višjo strokovno izobrazbo in štiri leta delovnih izkušenj,
— srednjo strokovno izobrazbo in šest let delovnih izikusenj.
Ustanovitelj biroja je odgovoren za kakovost opravljenih storitev.
Šteje se, da projektantske ali intelektualne storitve gospodarskega pomena
iz 138. člena tega zakona niso bile opravljene kakovostno, če pri projektiranju,
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konstruiranju ali pri ekonomskih analizah niso bili upoštevani sodobni postopki
s področja tehničnih in ekonomskih ved, ki ibi morali biti upoštevani, če bi
imetnik dovoljenja spremljal razvoj dejavnosti, ki jih oprajvlja.
6. Prodaja na drobno
143. člen
Za prodajo na drobno po tem zakonu se šteje prodaja:
— kmetijskih in industrijskih živilskih proizvodov in gozdnih sadežev,
— galanterijskih drogerijskih proizvodov, sredstev za osebno in gospodinjsko
rabo ter čistilnih gospodinjskih potrebščin za vsakodnevno rabo,
— šolskih potrebščin,
— tobačnih proizvodov in vžigalic,
— razglednic, papirja, znamk in časopisov,
— kmetijskega orodja,
tekočih goriv in maziv za potrebe gospodinjstva in kmečkega gospodarstva,
— izdelkov domače obrti in spominkov.
Proizvodi iz prejšnjega odstavka se lahko prodajajo samo neposredno potrošnikom.
144. člen
Za ustanovitev, poslovanje in prenehanje prodajalne se smiselno uporabljajo določbe V. poglavja tega zakona, razen določb od 83. do 86. člena tega
zakona.
V dovoljenju za ustanovitev prodajalne se pri predmetu poslovanja vpišejo
proizvodi, ki jih bo prodajalna prodajala v smislu prejšnjega člena.
145. člen
Prodajalno lahko ustanovi, komur prizna strokovno izobrazbo strokovna
izobraževalna ustanova, ki je verificirana za vzgojo in izobraževanje kadrov
za poklice v trgovini.
Za opravljanje prodajie na drobno — razen za stvari naštete v 1., 2. in 7.
alinei 143. člena tega zakona — lahko občinski upravni organ izda dovoljenje
tudi osebi, ki niima strokovne izobrazbe po prejšnjem odstavku.
146. člen
Prodajalna kupuje proizvode za prodajo pri proizvajalnih organizacijah
združenega dela ali v trgovinah na debelo.
Kmetijske živilske proizvode in gozdne sadeže ter Obrtne proizvode lahko
kupuje prodajalna tudi pri individualnih kmetijskih proizvajalcih oziroma samostojnih obrtnikih.
147. člen
Prodajalna laihko prodaja proizvode priložnostno tudi zunaj stalnega poslovnega prostora (na sejmih, prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih),
če dobi za to dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa, in sicer ob
pogojih, ki jih ta organ določi v dovoljenju.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda samo za priložnostno
prodajo proizvodov na območju občine, v kateri je sede<ž prodajalne.
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148. člen
Republiški sekretar za gospodarstvo daje po prejšnjem mnenju gospodarske
zbornice SR Slovenije mnenje o tem, kaj, se šteje za prodajo na drobno v prodajalnah.
VII. DOPOLNILNO DELO DRUGIH OSEB
149. člen
Samostojni obrtnik sme v omejenem številu uporabljati dopolnilno delo drugih delavcev le, kadar to opravičuje narava dejavnosti, ki jo opravlja.
Dopolnilno delo drugih delavcev se lahko uporablja samo v primerih in ob
pogojih, določenih s tem zakonom.
150. člen
Samostojni obrtnik, ki uporablja dopolnilno delo drugih delavcev, siklene
z delavci delovno pogodbo. Ta pogodba mora biti v Skladu z zakonom in s kolektivno pogodbo, ki jo sklenejo ustrezna sindikalna organizacija in delegati
samostojnih obrtnikov, združeni v gospodarski zbornici oziroma drugi splošni
asociaciji.
151. člen
Delavcu, ki opravlja dopolnilno delo v obratovalnici samostojnega obrtnika,
pripadajo osebni dohodki in druga nadomestila po merilih kolektivne pogodbe,
udeležba na doseženem dohodku obratovalnice, ki ustreza njegovi individualni
količini opravljenega dela in njegovim posebnim prispevkom k rezultatom
skupnega dela v obratovalnici.
Sredstva za skupno porabo, ki sicer pripadajo delavcem v organizacijah
združenega dela, se zagotavljajo delavcem iz prejšnjega odstavka po določbah
kolektivne pogodbe.
152. člen
Samostojnemu obrtniku, ki pri opravljanju obrtne ali druge gospodarske
dejavnosti uporabljajo dopolnilno delo drugih delavcev, pripada osebni dohodek
skladno z načelom o delitvi po delu po merilih, določenih v družbenem dogovoru.
Od osebnega dohodka samostojnega obrtnika po prejšnjem odstavku se
plačujejo prispevki od osebnega dohodka izrednega delovnega razmerja in je
podlaga za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje samostojnega obrtnika.
153. člen
Ko se od celotnega dohodka obratovalnice odbijejo materialni stroški poslovanja, amortizacija, dohodek delavcev in osebni dohodek samostojnega
obrtnika (151. in 152. člen tega zakona), druge z zakonom določene obveznosti in
davek iz dohodka obratovalnice, pripada ostanek dohodka samostojnemu obrtniku kot dobiček v obsegu in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
154. člen.
Ce celotni dohodek, dosežen s poslovanjem obratovalnice, ni dovolj visok,
da bi pokril v celoti dohodke določene s 151. in 152. členom tega. zakona, ima
izplačilo osebnih dohodkov delavcev v visini, ki je določena s kolektivno pogodbo, prednost pred izplačilom osebnega dohodka samostojnega Obrtnika.
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Samostojni obrtnik, ki opravlja obrtno dejavnost (87. člen) in se ukvarja
z opravljanjem osebnih storitev, s popravili, vzdrževalnimi deli ter izdelavo
posameznih izdelkov po individualnih naročilih, merah, načrtih in zahtevah
naročnika ah po pogodbi z organizacijo združenega dela oziroma za trg m pri
svojem delu ne uporablja avtomatov ali drugih visoko produkcijskih strojev,
lahko na podlagi delovne pogodbe zaposli največ 5 delavcev.
156. člen
Ne glede na določbe 155. člena tega zakona lahko samostojni obrtnik na
podlagi delovne pogodbe zaposli največ:
a) enega delavca:
— če se ukvarja s tiskarstvom,
— če opravlja storitve z gradbeno ali kmetijsko mehanizacijo, storitve
z avtodvigali, z avtovleko, z viličarji ali z vlečnicami,
b) do 3 delavce:
oe se ukvarja s tako proizvodnjo ali storitvami, ko z uporabo avtomatov
in drugih visoko produktivnih strojev opravlja storitve ali proizvaja za tržišče
v linijskem-kontinuiranem tehnološkem procesu z enostavno predelavo surovin;
—- če se ukvarja z izdelovanjem umetnih mineralnih vod, brezalkoholnih
in alkoholnih pijač ter z izdelavo drugih prehrambenih izdelkov, ki se izdelujejo
z avtomati in se prodajajo neposredno na mestu izdelave,
— če se obrtna delavnica ukvarja s predelavo in izdelavo ter s prodajo
živil (v mesarstvu, pekarstvu, slaščičarstvu, mlinarstvu, predelavi sadja ipd.);
— če se obrtna delavnica ukvarja z optiko — montiranjem in s popravili
očal in drugih optičnih instrumentov;
— če se obrtna delavnica ukvarja z urarstvom, zlatarstvom, juvelirstvom,
filigranstvom, brušenjem dragih kamnov ipd.;
— če se obrtna delavnica ukvarja s pridobivanjem in mletjem opekarske
in lončarske gline, kaolina, peska, proda, kamna, žganjem apna, izdelovanjem
opeke ipd.
Mnenje o tem, ah spada opravljanje določane dejavnosti po načinu dela in
glede na uporabo avtomatov ali drugih visoko produkcijskih strojev pod dejavnosti, naštete v 155. oz. 156. členu tega zakona, daje republiški sekretariat za
gospodarstvo SRS po predhodnem mnenju gospodarske zbornice SR Slovenije.
157. člen
Samostojni gostinec, ki se ukvarja z opravljanjem gostinske dejavnosti,
lahko na podlagi delovne pogodbe zaposli:
a) v bifej-u in nočnem baru do 2 delavca,
b) v ostalih gostinskih obratih do 5 delavcev.
Pristojni občinski upravni organ lahko izjemama dovoli, da lahko gostinski
obrat v posebnih primerih (ob sobotah, nedeljah in praznikih, ob prireditvah in
podobno) uporablja dodatno delo drugih oseb po pogodbi o delu.
158. člen
Samostojni avtoprevoznik, ki opravlja prevozniške dejavnosti s prevozom
stvari, sme za dopolnitev k svojemu osebnemu delu na podlagi delovne pogodbe
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zaposliti največ enega delavca — sovozača, ki skupaj z njim upravlja motorno
vozilo.
159. člen
Samostojni brodar, ki opravlja prevozniške dejavnosti, sme na podlagi
delovne pogodbe zaposliti največ 3 delavce kot posadko, ki Skupaj z njim dela
na plovnem objektu.
160. člen
Samostojni obrtnik, ki opravlja projektantske ali intelektualne storitve
gospodarskega pomena, sme na podlagi delovne pogodbe zaposliti največ 3
delavce.
161. člen
Samostojni obrtnik, ki opravlja prodajo na drobno, sme na podlagi delovne
pogodbe zaposliti največ 2 delavca.
162. člen
Če letni dobiček samostojnega obrtnika (153. člen), zmanjšan za znesek
davka od skupnega dohodka občana, preseže trikratni povprečni letni neto
osebni dohodek zaposlenega v gospodarstvu SR Slovenije, se presežek obdavči
po posebni progresivni lestvici in kot sredstva družbene akumulacije namensko
uporabi za kreditiranje razvoja obrti, komunale in podobnih gospodarskih dejavnosti.
Lestvica obdavčitve in način upravljanje s tako formiranimi sredstvi se
določi s posebnim zakonom.
Poprečni letni neto osebni dohodek zaposlenega v gospodarstvu SR Slofvenije se ugotavlja po podatkih zavoda SR Slovenije za statistiko.
163. člen (novi)
Progresivnega davka iz prejšnjega člena ni dolžan plačati samostojni obrtnik, ki ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela po določbah III. poglavja tega zakona.
Ce samostojni obrtnik ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela,
pa je davek iz prejšnjega člena že plačal, ima pravico na povračilo tega davka,
če je pogodbeno organizacijo ustanovil v roku 12 mesecev od plačila davka in
če vrnjeni znesek davka uporaibi kot svojo naložbo v pogodbeno organizacijo
združenega dela.
164. člen
Dovoljenje za uporabo dopolnilnega dela drugih delavcev izda pristojni
občinski upravni organ skupaj z obrtnim dovoljenjem'.
Če samostojni obrtnik, ki opravlja dejavnost po 115. členu tega zakona,
tako spremeni način in obseg dela, da je izpolnjen katerikoli izmed pogojev,
naštetih v 156. členu tega zakona, oziroma če samostojni gostinec spremeni
vrsto gostinskega obrata, mora to v enem mesecu priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu.
Pristojni organ občinske skupščine razveljavi ob vsakokratni spremembi
po prejšnjem odstavku dotedanje dovoljenje in izda na prošnjo samostojnega
obrtnika novo dovoljenje za uporabo dopolnilnega dela drugih delavcev glede
na obseg in način, pod katerim se opravlja dejavnost.
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Za dopolnilno delo drugih delavcev po tem zakonu šteje tudi delo ožjih
družinskih članov (starši, zakonski drug in otroci) samostojnega obrtnika, če
jim je to edini ali glavni poklic.
Delo učencev v gospodarstvu ne šteje za dopolnilno delo drugih oseb.
Za dopolnilno delo drugih oseb se tudi ne šteje delo učenca v gospodarstvu,
ki je že opravil strokovni izpit, in sicer za čas, ki je obrtni delavnici potreben
za uskladitev števila zaposlenih delavcev, vendar najdalj šest mesecev po
opravljenem izpitu oziroma najdalj eno leto, če mora taka oseba v tem času
na odslužitev vojaškega roka.
166. člen
V skupni obrtni delavnici smejo biti zaposleni delavci na podlagi delovnih
pogodb po določilih 155. do 157. člena tega zakona, vendar največ do števila,
ki je dovoljeno za eno obratovalnico.
167. člen
Upravni organ Občine lahko zavrne izdajo dovoljenja za uporabo dopolnilnega dela drugih delavcev, če prosilcev zakonski drug ah ožji družinski član,
ki je z njim v skupnem gospodinjstvu, samostojno opravlja isto ah podobno dejavnost ter bi se z uporabo dopolnilnega dela drugih delavcev lahko prekoračili
pkviri in pogoji, ki jih za uporabo dopolnilnega dela določa zakon.
168. člen
Ce samostojni obrtnik uporablja dopolnilno delo drugih delavcev, ne more
svojega dela in delovnih sredstev združevati z organizacijami združenega dela
v smislu 21. člena tega zakona.
169. člen
Ce samostojni obrtnik, ki uporablja dopolnilno delo drugih delavcev, umre,
lahko njegov zakonec oziroma mladoletni otroci, ki nimajo drugih dohodkov
za preživljanje, vodijo obratovalnico po poslovodji.
Šteje se, da preostali zakonec oziroma mladoletni otroci nimajo potrebnih
dohodkov za preživljanje, če dohodek na družinskega člana ne presega zneska,
ki daje delavcu v rednem delovnem razmerju pravico do otroškega dodatka.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v treh mesecih po smrti imetnika dovoljenje o tem obvestiti pristojni upravni organ občine, ki izda ustrezno
(odločbo.
VIII. NADZORSTVO IN UKREPI
170. člen
Delo obratovalnic, skupnih obrtnih delavnic oziroma skupnih gostinskih
obratov, pogodbenih organizacij združenega dela in obrtnih zadrug nadzorujejo
pristojni občinski upravni organi in ustrezne občinske inšpekcije.
Delo samostojnih brodarjev po tem zakonu nadzoruje tudi pristojna luška
kapitanija oziroma luška izpostava.
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Za nadzor nad delom pogodbenih organizacij združenega dela in obrtnih
zadrug se smiselno uporabljajo predpisi o nadzorstvu nad delom organizacij
združenega dela, če ni s tem zakonom drugače določeno.
171. člen
Ce poslovni prositori, oprema in naprave, motorna vozila in plovna sredstva
(v nadaljnjem besedilu: delovna sredstva) ne ustrezajo predpisom o varstvu
pri delu oziroma predpisanim zdravstveno-tehničnim pogojem dela, izda pristojni inšpdttor odločbo, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti
oziroma odredi druge ukrepe po predpisih, ki veljajo za ustrezne inšpekcijske
organe.
Ce se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravijo, izda
pristojni občinski upravni organ odločbo, da se delovna sredstva, za katera
so ugotovljene nepravilnosti, ne smejo uporabljati za opravljanje dejavnosti
ali -da se obratovanje začasno ustavi in določi ponoven rok za odpravo nepravilnosti.
Ce tudi v tem roku pomanjkljivost ni odpravljena, ukrepa pristojni občinski organ po določbah 81. člena tega zakona.
Pritožba zoper odločbo občinskega upravnega organa oziroma pristojne
občinske inšpekcije ne zadrži izvršitve odločbe.

IX. KAZENSKE DOLOČBE
172. člen
Z denarno kaznijo od
do
dinarjev se
kaznuje za prekršek:
1) kdor opravlja obrtno ah drugo gospodarsko dejavnost brez obrtnega dovoljenja ;
2) kdor opravlja dejavnost domače obrti ali obrtno dejavnost kot postranski
poklic ali kdor sprej.ema goste na prenočišče in hrano, ne da bi to priglasil
pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ah kdor upravlja te dejavnosti
v nasprotju z zakonom;
3) kdor pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja dopolnilno delo drugih
oseb, kadar to s tem zakonom ni dovoljeno, ali ga uporablja v nasprotju s tem
zakonom;
4) kdor opravlja v okviru obratovalnice dejavnosti, ki niso registrirane
oziroma navedene v dovoljenju;
5) kdor ustanovi skupno obrtno delavnico oziroma skupen gostinski obrat
v nasprotju s tem zakonom;
6) kdor prodaja v obrtni delavnici tuje izdelke v nasprotju s tem zakonom;
7) kdor ne priglasi v predpisanem roku registrskemu organu sprememb,
ki so nastale glede podatkov, vpisanih v register.
V primerih 1. do 7. točke prejšnjega odstavka se lahko poleg kazni izreče
tudi varstveni ukrep odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
173. člen

Obstoječe obratovalnice ter skupne obrtne delavnice in skupni gostinski
obrati morajo svojo organizacijo in poslovanje uskladiti z določbami tega za ona
v enem letu od njegove uveljavitve.
V roku iz prejšnjega odstavka lahko obratovalnice ter skupne obrtne delavnice oziroma skupni gostinski obrati še uporabljajo dopolnilno delo drugih
delavcev po predpisih, ki so veljali do, uveljavitve tega zakona.
V roku iz prvega odstavka tega člena morajo samostojni obrtniki, ki uporabljajo dopolnilno delo drugih delavcev, zaprositi za dovoljenje po 164. členu tega
zakona.
Osebe, ki opravljajo obrt kot postranski poklic ali domačo obrt, ter osebe,
ki sprejemajo turiste na prenočišče ali hrano, morajo svojo dejavnost uskladiti
z določbami tega zakona v 6 mesecih od njegove uveljavitve.
174. člen
Šteje se, da ima usitrezno strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost za
opravljanje obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti po tem zakonu, kdor je
po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, pridobil .dovoljenje za
opravljanje teh dejavnosti.
175. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
1) zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov (Uradni list SRS, st.
5/64 in 12/70);
2) zakon o zasebnem gostinstvu (Uradni list SRS, št. 11/65);
3) zakon o opravljanju javnega prevoza z motornimi vozili v lasti zasebnikov (Uradni list SRS, št. 7/64);
4) zakon o obrtnih nabavno-prodajnih zadrugah (Uradni list SRS, št.
44/69) ter
5) določbe členov
zakona o delu na domu (Uradni list SRS,
št. 30/61)).
176. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v skladu s prvim odstavkom 13. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR
Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71) na območju SR Slovenije preneha
uporabljati temeljni zakon o obrtnih in drugih določenih vrstah zadrug (Uiadni
list SFRJ, št. 16/65).
177. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan (varianta: trideseti dan) po objavi v Uradnem listu SRS.
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OBRAZLOŽITEV
I.
Republiški zbor in gospodarski abor skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 29. septembra 1972 sprejela predlog izvršnega sveta skupščine SR Slovenije
za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v svoji lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in projektivne gospodarske dejavnosti. S sklepom o sprejemu predloga sta zbora naložila izvršnemu svetu, da pripravi osnutek zakona in pri tem upošteva predloge
in dopolnitve iz dosedanjih razprav.
Ker so medtem bile opravljene poglobljene in obsežne razprave o vlogi in
položaju osebnega dela v obrtnih in drugih gospodarskih dejavnostih, posebno
o uporabi dopolnilnega dela drugih delavcev in preraščanju osebnega dela
v posebne oblike združenega dela v duhu I. zlasti pa II. faze ustavnih sprememb,
izvršni svet ni mogel pripraviti in. predložiti osnutka tega zakona v določenem
'roku.
V predloženem osnutku zakona so vsebovana osnovna izhodišča in temeljna
načela, kot že v sprejetem predlogu za izdajo zakona, in tudi pripombe iz razprav o predlogu za izdajo zakona.
Te pripombe so se nanašale na to:
— da se osebno delo z zasebnimi sredstvi za delo postavi v takšne zakonske
okvire, da se bo lahko razvijalo skladno z začrtanim razvojem naše samoupravne
socialistične družbe, v kateri bo združeno samoupravno^ delo na družbenih sredstvih poglavitni temelj razvoja;
da družbeni ekonomski razlogi narekujejo širši razvoj terciarnih dejavnosti in sproščanje iniciative občanov, da čimbolj racionalno vlagajo delo in
sredstva v korist celotne družbe;
— da je za osebno delo potrebno postaviti zakonske meje in mu zagotoviti
ekonomsko in pravno varnost, pri tem pa zagotoviti, da se bo tudi na tem področju lahko uveljavil napredek v organizaciji dela, tehniki in tehnologiji, da se
čimbolj omejijo možnosti prilaščanja in razpolaganja z rezultati tujega dela in
da se delavci, zaposleni pri tem , delu, v svojih materialnih in samoupravnih
pravicah čimbolj izenačijo z, delavci v združenem delu;
da se v zakonskih možnostih in pogojih za upravljanje gospodarskih dejavnosti z osebnim delom čimbolj izenačijo vse dejavnosti in oblike, v katerih
se to delo opravlja.
V tem osnutku zakona so upoštevani tisti predlogi oziroma stališča in pripombe, dani v razpravi o predlogu za izdajo zakona in v priloženih gradivih
republiške konference SZDL in gospodarske zbornice SR Slovenije, ki so po svoji
vsebini v celoti skladni s sprejetimi ustavnimi načeli in ustrezajo kompleksni
ureditvi področja osebnega dela.
V razpravi o predlogu za izdajo zakona je poudarjeno, da je treba ob sprejemanju tega zakona urediti tudi druga vprašanja, ki zadevajo področje osebnega dela. Pri tem je bil posebej poudarjen davčni sistem in možnost organiziranja družbe za uspešno kontrolo,1 izenačenje v kaizenskih sankcijah ter potreba
po uspešnejšem in 'družbeno sprejemljivejšem samoorganiziranju občanov, ki
z osebnim delom opravljajo obravnavane gospodarske dejavnosti, in njihovem
večjem angažiranjem v družbenem življenju.

560

Priloge

V predlaganem osnutku zakona je bilo mogoče vključiti le posamična vprašanja z navedenih področij (stimulacija za vlaganje v pogodbene organizacije
združenega dela, izenačenje med osebnim delom in združenim delom pri ugotavljanju in obdavčitvi osebnega dohodka, izenačenje v kazenskih sankcijah). Kar
zadeva čisto davčno področje so določene rešitve predložene v davčnih zakonih,
ki so sedaj v razpravi v skupščini SR Slovenije. Ostala vprašanja bo potrebno
upoštevati pri nadaljnjem usklajevanju drugih republiških zakonov z ustavnimi
dopolnili, predvsem pa s tekočo politiko in prakso.
V predhodni razpravi je bilo dano mnenje, da naj se poskuša najti ustreznejši naslov zakona. V predloženem osnutku predlagamo nov naslov, ki po našem
mnenju ustreza vsebini zakona.
Osnutek zakona zajema vsa gospodarska področja, ki so bila vključena že
v predlog za izdajo zakona, zaradi tega, ker je bilo v razpravi o predlogu izrecno
podprto stališče, da naj ta zakon ureja vse dejavnosti občanov z osebnim delom
na gospodarskem področju in tudi oblike njihovega delovnega združevanja.
II.
1. Osnutek v prvem poglavju določa temeljna načela, ki veljajo za vse oblike
in za vsa področja opravljanja osebnega dela z zasebnimi delovnimi sredstvi in
ki pomenijo izpeljavo temeljnih izhodišč, ki jih za to delo postavljajo že ustavni
amandmaji in katerih nadaljnja izpolnitev je zajeta tudi že v osnutkih novega
intergralnega besedila ustave. Taka načela so: združevanje dela in sredstev
samostojnih obrtnikov z delom drugih delavcev v posebnih organizacijah združenega dela: možnost združevanja v zadruge, povezovanja v različnih oblikah
kooperacije in sklepanja pogodb o medsebojnem sodelovanju; le izjemna dopustnost uporabe dopolnilnega dela drugih delavoev; načeloma enak družbenoekonomski položaj im v osnovi enake pravice in obveznosti samostojnega obrtnika na temelju njegovega dela, kot jih imajo delovni ljudje v organizacijah
združenega dela; zagotovitev lastninske pravice na dfelovnih sredstvih; smiselna uporaba načel o upravljanju in poslovanju TOZD tudi pri vseh oblikah
združevanja dela in sredstev po tem osnutku. Dejavnosti, ki jih ni -mogoče opravljati kot obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost, so izrecno izvzete (7. člen); gre
pretežno za tiste dejavnosti, ki jih zaradi posebnega družbenega interesa ni
mogoče prepuščati obrtni proizvodnji ali storitvam.
2. V poglavju ki nosi naslov samostojni obrtnik, so zbrane določbe ki
urejajo opravljanje obrtne dejavnosti v klasičnem smislu, t. j. kadar obrtnik
v obratovalnici dela sam ali pa mu .pomagajo še ožji družinski člani.
Razumljivo je, da se bodo iste določbe uporabljale tudi v primerih, ko bodo
obrtniki uporabljali dopolnilno delo drugih oseb, vendar je vse, kar zadeva
dopolnilno delo ^samo, zaradi sistematike osnutka, zbrano v posebnem samostojnem poglavju, ki je dodano na koncu osnutka.
Oblike, v katerih se obrt pojavlja v proizvodnji in na tegu, so različne glede
na to, za kakšno področje gre (obrtne delavnice, gostinski obrati in vrsta specifičnih obratovalnic: za opravljanje raznih prevozov, biroji ter prodajalne na
drobno). Tu so zajeta tudi določila o poslovnem sedežu in prostorih, tehničnih
in sanitarnih predpisih o uporabi poslovnih prostorov in delovnih sredstev —
pri zadnjih treh dejansko odkazujejo na uporabo ustreznih predpisov, ki veljajo
za opravljanje dejavnosti v organizacijah združenega dela. Za uporabo poslovnih
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prostorov pa velja po osnutku omejitev, ki izključuje opravljanje dejavnosti
dveh obrtnikov v istih poslovnih prostorih, razen seveda če gre za skupno obratovalnico.
Samostojni obrtnik potrebuje za ustanovitev obratovalnice in za opravljanje obrtne ali druge gospodarske dejavnosti obrtno dovoljenje, ki ga izda
občinski upravni organ. Načeloma se pri izdaji dovoljenja presoja le, ali izpolnjuje obrtnik vse predpisane pogoje (strokovna izobrazba oziroma usposobljenost, ustreznost delovnih sredstev ipd.). Pri dejavnostih pa, ki jih osnutek posebej našteva (16. člen), mora pristojni organ občinske skupščine ugotavljati, ali
za dejavnost, ki naj bi jo obrtnik opravljal, obstaja splošni družbeni interes.
Glede na to, da na posameznih področjih obstaja širši interes republike
kot celote, daje o potrebi po opravljanju posamezne dejavnosti (2. odst. 16. člena)
svoje mnenje gospodarska zbornica SRS. To mnenje je obvezno. Gre namreč za
take dejavnosti, ki se -po svojem tehnološkem procesu lahko zelo približujejo
značilnostim industrijske proizvodnje ali opravljanju storitev ali so pomembne
za industrijsko kooperacijo n so tudi običajno najbolj (razširjene ter je zato
republika zainteresirana, da usklajuje obseg teh dejavnosti skladno s svojim
razvojnim načrtom.
Za samostojnega obrtnika velja načelo, da mora svojo obratovalnico sam
voditi in v njej tudi osebno delati; več samostojnih obrtnikov pa lahko na področju obrti, brodarstva, gostinstva, opravljanja projektantskih dejavnosti in
dragih intelektualnih storitev ustanovi skupno obratovalnico. Pogodbo o ustanovitvi in o medsebojnih razmerjih potrdi občinski upravni organ.
Pogodbe o poslovnem sodelovanju, kooepariciji in o opravljanju določenih
dejavnosti lahko z organizacijo združenega dela sklepa tako posamična obratovalnica! koit tudi skupna obrtna delavnica oziroma gostinski obrat; samostojnemu obrtniku pa je dana poleg tega še možnost, 'da združuje svoja delovna
sredstva in delo z organizacijo združenega dela tudi tako., da, sodeluje pri upravljanju določenih skupnih zadev in pri delitvi dohodka, ki ga ustvari tako sodelovanje. Ker gre v tem primeru za samoupravne pravice, ki bi jih težko razmejevali pri delavcih, katerih delo uporablja samostojni obrtnik kot dopolnilno,
je taka oblika sodelovanja izključena, kadar delajo pri samostojnem obrtniku
še drugi delavci (168. člen).
Skladno z osnovnimi cilji razvoja naše samoupravne socialistične .družbe
je v osnutku zakona dan poseben poudarek širšemu in hitrejšemu preraščanju
osebnega dela v samoupravno organizirano delo. Kljub posebni zaščiti, ki je
v zakonu dana delavcu, ki opravlja dopolnilno delo pri samostojnem obrtniku,
se samoupravni odlnosi vendar dejansko uveljavljajo šele takrat, ko samostojni
obrtnik ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela.
Ker pa v tej organizaciji ob ustanovitvi nastopajo zasebna sredstva za delo,
vsebuje predloženi osnutek nekatere določbe, ki naj stimulirajo samostojne
obrtnike, da bodo ustanavljali take organizacije (jamstvo lastnine, odplačevanje
vložene vrednosti, udeležba na dohodku na podlagi vloženih sredstev, pravica
vodenja organizacije, pravica dedovanja ustanoviteljskih pravic, možnost, da
si izjemno pridrži v trajni lasti poslovne prostore in druge nepremičnine in
jih da samo v uporabo).
Pogodbena organizacija združenega dela omogoča samostojnim obrtnikom,
da se odločijo za to obliko poslovanja, kadar jim zakonski okviri ne omogočajo,
da bi v klasični zasebni obrtni dejavnosti realizirali svoje strokovne in ekonom36
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ske sposobnosti in ambicije ter da bi racionalno naložili in izkoristili svoja
delovna in druga sredstva.
Tako je v tretjem poglavju predstavljena nova oblika združevanja dela in
sredstev samostojnih obrtnikov (ali tistih, M to nameravajo postati) z delom
drugih oseb: to so pogodbene organizacije združenega dela. Za te organizacije
velja osnovno izhodišče, da se v njih vzpostavijo načeloma enaki samoupravni
družbenoekonomski odnosi kot v organizacijah adruizenega dela
v skladu
s splošnimi načeli, ki veljajo za združevanje dela in družbenih sredstev; tudi za
pogoje poslovanja teh organizacij velja isto načelo. Praviloma lahko samostojni
obrtniki ustanavljajo take organizacije na vseh področjih, kjer je mogoča
obrtna ali druga gospodarska dejavnost po tem osnutku, izjemo predstavljajo
torej le dejavnosti, naštete v 3. odst. 7. člena, vključno s prodajo na drobno.
Pogodbena organizacija združenega dela se ustanovi s pogodbo med, samostojnim obrtnikom in delavci, razmerja med njimi pa urejajo poleg -pogodbe
tudi statut in drugi splošni akti organizacije. Pogodbo in statut potrdi pristojni
občinski organ, še pred tem pa mora dati o njej svoje mnenje občinski sindikalni
svet.
Obrtnik praviloma vlaga svoja sredstva v organizacijo (izjemoma da lahko
nepremičnine tudi samo v najem — 34. člen). Vložitev sredstev v organizacijo
mu zagotavlja: vodstveno funkcijo v organizaciji, udeležbo pri dohodku organizacije in lastninsko pravico na vloženih sredstvih oziroma postopno odplačevanje teh sredstev. Vodstvena funkcija je obrtniku zagotovljena najmanj
toliko časa, dokler niso v celoti izplačana njegova, ob ustanovitvi vložena sredstva, kasneje pa le, če delež njegovih sredstev (ki jih je vložil v organizacijo
po njeni ustanovitvi) ne pade pod 10% vrednost celotnega poslovnega sklada
organizacije; če je delež manjši od 10%, se pogodbena organizacija spremeni
v organizacijo združenega dela, obrtnik pa lahko ostane njen poslovni vodja še
največ eno leto (kasneje je seveda lahko imenovan na to mesto na podlagi
razpisa 41. člena). Udeležba pri dohodku organizacije, ki pripada obrtniku
na temelju vloženih sredstev, lahko doseže tudi do 50 % čistega dohodka organizacije — izjemoma pa celo več, če bi sicer znesek, t. j. njegova udeležba ne
dosegala dvojnih obresti na dolgoročno vezane hranilne vloge, ki bi jih na
vrednost vloženih sredstev priznale banke. Predvidena pa je tudi možnost,
da družbeni dogovor določi -posamezne dejavnosti, kjer je mogoče udeležbo
obrtnika pri dohodku organizacije povečati (37. člen). Sredstva, ki jih je obrtnik
vložil v organizacijo, se mu postopoma odplačujejo
s tem se zmanjšujejo njegove pravice na podlagi lastnine. Odplačilo delovnih sredstev se določa praviloma v okviru amortizacijskih stopenj, ki veljajo za organizacije združenega
dela; te stopnje so lahko tudi višje, ne morejo pa segati prek maksimalnih,
ki so dopuščene za OZD za obračun republiškega davka iz dohodka. Omeniti
velja še, da se ta izplačila, lahko izvrše šele, ko so delavcem in tudi samostojnemu obrtniku izplačani osebni dohodki (31. člen).
Na temelju dela, ki ga opravlja samostojni obrtnik v pogodbeni organizaciji, ima — tako kot delavci /v tej organizaciji — pravico do osebnega dohodka.
Ta se ugotavlja po načelih in ustreznega samoupravnega sporazuma. Poleg teh
lahko določijo še posebna dodatna merila za določanje osebnega dohodka obrtnika — npr. njegova obvezna prisotnost na 'delovnem mestu, priprave delovnega
procesa ipd.
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Z delom dohodka, ki pripada obrtniku in delavcem na temelju skupnega
dela, gospodari delavna skupnost kot celota — za to gospodarjenje veljajo ista
načela kot za organizacije združenega dela (38. člen).
Obrtnik lahko že po zakonu samem vlaga vsa sredstva, ki mu pripadajo iz
poslovanja pogodbene organizacije, ponovno v to organizacijo — za druga vlaganja je potrebna ustrezna določba v ustanovitveni pogodbi. O vsakokratnem
vlaganju sklenejo obrtniki in delavci posebno pogodbo.
Osnutek določa tudi pravice dedičev oziroma ožjih družinskih člainov v
primeru, če obrtnik postane trajno delovno nesposoben oziroma če umre. V takem primeru namireč tem upravičencem ne gredo le materialne pravice do vloženih sredstev, temveč tudi pravica do udeležbe pri dohodku organizacije, ki jo
vložena sredstva zagotavljajo.
4. Namen združevanja samostojnih obrtnikov in drugih delovnih ljudi v
obrtne zadruge je trajno organiziranje skupne obrtne proizvodnje, opravljanje
storitev ali pa prodaja njihovih izdelkov. Po "svoji dejavnosti se torej obrtne
zadruge ustanavljajo kot proizvodne oziroma storitvene ali pa kot nabavnoprodajne zadruge. Splošne določbe o vseh vrstah obrtnih zadrug so v osnutku
take, kot veljajo za druge zadruge (ustanovitev, jamstvo, prenehanje zadruge
ipd.).
Proizvodno ali storitveno zadrugo lahko ustanovi najmanj deset obrtnikov.
Pri tej vrsti zadrug postanejp člani zadruge tudi delavci, ki so v njej v rednem
delovnem razmerju s polnim delovnim časom. Dohodek, ki ga zadruga ustvari,
se deli na del za osebno in skupno porabo članov, na del za razširitev materialne
podlage združenega dela in na del za dvig delovne sposobnosti članov ter za
potrebne rezerve. Del dohodka, ki je namenjen za osebno in skupno porabo čla,nov, se deli med njimi glede na njihov delež pri poslovnem uspehu zadruge;
kriterija delitve sta vloženo delo in vložena delovna sredstva. Pri tem, veljajo
za določitev dela dohodka, ki pripada članom za osebno in skupno porabo glede
na njihovo vloženo delo, enaka načela kot v OZD (65. člen).
Nabavno-prodajne zadruge ustanovi lahko najmanj 30 samostojnih obrtnikov. Posli, s katerimi se te zadruge lahko ukvarjajo, so posebej našteti (66.
člen). Člani teh zadrug so lahko: samostojni obrtniki, organizacije združenega
dela in pogodbene organizacije združenega dela.
Nabavno-prodajno zadrugo skupaj upravljajo člani zadruge in delavci, ki
so zaposleni v njej.
Del dohodka nabavno-prodajne zadruge, ki je namenjen za osebno in skupno
porabo delavcev zadruge, se oblikuje po enakih načelih, kot v OZD. O tem delu
dohodka odločajo delavci zadruge sami. Članom take zadruge pa na temelju
članstva oziroma poslovanja, z zadrugo ne pripada nikakršen dohodek.
5. Osnutek določa v 5. poglavju pogoje in način ustanovitve, poslovanja in
prenehanja obratovalnic oziroma skupnih obrtnih delavnic in gostinskih obratov. Za opravljanje v zakonu obravnavanih dejavnosti se zahteva ustrezna strokovna izobrazba ali usposobljenost za vse dejavnosti, pri katerih je od kakovosti
proizvoda ali opravljene storitve odvisna varnost življenja ali premoženja
kupca proizvoda oziroma uporabnika storitve. Izjema od tega načela je dopuščena v primerih, ki jih določi s posebnimi predpisi republiški sekretar za gospodarstvo, dalje za gostinske obrate v krajih, ki so turistično manj razviti in za
prodajo na drobno v odročnih krajih.
36*

564

Priloge

Dokaz strokovne izobrazbe ali usposobljenosti se tudi me zahteva za upravljanje domače in umetne obrti in za delo na domu.
6. Na podlagi večinskega mnenja v razpravah, da občanom ni mogoče prepovedati dela izven osnovne zaposlitve, da pa je treba tudi to delo čimbolj izenačiti z redno obrtjo in ga normirati, da bo olajšana kontrola, so ima, področju opravljanja obrtnih dejavnosti kot postranski poklic v zakonski osnutek vgrajene nekatere novosti. Poleg dosedanje priglasitve je določeno, da občinska upravni
organ priglasitev potrdi, kar omogoča ugotavljanje, ali so izpolnjeni po zakonu
določeni pogoji. Izrecno je določeno, da so tudi v teh primerih delovna prostori
dostopni inšpekcijskim službam.
Osebe v delovnem razmerju lahko kot postranski poklic opravljajo obrtno
dejavnost. Dodatna omejitev je pogoj, da mora delavec, ki je v delovnem razmerju,. dobiti soglasje svoje organizacije, organa oziroma obrtnika, pri katerem
je zaposlen.
Občinski skupščini je prepuščeno, da bo odločila, ali in katere obrtne dejavnosti se lahko opravljajo kot postranski poklic na njenem območju.
Osnutek zakona vključuje delo na domu po naročilu, kar doslej ureja med
ostalim zakon o 'delu na domu. Po predvidenih določbah bo lahko občan po
posebni pogodbi izdeloval različne obrtne izdelke ali opravljal določene storitve
(sestavljanje delov, dodelava) na svojem domu, vendar ne za organizacijo, pri
kateri je zaposlen. Kot novost se predpisuje, da je dolžna organizacija pogodbo
o delu na domu priglasiti upravnemu organu občine, kjer ima delavec stalno
bivališče. Ta določba ima namen, da postane to delo javno in da se omogoči nadzorstvo nad dohodkom. Delo na domu ni dovoljeno po pogodbi z zasebnim obrtnikom, ker bi se s tem lahko prekoračeval cenzus zaposlenih.
V varianti je predložena tudi možnost, da se delo na domu po naročilu v
celoti črta iz tega zakona in se uredi v okviru zakona o delovnih razmerjih.
Osnutek opredeljuje tudi domačo in umetno obrt in postavlja zanju okvirne
pogoje.
7. Na področju gostinske dejavnosti je posebej opredeljeno oddajanje sob
in dajanje hrane in pijače v okviru gospodinjstva (stanovanje, vikend) in kmečkega gospodarstva.
8. Izhajajoč iz XXXIV. dopolnila k ustavi SR Slovenije in intenc dosedanjih stališč za II. fazo ustavnih sprememb, da zakon določa pogoje, ko mora
klasično zasebno delo prerasti v začetne oblike samoupravno organiziranega dela
in meje, v katerih je dopustna (izjemno) uporaba dopolnilnega dela dragih delavcev, določa osnutek zakona te meje in te pogoje.
Osnutek zakona ne postavlja niti količinske niti vrednostne meje za delovna sredstva, ki jih samostojni obrtnik, kadar zaposluje druge delavce, lahko
uporablja za opravljanje obrtne ali druge gospodarske dejavnosti. Take meje
tudi objektivno in realno ne bi bilo mogoče določiti glede na zelo različne potrebe in pogoje v posameznih dejavnostih, ki jih obravnava ta zakon. Poleg tega
upoštevamo, da sama delovna sredstva še ne ustvarjajo presežne vrednosti,
temveč šele živo delo delavcev in lastnika sredstev in da je v splošnem družbenem interesu, da so tudi delavnice samostojnih obrtnikov dobro in sodobno
opremljene in da so sodobno urejeni in opremljenim tudi gostinski obrati samostojnih obrtnikov. Upoštevamo, da so predvsem obratovalnice s sodobno opremo
in tehnologijo zdrava in realna podlaga za višje oblike organizacije osebnega dela.
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Glede na posebne družbene pogoje in potrebe pa je omejitev delovnih sredstev določena v brodarstvu in prevozništvu, kjer -taka omejitev opredeljuje tudi
obseg dejavnosti.
Pri določitvi gornje meje za uporabo dopolnilnega dela drugih delavcev
v klasični zasebni dejavnosti izhaja osnutek zakona s stališča, da za realizacijo
ustavnih določb ni toliko pomembno število delavcev kot odnosi, ki se morajo
ustvariti, da se prepreči izkoriščanje delavcev in da se tudi delavec, ki dela'
v zasebni dejavnosti, čimbolj izenači z delavcem v združenem delu.
Ob takem izhodišču določa osnutek zakona gornjo mejo za najvišje število
delavcev (155.—161. člen), s katerimi lahko sklene samostojni obrtnik delovno
pogodbo.
Kolikor pravice delavca in medsebojni odnosi med delavcem, in samostojnim obrtnikom v klasični zasebni dejavnosti v osnutku tega zakona niso posebej normirane, je to podrobno določeno v zakonu o delovnih razmerjih delavcev, zaposlenih pri zasebnih delodajalcih. Ta zakon že daje pravno podlago
tudi za kolektivno pogodbo, ki kot družbeni dogovor postavlja okvire za ma<te<rialne in druge pravice delavcev. Materije celotnega zakona o delovnih raiZrmerjih delavcev pri zasebnih delodajalcih pa ni mogoče prenesti v zakon o
osebnem delu; potrebno pa bo njegovo usklajevanje z ustavnimi dopolnili, ki
bo pokazalo, v čem ga je potrebno dopolniti in ga tudi prilagoditi zakonu o
osebnem delu.
Predloženi zakon posebej določa, da so delavci obvezno udeleženi tudi na
delu dohodka obratovalnicer-Merilo bo določila kolektivna pogodba. Osnutek
opredeljuje tudi osebni dohodek samostojnega obrtnika glede na njegovo vloženo delo. Merila za ta dohodek se določajo z družbenim dogovorom. Osebni
dohodki delavca imajo prednost, pred osebnim dohodkom samostojnega obrtnika. Poleg tega že sedanja podlaga za kolektivne pogodbe zagotavlja delavcem
tudi del dohodka za njihove skupne potrebe (hrana, letni dopust, prispevek za
Stanovanja).
Za uporabo dopolnilnega dela izda organ občinske skupščine samostojnemu
obrtniku posebno dovoljenje. Izdajo dovoljenja lahko zavrne, če obrtnikov
zakonec aH ožji družinski član že opravlja isto dejavnost in -bi lahko tako oba
z uporabo dopolnilnega dela drugih delavcev zaobšla načela, ki jih za. to delo
postavlja osnutek. Pri skupni obratovalnici je celotno število delavcev omejeno
s številom, ki je dovoljeno za eno obratovalnico.
Za uresničitev načela, da dopolnilnega dela ni mogoče uporabljati tako, da
se prilašča presežek dela delavcev, predvideva osnutek v 162. členu posebno
progresivno obdavčitev dobička samostojnega obrtnika. Obdavči se znesek, ki
»presega trikratni povprečni letni neto osebni dohodek zaposlenih v gospodarstvu SRS, in sicer v korist posebnega sklada za raizvoj obrti. Samostojni obrtnik
tega davka ne plača, če ustanovi ■pogodbeno organizacijo združenega dela
(163. člen).
9. Poglavje o nadzorstvu in ukrepih ima samo tiste posebne določbe, ki jih
terja specifičen značaj osebnega dela z zasebnimi sredstvi in tki naj omogočijo
uspešnejše delo inšpekcij.
10. V kazenskih določbah osnutka zakona so navedeni samo prekrški. Višina zagrožene kazni bo vnesena v osnutek, ko se bo osnuitek usklajeval z republiškim sekretariatom za pravosodje in občo upravo. Za pogodbene delovne
organizacije in za zadruge niso določene posebne kazenske sankcije, ker naj bi
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veljale za njih za kršitve iste določbe kot veljajo za gospodarske prestopke organizacije združenega dela po drugih predpisih.
11. Prehodne določbe omogočajo prehod iz dosedanje v novo zakonsko ureditev osebnega dela.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Grosuplje, Metlika in Novo mesto, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 33. zasedanju dne 10. aprila 1973 obravnavah osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih.
V razpravi so sodelovali delegati občin Brežice, Celje, Domžale, Kamnik.
Ljubljana-Moste-Polje, Murska Sobota, Šentjur pri Celju, Trebnje in delegat
občine Ljubljana-Siška, ki je govoril tudi v imenu drugih ljubljanskih občin
in mesta Ljubljane ter občin Grosuplje, Kočevje in Ribnica. V razpravi je sodeloval tudi predstavnik skupnosti slovenskih občin, pismene pripombe pa je dal
(delegat občine Mozirje.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni ureditvi skliea 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 in splošni razpravi delegatov je bila dana podpora
osnovnim izhodiščem in usmeritvi osnutka, ki je v vseh občinah vzbudil široko
in prizadeto zanimanje. V mnogih Občinah in v posameznih regijah so pred
zasedanjem organizirali širše razprave, ki so se jih udeleževali predstavniki organizacij združenega dela in neposredno prizadeti občani, predstavniki družbenopohtičnih organizacij in poslanci, tako da so bila mnenja in stališča, izražena
na zasedanju, v večini primerov rezultat teh razprav.
Poudarjeno je bilo, da osnutek zakona sprošča iniciativo občanov, da bodo
lahko skladno s samoupravnimi socialističnimi odnosi čimbolj racionalno vlagali delo in sredstva v svojo in v korist celotne družbe. Osebnemu delu z zasebnimi delovnimi sredstvi zakon določa družbene meje in mu zagotavlja ekonomsko in pravno varnost ter omogoča, da se bo tudi na tem področju lahko uveljavil napredek v organizaciji dela, tehnologiji in da se čimbolj omejijo možnosti prilaščanja in razpolaganja z rezultati tujega dela in da se delavci, zapo~
sleni pri tem delu, v svojih materialnih in samoupravnih pravicah čimbolj
izenačijo z delavci v združenem delu, kar je -posebej poudarjeno tudi v ustavnih
dopolnilih. Osnutek zakona tudi omogoča, da se posamezne dejavnosti na tem
področju med seboj čimbolj izenačijo glede njihovega ekonomskega položaja.
(Delegati ljubljanskih mestnih občin ter občin Grosuplje, Kočevje, Ribnica,
Mozirje, Murska Sobota, Trebnje, predstavnik IO skupnosti slovenskih občin.)
V razpravi je bilo opozorjeno na potrebo, da se uskladita ta zakon in zakon
o nacionalizaciji poslovnih prostorov, zlasti glede pogodbenih organizacij združenega dela, gledle katerih naj bi se omejitve iz sedanjega zakona odpravile.
(Ljubljanske mestne občine, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, IO SSO.)
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Izraženo je bilo mnenje, na.j se v zakonu -določi, 'da bo celotno finančno in
vodstveno poslovanje pogodbene organizacije družbenega dela čim enostavnejše,
ker takšne ekonomske enote ne prenesejo prevelikih režijskih stroškov. Prevelika režija bi namreč zavrla ustanavljanje posebnih organizacij združenega
dela. (Domžale.)
V zvezi z davčno politiko je bilo izraženo mnenje, da bi kazalo, ko bo ta
zakon sprejet, poenotiti tudi davčno politiko občin v republiki (Celje). V zvezi
s tem je bil dan konkreten predlog, naj bi se prometni davek v pogodbeni organizaciji združenega dela po stopnji izenačil s prometnim davkom v temeljni
organizaciji združenega dela. 3% prometni davek na osnotvna sredstva namreč
ne spodbuja obrtnika za vlaganje v razširjeno reprodukcijo, zato naj bi predlagatelj to proučil in predložil ustreznejšo rešitev. Prav tako je bilo predlagano,
naj se zakon o davkih občanov ustrezno prilagodi rešitvam, ki jih zahteva zakon o osebnem delu. Razen tega naj se pogodbeni organizaciji združenega dela
omogoči tudi najemanje premostitvenega kredita za izplačevanje osebnih dohodkov, kolikor bi zašla v trenutne finančne težave. (Ljubljanske mestne
občine, Grosuplje, Kočevje, Ribnica.)
V zakonu je preveč diskrecijskih pravic občin, zato naj jih predlagatelj
ponovno prouči. (Ljubljanske mestne občine, Grosuplje, Kočevje, Ribnica.)
Izraženo je bilo mnenje, naj bi se kriteriji, kateri se postavljajo za obrtnike
v pogodbenih organizacijah glede amortizacije in nivoja dohodkov, ustrezno
uporabljali tudi za samostojne obrtnike. Tu gre predvsem za vprašanje stopnje
te amortizacije in pa ustrezne revalorizacije teh vrednosti sredstev, s katerimi
razpolagajo oziroma proizvajajo. (Ljubljana-Moste-Polje.)
Odprto je vprašanje združevanja te dejavnosti v gospodarske zbornice,
glede na to, da se problemi teh dejavnosti razrešujejo predvsem v občinah.
(IO SSO.)
Postavljeno je bilo vprašanje, ali se bo po novem zakonu dovoljevalo, da
bo en obrtnik oziroma ena obrtna delavnica in tudi pogodbena organizacija
združenega dela lahko izvrševala več obrtnih dejavnosti ali samo eno, ker je z
eno samo skupno obrtno delavnico mogoče opravljati več dejavnosti naenkrat.
(Kamnik.)
Opozorjeno je bilo na potrebo, da se v javni razpravi čimbolj popolno opredelijo strokovne, organizacijske in politične naloge ter vloga občin v zvezi s tem
zakonom, od katerih bo treba mnoge opraviti že v 'času preraščanja osnutka v
predlog zakona. Zaradi velikega osipa v upravnih organih skupščin, občin je bilo
v zvezi s tem omenjeno, da je potrebna posebna obravnava stanja, položaja in
vloge občinskih upravnih organov. Neskladje med nalaganjem novih nalog občinam in linearnim limitiranjem proračunske potrošnje v občinah brez zadostne
skrbi za kadrovsko krepitev upravnih organov skupščin občin, namreč že pušča
mnoge negativne posledice; med njimi je tudi površna, premalo učinkovita kontrola in nadzor nad izvajanjem predpisov. (Brežice, IO SSO.)
V razpravi so opozorili tudi na potrebo, da bi bili številni predpisi v zakonu
jznani hkrati s predlogom, da bi lahko razpravljali tudi o teh, predvsem pa predpisi glede ustreznih sprememb davčnega sistema. Isto velja za osnutke sporazumov, ki določajo osebne dohodke pri samostojnih obrtnikih in pa za ustanovitvene pogodbe za posebne organizacije združenega dela. (Ljubljana-MostePolje.)
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V razpravi je bilo izražena tuidi podpora pripombam sveta za obrt pri gospodarski zbornici SR Slovenije. (Domžale.)
Pripombe k posameznim členom:
7. člen : Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo treba glede na razna tolmačenja isn definicije o tem, kaj je storitvena in kaj je proizvodna obrtna dejavnost,
iz česar sledijo tudi razlike pri obračunavanju prometnega davka in pri različnih olajšavah, to vprašanje jasno in precizno rešiti v zakonu. (Kamnik.)
Predlagano je bilo, da se v tretji alinei tretjega odstavka črta dodatek, ki dovoljuje izdelavo športnega in lovskega orožja; da se v peti alinei
črta dosita vek, ki se nanaša na pridobivanje gline, kamna, peska in gramoza;
v osmi alinei naj se črta celotno besedilo za besedo: tiskarstva. Pri tem
ie bilo poudarjeno, da ni nobene družbene potrebe za omogočanje zasebne
iniciative v teh dejavnostih, da pa bi lahko iz tega prišlo do občutne škode s
stališča varstva narave in okolja ter javne varnosti. (Brežice, IO OOS.)
9. člen: Predlagano je bilo, naj se — razen omenjenih — kot ožii družinski člani štejejo tudi snaha, zet in vnuki, če živijo v skupnem gospodinjstvu.
(Murska Sobota.)
10. člen : V zvezi s tretjo alineo prvega odstavka in v povezavi
z 11. členom ie bilo izraženo mnenje, da glede prevozov z motornimi vozili ne
bi bilo potrebno zahtevati ustanovitve posebnih poslovalnic, ampak bi bilo
dovoli, da se takšna obrtna dejavnost registrira po mestu stalnega prebivališča.
(Lj ubl j ana-Moste-Poljie.)
V zvezi s peto in šesto alineo (projektantski biroji in wodajalne)
ie bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba precizneje določiti obseg in vrsto opravil
v teh obratovalnicah. Konkretno je bilo predlagano, p.aj bi poleg nosilca dovoljenja obrtne diejavnosti v omenjenih dejavnostih bil zaposlen še samo en delavec
in ne tri oziroma dva, kot je to določeno v osnutku zakona. Omenjeni biroji in
prodajalne pa ne bi smeli imeti še zunanjih sodelavcev. Obrtnih dovoljenj za te
dejavnosti tudi ne bi smeli dajati osebam, ki so že v rednem delovnem razmerju.
(Brežice, IO SSO.)
16. člen : Ob tem členu je bilo omenjeno, da bo ugotavljanje splošnega
družbenega interesa težka naloga za občinski upravni organ in tudi za gospodarsko zbornico. (Kamnik.) Razen tega ni povsem jasno, ali je mnenje gospodarske
zbornice dokončno ah pa je odločitev vendarle prepuščena razsodbi organov skupščine občine glede družbene utemeljenosti oziroma potrebnosti po posamezni
obrtni dejavnosti:. (Ljubljana-Moste-Polje.)
Glede besedila pod c) -—■ izdelovanje kozmetičnih sredstev in dišav, je bilo
iziraženo mnenje, da te dejavnosti ne kaže prepustiti zasebnim obrtnikom in jo
je zato treba navesti v 7. členu. (Celje.)
18. č 1 e n : V zrvezi z zadnjim odstavkom je bilo izraženo mnenje, da ni
jasno, ali gre pri tem za tipično gradbene stroke, kot so zidarstvo, tesarstvo, ali
pa tudi npr. parketarje, električarje in podobne stroke, ki so potrebne za finalizacijo gradnje. (Celje.)
19. čl en : Ob tem členu je bilo postavljeno vprašanje, kako take pogodbene organizacije vgraditi v sistem temeljnih organizacij združenega dela in
kako je v tem primeru z veljavnostjo zakona o prometnem davku, ki obremenjuje občana s plačilom prometnega davka na reprodukcijski material tudi
v primerih, ko ga družbeno gospodarstvo ne plača. (10 SSO.)
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26. člen : Predlagano je bilo, naj se drugi del tretjega odstavka tega člena
spremeni tako, da bi se glasil:
»Pogoje za vodenje pogodbene organizacije združenega dela ima, kdor
izpolnuje pogoje po 74. členu tega zakona oziroma, kdor namesto pogoja iz 3.
točke 74. člena tega, zakona izpolnjuje pogoje za poslovno vodstvo organizacije
ter pogoje, določene v 1. in 2. ter 4. do 7. točki 74. člena tega zakona.«
Drugi del tega odstavka je namreč dvoumen in bi po njem izpolnjeval pogoje za poslovno vodenje tudi tisti, ki sicer ne izpolnjuje pogojev iz 74. člena
zakona, to je neplačan davek, kaznovanje s prepovedjo opravljanja določene
dejavnosti itd. (Murska Sobota.)
29. člen: Določilo prvega odstavka tega člena dopušča možnost, da da
samostojni obrtnik pogodbeni organizaciji združenega dela sredstva za ustanovitev in začetek dela le v najem.. Ker so s tem verjetno mišljeni tudi poslovni
prostori, je vprašanje, ali je to določilo skladno z določili 13. in 29. člena zakona
o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč. Po teh določilih postanejo namreč poslovni prostori, ki so večji kot 70 m2 in nehajo služiti poslovni
dejavnosti lastnikov, družbena lastnina. (Trebnje.)
Poudarjeno je bilo, da bi moral zakon v tem členu razjasniti tudi možnost
pridobivanja ustreznih kreditov za obratna sredstva, predvsem pa vprašanje,
ali bodo prejemniki in nosilci teh »kreditov zdaj pogodbene organizacije kot
pravne osebe, ali pa da obrtnik kot ustanovitelj te pogodbene organizacije dobi
določena kreditna sredstva na svoj naslov in jih potem kot svoj delež vlaga
v to pogodbeno organizacijo. (Ljubljana-Moste-Polje, Šentjur pri Celju.)
Postavljeno je bilo vprašanje, ob kakšnih pogojih lahko pogodbene organizacije združenega dela nabavljajo elektiromaterial po režimu, ki velja za ostale
delovne organizacije. (Šentjur pri Celju.)
31. člen : Predlagano je bilo, da se ta člen dopolni z odstavkom »Odplačilo vloženih sredstev se ne smatra kot dohodek obrtnika in ni podvrženo
nobenim davščinam.« Od sredstev, vloženih v pogodbeno organizacijo, so bile
namreč obveznosti do družbe že enkrat poravnane, razen tega pa se tudi pri
samostojnih obrtnikih amortizacija ne šteje kot dohodek obrtnika in je pri
ugotavljanju dohodka odbitna postavka. (Murska Sobota.)
Razen tega naj bi pri obrtnikih zakon upošteval tudi dodatna merila za
nadurno delo, posebne prispevke v smislu patentov odnosno osvojenega tržišča
po posameznem samostojnem obrtniku, prav tako kot je to določeno pri obrtniku kot ustanovitelju pogodbene organizacije. (Ljubljana-Moste-Polje.)
Prav tako se predlaga, da naj bi bila amortizacijska, doba lahko tudi višja
od maksimalno dovoljene, ki velja za temeljno organizacijo združenega dela.
Predlagatelj pa naj predpiše samo zvezno minimalno stopnjo. (Ljubljanske
mestne občine, Grosuplje, Kočevje, Ribnica.)
34. člen : Izraženo je bilo mnenje, da bi se moral predlog tega zakona
predhodno uskladiti z zakonom o nacionalizaciji poslovnih prostorov, ker bi
sicer sredstva, omenjena v tem členu, po obstoječih predpisih lahko podlegla
nacionalizaciji. (Murska Sobota.)
38. člen: Razen naštetih naj bi se kot družbena lastnina štela tudi vlaganja v družbeni standard delavcev. (Ljubljana-Moste-Polje.)
40. člen : Omenjeno je bilo, da je 10-letna doba nesprejemljiva za posamezne dejavnosti in bi jo bilo treba 'diferencirati. (Domžale.)
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45. člen : V zvezi s tem členom je bila poudarjena nujnost, da se knjigovodstvo in administracija pogodbenih organizacij združenega dela v kar največji možni meri poenostavi. (Murska Sobota, Grosuplje, Kočevje, ljubljanske
mestne občine, Ribnica.)
46. člen : Izraženo je bilo mnenje, da se v zakonu določi, da imajo tako
organizirane zadruge status organizacije združenega dela. (Brežice.)
55. člen : Omenjeno je bilo, da ta člen ni povsem usklađen s 65. členom,
ker v enem govorimo o finančnih sredstvih, ki so namenjena za poslovanje
zadrug, ki ne morejo biti podlaga za udeležbo pri dohodku zadruge, medtem ko
v drugem govorimo1, da izhaja določena participacija pri dohodku tudi na račun
sredstev, ki se preložijo za začetek dela zadruge. (Ljubljana-Moste-Polje.)
58. člen: Dan je bil predlog, naj se ta člen dopolni tako, da se glasi:
»Najvišji otrgan obrtne zadruge je zbor njenih članov in članov delovnega
kolektiva zadruge.« (Brežice.)
65. č 1 e n : V tem členu bi bilo treba ustrezno opredeliti tudi vlogo sindikatov. (Grosuplje, Kočevje, ljubljanske mestne občine, Ribnica.)
66. člen: Ta člen naj bi se v posameznih točkah dopolnil:
»Nabavljajo in prodajajo svojim članom reprodukcijski in ostali material za
obrtne stvaritve in za izdelavo obrtnih izdelkov ter jih oskrbujejo z opremo,
stroji, delovnimi pripravami in orodji.«
V 2. točki naj se doda, da prodajajo izdelke in storitve svojih članov in
izdelke in storitve svojih delovnih enot.
3. točka tega člena naj se glasi: ^kupujejo reprodukcijski material in dajejo
svojim članom v predelavo in dodelavo, izdelavo in vgraditev.«
V 5. točki naj se doda, da prevzemajo obrtniška dela od posameznih naročnikov in od organizacij združenega dela ter organizirajo izvršitev naročenih
del po svojih članih in delovnih enotah.
V 6. točki naj bi namesto proizvajalnih organizacij navedli organizacije
združenega dela. (Brežice.)
67. člen: Prvi odstavek naj bi se spremenil tako, da bi se glasil:
»Obrtno nabavno prodajalne zadruge lahko ustanavljajo proizvodne oziroma storitvene obrate kot enote zadruge za dodelavo, predelavo in izdelavo
izdelkov oziroma za upravljanje storitev za svoje člane in druge organizacije
združenega dela.«
V 4. odstavku naj se doda »in drugim organizacijam združenega dela ter
tobčanov,« kar izhaja iz predlagane dopolnitve prvega odstavka. (Brežice.)
69. člen : Izraženo je bilo mnenje, da je 30 obrtnikov za ustanavljanje
zadruge prevelik cenzus, vsaj v podeželskih krajih, kjer je treba začeti z manjšim številom in šele postopoma pridobivati nove člane. (Brežice, Grosuplje,
Kočevje, ljubljanske mestne občine, Ribnica.)
81. člen : Opozorjeno je bilo, da je v 74. členu določeno, da obratovalnico
lahko ustanovi, kdor je med drugim poravnal tudi vse zapadle davčne in druge
davčne ter družbene obveznosti. V tem členu pa ni sankcije, po kateri bi lahko
pristojni občinski organ določil, da obratovalnica preneha, če obrtnik ni poravnal vseh zapadlih davčnih in drugih družbenih obveznosti.
Prav tako je bilo predlagano, da se v prvem odstavku črta beseda »lahko,«
ker gre za sistemski zakon.
90. člen: Med naštetimi obrtmi naj se navede tudi frizerska obrt. (Grosuplje, Kočevje, ljubljanske mestne občine, Ribnica.)
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94. člen : Predlagano je bilo, naj se izdelovanje sladoleda z avtomati,
izdelovanje kisa in medičarstvo iz tega člena črta in prenese v 90. člen, ker gre
tu tudi za prehrambene stroke. (Celje.)
95. člen: V razpravi na zasedanju in v razpravah v občinah je prišla do
izraza zahteva, da se z zakonom onemogoči popoldanska obrt kot postranski
poklic, ker to vnaša nered v obrtno dejavnost in pospešuje šušmarstvo z nizko
obdavčitvijo. Razen tega to tudi ni združljivo z delom posameznika v družbenem
sektorju, ker ta lahko izkorišča svoj položaj v zasebni dejavnosti. Če pa že mora
biti popoldanska Obrt, pa naj to določi občinska skupščina v soglasju z delovnimi
organizacijami, kajti šušmarji navadno opravljajo obrtno dejavnost z najetimi
delavci, z orodjem, ki so si ga prinesli iz podjetij, kjer so zaposleni, nemalokrat
pa 'tudi z materialom, ki so si ga prilastili na svojem delovnem mestu oziroma
v podjetju, kjer so zaposleni. Zaradi pomanjkljive evidence davčnih uprav si
zagotavljajo neupravičene zaslužke, ki so obdavčeni z minimalnim davkom.
Na ta način so škodljivi tudi za družbeni sektor, saj gre v večini primerov za
izigravanje predpisov.
Razen tega bi morali v tem členu jasno opredeliti, kdaj se smejo ukvarjati
ti občani le z obrtnimi storitvami za posameznike. (Murska Sobota, Šentjur pri
Celju.)
107. člen : Predlagano je bilo, da se oelotno poglavje pod c) (delo na
domu), ki obsega člene od 107 do 109, izpusti, ker pri tem ne gre za izrazito
obrtno dejavnost. (Celje.)
111. člen: V prvem odstavku naj bi se črtalo proizvodnjo živil in pijač,
ker tega ni mogoče prepustiti zasebnikom brez posebne kontrole in pogojev
(zdravstvenih, higienskih idr.). (Celje.)
117. člen : Predlagano je bilo, naj se pri določilih, ki urejajo gostinstvo,
pred izdajo dovoljenja zahteva tudi -dokazilo, da prosilec izpolnjuje predpisane
zdravstvene pogoje za delo v živilski stroki: poseben predpis to sicer določa za
tiste, ki že delajo v gostinstvu, ne pa za tiste, ki šele zaprosijo za dovoljenje.
Pozabljeno je bilo tudi na določila glede ustanavljanja gostinskih obratov
z občasnim poslovanjem, ki so številni posebno v odročnejših krajih, ki poslujejo samo v sobotah in nedeljah ter praznikih. (Kamnik.)
118. člen: Čeprav je ta izjema na mestu, pa naj bi zakon predpisal v teh
primerih vsaj minimalno izobrazbo oziroma način njene pridobitve. (Grosuplje,
Kočevje, ljubljanske mestne občine, Ribnica.)
121. člen: Več delegatov je predlagalo, da se črta zadnji stavek drugega
odstavka v prvem stavku tega odstavka pa bi naj občani, razen z gostinskimi
organizacijami, lahko sklepali pogodbe tudi s turističnimi 'društvi in njihovimi
združenji. (Brežice, Mozirje, Trebnje.)
127. člen : Pri tem členu naj se upošteva v drugi alinei tudi varainta.
(Kamnik, Murska Sobota.)
139. člen: Izraženo je bilo mnenje, da daje zakon glede projektantske dejavnosti zasebnikom preširoke koncesije. (Šentjur pri Celju.)
143. člen: V razpravi so menih, da je taka ureditev prodaje na drobno
pomembna zlasti za manj razvita območja. Ob tem pa se postavlja vprašanje,
ali se lahko zasebnik ukvarja s trgovsko dejavnostjo tudi v normalno urejenih
središčih. Razen tega so menih, da je prodaja kmetijskega orodja (6. alinea)
zelo širok pojem in naj bi zato zakon določil, da gre za prodajo drobnega orodja,
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ne pa tudi za večje kmetijske stroje.. Precizneje bi bilo treba opredeliti tudi
drugo alineo. (Murska Sobota, IO SSO.)
145. člen : Glede na tol; da je prodaja na drobno v osebnem delu z zasebnimi sredstvi potrebna in zato tudi mogoča le v odročnejših pasivnejših krajih,
v katerih zaradi ekonomskih razlogov ni interesa za organiziranje prodaje s
strani trgovskih delovnih organizacij, je bilo izraženo mnenje, da je še predvsem zaradi pomanjkanja kvalificiranega kadra zahteva po strokovni izobrazbi
v tem členu previsoka. Drugi odstavek tega člena sicer daje možnost, da upravni
orgatn izda dovoljenje za prodajo na drobno tudi osebi, ki nima strokovne izobrazbe, vendar pa v tem primeru izloči iz predmeta poslovanja oziroma prodaje
vse špecarijske in galanterijske predmete ter goriva in maziva. Tak asortiment
blaga pa za odročnejše kraje prav gotovo ne pomeni večjega napredka v oskrbi.
Zato je bilo predlagano, da se drugi odstavek tega člena dopolni s tem, da je
potrebno za prodajo stvari,, naštetih v 1., 2. in 7. alinei 143. člena opraviti poseben preizkus znanja, analogno preizkusu znanja iz 94. člena tega osnutka.
149. člen: Ta člen naj bi dopolnili z določbo, da se v storitveni obrti sezonskega značaja (npr. zidarstvo) podobno kot v gostinstvu lahko izjemoma
zaposluje v sezoni večje število delavcev, vendar letna vsota ur dopolnilnega
dela drugih ne sme presegati določenega cenzusa o dovoljenem številu delavcev.
(Mozirje.)
151. člen : Poleg kolektivne naj bi v drugem o>dstavku omenili tudi delovno pogodbo. (Grosuplje, Kočevje, ljubljanske mestne občine, Ribnica.)
Izraženo je bilo tudi mnenje, da sta ta člen in 153. člen med seboj v nasprotju in zato nejasna. (Murska Sobota.)
155. člen : V razpravi je bilo omenjeno, da določba tega člena najbolj prizadene obrtnike v gradbenih strokah, ki z dopolnilnim delom petih zaposlenih
delavcev praktično ne more zgraditi niti skromne enodružinske hiše. O cenzusu
petih zaposlenih v teh strokah bi bilo še posebej treba razmisliti na tistih področjih, kjer še zaradi raztresenosti malih gradbišč organizacije združenega dela
otepajo del.
Pristojni občinski upravni orgain sicer lahko, kot to določa 157. člen, izjemoma dovoli v posebnih primerih uporabo dodatnega dela tudi drugih oseb,
vendar pa to ni predvideno tudi za gradbeno stroko, čeprav je ta izrazito sezonskega značaja. (Murska Sobota.)
156. člen : Predlagano je bilo, naj bi v točki b) tega člena izbrisali pekarstvo, ker so glede na samo naravo dela, način proizvodnje ter higienskotehnične predpise, ki spremljajo tako dejavnost, absolutno premalo trije zaposleni, ker pek rabi enega ali dva prodajalca, snažilko itd. Ker je pekarstvo posebnega družbenega pomena, moramo to dejavnost ščititi, ne pa omejevati.
(Kamnik.)
165. člen : V prvem odstavku je bilo izraženo mnenje, naj bi se termin
ožji družinski člani uporabljal v vseh predpisih v istem pomenu, in sicer na
osnovi zakona v družini. Predlagano je tudi bilo, naj se zakonski drug izvzame
iz predpisanega cenzusa o dopolnilni delovna sili, vendar tako, da se prispevki
za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje štejejo kot odbitna postavka.
V zvezi z drugim in tretjim odstavkom je bilo opozorjeno, da so učenci
v gospodarstvu nasploh, kakor tudi v obrtni dejavnosti, pogostokrat predmet
izkoriščanja, vendar pa predloženi zakon v ničemer ne pomaga reševati tega
problema. Potrebno bi bilo planirati mesta teh učencev in predpisati zato dolo-
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čene pogoje. Zakon o učnih razmerjih sicer nekoliko obravnava tudi to problematiko, vendar docela izkoriščanja teh učencev ni odpravil. V zvezi z učenci
v gospodarstvu se predlaga v proučitev tudi možnost vključitve učencev v gospodarstvu ali v cenzus delovne sile ali pa da se najde neka druga ustrezna
rešitev. Gre namreč za to, da so že danes primeri, da se učenec v gospodarstvu
znajde na cesti takoj, ko se izuči. Na ta način se že pojavljajo suficiti v nekaterih poklicih, kot so frizerji, avtoličarji ipd., kar terja potem takojšnjo prekvalifikacijo teh izučenih mladih ljudi. (Grosuplje, Kočevje, ljubljanske mestne
občine, Ribnica.)
169. člen : Predlagano je bilo, da bi bilo umestno dopustiti nadaljevanje
obrti po poslovodji tudi sedaj, če v času opravljanja samostojne obrti obrnik
izgubi opravilno sposobnost. Njegova osebna navzočnost v delovnem procesu
je namreč pogoj za posedovanje pravice do opravljanja dejavnosti. (Šentjur
pri Celju.)
St.: 313-9/73
Ljubljana, 13. 4. 1973
POROČILA
Odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose ter za družbenopolitični sistem in notranjo politiko sta na seji dne 2. aprila 1973 obravnavala
osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih
dejavnostih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da so v osnutku zakona v pretežni meri upoštevane pripombe, ki so jih dali v razpravi skupščinska telesa,
družbenopolitične organizacije, asociacije združenega dela itd. o vlogi in polo*
žaju osebnega dela v obrtnih in drugih gospodarskih dejavnostih, posebno o
uporabi dopolnilnega dela drugih delavcev in preraščanju osebnega dela v
posebne organizacije združenega dela v duhu I., zlasti pa II. faze ustavnih
sprememb.
V podrobni Obravnavi sta dala odbora naslednje pripombe, mnenja in predloge k posameznim členom:
K 7.členu: Po določilih pete alinee se lahko ukvarja samostojni obrtnik
s pridobivanjem gline, kamna, peska in gramoza.
Odbora sta predlagala, da se ta alinea spremeni tako, da se glasi:
»— opravljanje rudarskih del, razen pridobivanja gline, kamna, peska in
gramoza samo za predelavo ali dodelavo v obratovalnici.«
Po mnenju obeh odborov bi se pridobivanje teh materialov omogočile le
v primeru, če predstavljajo osnovno surovino, ki jo samostojni obrtnik predeluje ali dodeluje v obratovalnici.
K 9. členu: V četrti vršiti naj se besedi »zakonski drug« nadesti z besedo »zakonec«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 16. č 1 e n u : Točka m) naj se dopolni z besedilom, ki sta ga odbora dala
k peti alinei 7. člena.
K 19. členu : Prve tri vršite drugega odstavka naj se nadomestijo z besedilom :
»Medsebojna razmerja v skupni obratovalnici se uredijo s pogodbo. ..«
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Sprememba je redakcijskega značaja, saj se z enim terminom opredelijo
medsebojna razmerja med samostojnimi obrtniki oziroma samostojni gostinci
v skupini delavnici oziroma v skupnem gostinskem obratu.
K 20. členu: V prvi vrsti se med besedama »obrtnik« iin »lahko« vstavijo besede: ».. . in skupna obratovalnica« ...
K 30. členu: V četrtem odstavku naj bi se določil časovni rok (npr.
1 leto), v katerem lahko namestnik vodi pogodbeno organizacijo združenega
dela, če obrtnik kot poslovni vodja zaradi bolezni, daljše odsotnosti ah iz drugih razlogov določen čas ne more opravljati svojih nalog.
Predvideti bi bilo treba možnost, da občinski upravni organ lahko v izjemnih in izrednih primerih podaljša z zakonom določen najdaljši časovni rok.
K 42. členu: — V skladu s pripombo odborov k četrtemu odstavku 30.
člena naj se prva alinea dopolni tako, da se glasi:
»— razrešitev delavcev ter sprejemanje in razrešitev delavcev na vodilnih
delovnih mestih, zlasti določanje namestnika po četrtem odstavku 30. člena«,
— v zadnji vrsti tretjega odstavka naj se besede »sodišču za samoupravne
spore« nadomestijo z besedami »svetu za spore iz samoupravnih razmerij«.
K 43. členu : Velja ista pripomba kot k tretjemu odstavku 42. člena.
K 50. č 1 e n u : V drugi vrsti naj se besedi »ustavnemu zboru« nadomestijo
z besedama »ustanovnemu zboru«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 67. člen u : V tretjem odstavku naj bi se dala možnost, da obrtno nabavne zadruge lahko tudi opravljajo pravno pomoč in organizirajo finančnotehnično pomoč za svoje člane. To delo bi lahko opravljale samostojno organizirane strokovne službe obrtnih nabavno-prodajnih zadrug.
V tem zakonu ali pa v zakonu o povezovanju in združevanju v gospodar' stvu bi morali predvideti možnost, da se osebno delo organizira institucionalno
na samoupravnih osnovah na vseh ravneh, da bi lahko obrtniki in zadruge medsebojno usklajevali svoje načrte in razvojne programe. Po mnenju odborov
kaže spodbujati in pospeševati vse oblike združevanja.
K. 82., 83., 84. in 85. členu : Besede »skupne Obrtne delavnice oziroma
skupnega gostinskega obrata« naj se nadomestijo z besedami »skupne obratovalnice«.
Sprememba je v skladu s pripombo k 19. členu.
K 92. č 1 e n u : Ta člen naj se črta, ker že drugi členi v osnutku zakona
predpisujejo pogoje, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da se mu izdk obrtno
dovoljenje.
K 95. členu : Bilo je izraženo posamično mnenje, da naj bi se že v
začetku določilo, da se obrt kot postranski poklic lahko opravlja le v storitvenih
dej avnostih.
K 107. do 109. členu : Odbora se nista strinjala z variantnim predlogom.
K 120. členu : Izraženo je bilo posamično mnenje, da bi bilo treba proučiti ali je prav, da lahko občani sprejemajo na prenočevanje turiste v počitniških hišicah.
K 121. členu: Na koncu prvega odstavka naj se namesto »pike« .postavi
»vejica« in doda besedilo: ».. ., oziroma s turističnimi društvi, če so za to registrirana.«
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Odibora sta menila,, da naj bi občani, ki oddajajo sobe za prenočevanje,
sklepali pogodbe ne le z organizacijami združenega dela s področja gostinstva
ali turizmu, temveč tudi s turističnimi društvi, kar je doslej v praksi.
K 127. členu : Odbora nista zavzela stališča do variantnega predloga in
sta rešitev tega vprašanja prepustila javni razpravi.
K 138. členu : — Po mnenju odborov bi bilo treba proučiti 1. točko.
Zavzemala sta se za to, da se prva alinea dopolni s tem, da se dovoli projektiranje družinskih eno- in dvostanovanjskih hiš;
— v drugi alinei pa bi bilo treba precizirati, ali površina 300 m2 pri projektiranju poslovnih prostorov, gospodarskih poslopij in drugih gradbenih objektov za opravljanje gospodarskih dejavnosti pomeni neto ali bruto površino.
Menili so tudi, da je površina 300 m2 premajhna, če gre za gradnjo nekaterih
objektov, npr. hlevov za molznice s postranskimi objekti;
— proučiti bi bilo treba možnost, da se projektirajo nekateri objekti za'
potrebe krajevnih skupnosti.
K 143. členu : Odibora sta menila, da bi se za pospeševanje turizma preučila možnost, da samostojni gostilničar ah kmet v odročnih krajih sklene pogodbo s Petrolom za prodajo tekočih goriv in maziv.
K 151. členu: V tretji vrsti naj se besede »po merilih kolektivne pogodbe udeležba« nadomestijo z besedami »po merilih delovne pogodbe na podlagi kolektivne pogodbe kot...«
Dopolnilo je potrebno zato, ker bo treba v zvezi s sprejemom zakona dopolniti in spremeniti tudi kolektivne pogodbe.
K 152. členu : Na koncu prvega odstavka naj se namesto »pike« postavi
»vejica« in doda besedilo: »sklenjenem: po 9. a členu zakona o davkih občanov.«
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 162. členu: Člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ce letni dobiček samostojnega obrtnika (153. člen), zmanjšan za znesek
davka od skupnega dohodka občana, preseže trikratni poprečni letni neto osebni
dohodek zaposlenega v gospodarstvu SR Slovenije, se iz tega presežka izločajo
sredstva po posebni progresivni lestvici kot sredstva družbene akumulacije, ki
se namensko uporabljajo za kreditiranje razvoja obrti, komunale in podobnih
gospodarskih dejavnosti.
Stopnje za izločitev presežnega dela dobička po prejšnjem odstavku in
načinu upravljanja s tako formiranimi sredstvi družbene akumulacije se določijo s posebnim zakonom.
Poprečni letni neto osebni dohodek zaposlenega v gospodarstvu SR Slovenije
se ugotavlja po podatkih zavoda SR Slovenije za statistiko.«
K 163. členu : Naj se spremeni tako, da se glasi:
»Samostojni obrtnik ni dolžan izločiti del presežnega dobička po- prvem
odstavku 162. člena, če ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela po
določbah III. poglavja tega zakona in ta del presežnega dobička vloži v to
organizacijo.
Če samostojni obrtnik ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela,
pa je del presežnega dobička iz prejšnjega člena že vplačal, ima pravico za
povračilo vplačanega zneska, če je pogodbeno organizacijo združenega dela
ustanovil v roku 12 mesecev od dneva vplačila presežnega dela dobička in če
vrnjeni znesek uporabi kot svojo naložbo v pogodbeno organizacijo združenega dela m«
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Spremembi k obema členoma sta potrebni zaradi večje jasnosti besedila.
K 172. členu: V drugem odstavku se beseda »varstveni« nadomesti z
besedo »varnostni«.
Sprememba je potrebna zaradi usklađene terminologije z zakonom o presežkih.
Odbora predlagata republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih skupaj
s predloženimi mnenji, pripombami in dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi.
Za svojega poročevalca sta odbora določila poslanca Jožeta Dernovška.
St.: 313-9/73
Ljubljana, 2. 4. 1973

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji
dne 2. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi opozoril na glavne značilnosti predlaganega osnutka, pri. čemer se je posebej zadržal pri štirih glavnih
oblikah dela državljanov s sredstvi v zasebni lasti.
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da se osnutek v mnogooem razlikuje
od tez, ki so bile predložene ob predlogu za izdajo tega zakona, da pa so te
spremembe zasnovane na političnih izhodiščih, ki so trajno opredelila mesto in
vlogo dela občanov s sredstvi v zasebni lasti in da osnutek v celoti izhaja iz
ustavnih dopolnil in deloma že anticipira rešitve, ki se obravnavajo v II. fazi
ustavnih sprememb.
Odbor je ugotovil, da je tako imenovana terciarna dejavnost še vedno slabo
razvita in da jo moramo v prihodnosti krepiti ne le z družbenimi sredstvi, temveč tudi z angažiranjem zasebnih sredstev. V sedanji fazi oblikovanja tega.
zakona, ki bo urejal delo z zasebnimi sredstvi, obstaja na terenu negotovost,
ki povzroča zastoj v dejavnosti, zaradi česar moramo pospešiti končno oblikovanje in sprejetje tega zakona, na terenu pa pojasnjevati njegove osnovne
intencije.
Končno se je v načelni razpravi zastavilo vprašanje, ali sodi urejanje projektantske dejavnosti in intelektualnih storitev gospodarskega pomena v ta
zakon, ker je narava teh dejavnosti povsem samosvoja in bi bila bolje urejena
v posebnem zakonu. Odbor je menil, da je tudi predlagana koncepcija zakona
sprejemljiva, saj je zastavljena tako, da ne zajema le klasičnih obrtnih dejavnosti.
K posameznim členom je odbor sprejel naslednje pripombe:
K 7. členu: V načelu je odbor ocenil, da je vsebina člena v redu, pomisleke je imel le glede osme alinee tretjega odstavka, ker je menil, da je pobuda
za tako omejevanje ne le širši družbeni interes, temveč tudi interes grafičnih
podjetij, ki se želijo znebiti konkurence.
K 14. členu: Zadnji odstavek je treba formulirati tako, da bo obrtnik
v vsakem primeru moral nuditi dokaz oziroma dati izjavo, da nima obratovalnice v drugi občini.
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K 15. členu : Zadnji odstavek je treba popraviti tako, da bo omogočal
vdovi obrtnika ali v določenih primerih ženi opravilno nesposobnega obrtnika
vodenje obratovalnioe po poslovodji. Smiselno enake popravke je treba napraviti pri. 2. in 3. točki prvega odstavka 80. člena osnutka in pri 169. členu.
K 35. č 1 e n u : Problem odgovornosti POZD, obrtnika in organizacij združenega dela je treba bolj natančno opredeliti, in sicer tako, da bo jasno, da za
POZD odgovarja tudi obrtnik in organizacija združenega dela.
K 42. č 1 e n u : Zadnji odstavik je treba formulirati tako, da ne bo odvisen od II. faze ustavnih dopolnil. Isto velja za zadnji odstavek 43. člena.
K 80. č 1 e n u : Velja pripomba k 15. členu.
K členom 107—109 : Odbor ni bil enotnega mnenja, ali naj se delo na
domu ureja v tem zakonu ali ne. Menil pa je, da je treba delo na domu obdelati
bolj kompleksno (pogoji dela, kdo lahko delo opravlja, obseg dela ipd.), bodisi
v tem, bodisi v drugem zakonu (npr. pri zakonu o delovnih razmerjih).
K 127. členu : Odbor se je izrekel za varianto v drugi alinei, ker je menil, da so pomembnejše omejitve drugje (158. člen, 162. člen).
K 128. členu : Tudi ta člen je treba dopolniti z vsebino prvega odstavka
169. člena in omogočiti opravljanje te dejavnosti po poslovodji.
K 131. členu : Na koncu besedila se dodajo besede »z enim avtobusom«
tako, kot je to v poprejšnjem členu.
K 138. členu : Omejitev površin v drugi alinei ni smotrna, ker površina
sama po sebi ni nobeno merilo, zlasti še zato, ker so projekti v naslednjih alineah lahko mnogo zahtevnejši in mnogo dražji, vendar glede njih ni nobenih
omejitev.
K 162. členu : Odbor je menil, da bi kazalo proučiti možnost, da so prispevka iz tega člena oproščeni samostojni Obrtni,ki, ki dobiček investirajo tako,
kot je to urejeno za POZD, in sicer vsaj v primerih, če investirajo na področje,
ki je slabše razvito.
Št.: 313-9/73
Ljubljana, 4. 4. 1973

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je na seji dne 4. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o osebnem delu
z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da sta za sprejem predloženega
osnutka zakona pristojna republiški in gospodarski zbor skupščine SR Slovenije,
socialno-zdravstveni zbor pa se v razpravo vključuje le kot zainteresirani zbor.
Zato bo odbor svoje mnenje, pripombe in predloge dal le k tistim posameznim
določbam osnutka zakona, ki spadajo v pristojnost tega odbora. Prav tako je
bilo ugotovljeno, da zakonski osnutek ureja vse dejavnosti občanov z osebnim
delom na gospodarskem področju, razen v kmetijstvu, in oblike njihovega delovnega združevanja.
Pri podrobni obravnavi so bile dane naslednje pripombe in predlogi:
K 7. členu : Besedilo prve alinee tretjega odstavka tega člena bi bilo
treba podrobneje opredeliti.
37
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Kot obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost po tem zakonu ni mogo-ce
opravljati dejavnosti, izdelave zdiravil, mamil iin strupov, razen zbiranja in
predelave zdravilnih zelišč. Po mnenju odbora bi bilo treba poudariti, da gre
le za zbiranje in predelavo zdravilnih zelišč v čaje in mešanice, ne pa tudi
mazila.
V četrti alinei tretjega odstavka tega člena naj se doda: »in sredstev za
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo«.
Dopolnitev je potrebna, ker sredstva za dezinfekcijo, dezinsekcijo^ in deratizacijo niso strupi in niso zajeta v prvi alinei tretjega odstavka tega člena.
K 16. členu : V c) točki prvega odstavka tega člena je potrebno podrobneje opredeliti, kaj je predelava in prodaj a prehrambenih proizvodov in ^začimb.
Po mnenju odbora je pojem preohlapen in dopušča dvome in različna tolmačenja.
V e) točki prvega odstavka tega člena je po mnenju odbora prav tako treba
konkretneje opredeliti, kaj je kozmetično sredstvo in dišava.
K 111. členu: V prvem odstavku tega člena je predvideno, da gostinski
obrat lahko opravlja za svoje goste brez posebnega dovoljenja tudi dopolnilne
dejavnosti, ki so povezane z osnovno dejavnostjo in so običajne v gostinstvu,
med drugimi tudi »proizvodnjo živil in pijač«. Po mnenju odbora je pojem »proizvodnja živil in pijač« preširok in premalo opredeljen ter dopušča različna tolmačenja, zato naj se podrobneje opredeli.
K 122. členu: V prvem odstavku tega člena naj -^se v tretji vrsti za
besedo »pogoje« vstavi pika in črta besedilo: »ki jih predpiše republiški sekretar za gospodarstvo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varsitvo«.
V drugem odstavku tega člena naj se v drugi vrsti za besedo »pogoje«
vstavi pilka in črta besedilo: »ki jih predpiše republiški sekretar za gospodarstvo
v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo«.
Po mnenju odbora sta pojma »minimalni zdravstveni pogoji« in »minimalni
zdravstveno-tehnični pogoji« v naših pozitivnih predpisih s področja zdravstva
že opredeljena iin znana, zato ju ni potrebno ponovno opredeliti.
V tej zvezi je odbor tudi opozoril, če se sprejemajo predpisi s področja zdravstvene dejavnosti, potem naj jih predpiše republiški sekretar za zdravstvo in
nocialno varstvo v soglasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo.
Ob zaključku je odbor sprejel tudi sklep, da bo eventualne pripombe in
predloge republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo in republiškega. sanitarnega inšpektorata, ki zaradi kratkega roka doslej nista obravnavala
in dala pripomb k predloženemu osnutku zakona, posredoval pristojnima zboroma kot sestavni del tega mnenja.
St.: 313-9/73
Ljubljana, 5. 4. 1973
Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne
4. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Uvodoma je odbor ugotovil, da so v osnutku zakona upoštevane tudi pripombe, ki jih je dal odbor k predlogu za izdajo zakona. Ravno tako je odbor
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ugotovil, da so v osnutku zakona upoštevane intencije prve kot tudi druge faze
ustavnih sprememb, zlasti glede uporabe dopolnilnega dela drugih delavcev in
preraščanja osebnega dela v posebne oblike združenega dela.
V načelni razpravi je odbor podprl osnovna izhodišča predlagatelja in temeljna načela, ki so vgrajena v osnutek zakona, ki ureja vse dejavnosti občanov
na področju osebnega dela z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih in tudi vse oblike njihovega združevanja.
V razpravi po členih pa je odbor imel naslednje pripombe, mnenja in
predloge:
K 7. členu : Odbor je predlagal, da se v peti alinei tretjega odstavka,
ki se nanaša na pridobivanje gline, kamna, peska in gramoza (kot eno od dejavnosti, katerih ni mogoče opravljati kot obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost) spremeni tako, da se glasi:
» opravljanje rudarskih del, razen pridobivanja gline, kamna, peska in
gramoza samo za predelavo ali dodelavo v obratovalnici«.
Odbor je menil, da naj se pridobivanje teh materialov omogoči le v primeru, če predstavljajo osnovno surovino, ki jo samostojni obrtnik predeluje ali
dodeluje v obratovalnici.
K 16. členu:
V drugi vrsti točke a) naj se beseda »in« zamenja z
besedo »ali«, tako da se besedilo te točke glasi:
»a) izdelovanje proizvodov ali opravljanje storitev z uporabo avtomatov ali
drugih visoko produkcijskih strojev. . .«
V osnutku zakona predloženo besedilo je po mnenju odbora nejasno, saj je
mogoče razumeti, da se dovoljuje uporaba avtomatov ob hkratni uporabi drugih
visoko produkcijskih strojev, kar bi verjetno preseglo obseg obrtne dejavnosti
in pomenilo že prehod na industrijski način proizvodnje.
Točka m) naj se dopolni z besedilom, ki ga odbor predlaga k peti alinei
7. člena.
K 20. č 1 e n u : V prvi vrsti se med besedama »obrtnik« in »lahko« vstavijo
besede »in skupna obratovalnica«.
K 21.členu: V četrti vrsti se med besedami »v skladu s« in besedo »pogodbo« vstavi beseda »dolgoročnejšo«.
Ni nujno, da bi samostojni obrtnik že na podlagi vsake pogodbe združeval
svoje delo in delovna sredstva z OZD v različne oblike kooperacije, ampak le
jv primeru, kadar gre za dolgoročneje pogodbe.
K 26. členu : Besedilo tretjega odstavka naj se menja tako, da se glasi:
»Pogoje za vodenje pogodbene organizacije združenega dela ima, kdor izpolnjuje pogoje po 74. členu tega zakona oziroma tisti, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2. ter 4. do 7. točke 74. člena in pogoje za poslovno vodstvo organizacije.«
Odbor je menil, da je z novim besedilom bolj jasno določeno, kdo izpolnjuje
pogoje za vodenje POZD.
K 28. čl enu : Besedilo drugega odstavka naj se menja tako, da se glasi:
»Statut pogodbene organizacije združenega dela mora potrditi ustrezni samoupravni organ občinske skupščine.«
Namesto občinske skupščine lahko statut POZD potrdijo ustrezni samoupravni organi skupščine (komisija, svet).
K 30. členu: Besedilo zadnjega stavka četrtega odstavka naj se menja
tako, da se glasi:
37»

580

Priloge

»O določitvi namestnika je potrebno soglasje samoupravnega organa delovne
skupnosti ter o tem v osmih dneh obvestiti pristojni občinski upravni organ.«
K 36. č 1 e n u : Besedilo tretjega odstavka naj se spremeni tako, da se glasi:
»Z ustanovitveno pogodbo se lahko za obrtnika določijo posebna dodatna
merila za ugotavljanje dela dohodka, ki mu pripada kot njegov osebni dohodek:
delo prek rednega delovnega časa, priprava delovnega procesa, njegova obvezna
prisotnost na delovnem mestu in drugi njegovi posebni prispevki k rezultatu
skupnega dela, vse v skladu z družbenim dogovorom oziroma v skladu s samoupravnim sporazumom.«
Odbor meni, da morajo biti tudi dodatna merila v skladu s samoupravnim
sporazumom oziroma družbenim dogovorom.
K 38. č 1 e n u : — Besedilo prvega odstavka naj se menja tako, da se glasi:
»Za gospodarjenje z delom dohodka, ki ga opravljajo delavci skupaj s samostojnim obrtnikom na osnovi skupnega dela, veljajo ista načela kot za organizacije združenega dela. Ta del dohodka, kakor tudi sredstva iz drugih virov,
ki se razporejajo na del za razširitev materialne podlage njihovega dela in
dviganje njihove delovne sposobnosti ter za potrebne rezerve, so sredstva družbene lastnine.«
Crta naj se besedilo prvega stavka drugega odstavka.
Sprememba je redakcijskega značaja.
— Odbor predlaga, da se najde bolj ustrezen izraz od predloženega za »sodišče za samoupravne spore«, ki je navedeno v tretjem odstavku tega člena.
K IV. p o glav j u : Odbor je menil, da bi kazalo proučiti tudi ustanovitev in delovanje obrtno zadružne zveze. Pri tem bi bilo potrebno upoštevati
tudi odgovarjajoče določbe v novem predlogu statuta gospodarske zbornice
Slovenije.
K 80. členu : Črta naj se besedilo 7. točke, ker je pomotoma vneseno v
osnutek, kajti prepisano je iz enega od prejšnjih osnutkov zakona, ki je predvideval v 15. členu dobo, za katero je izdano obrtno dovoljenje.
Doda naj se nov drugi odstavek:
»Točki 2 in 3 prvega odstavka tega člena ne veljata, če so izpolnjeni pogoji
iz 169. člena tega zakona.«
To dopolnilo je potrebno glede na to, da se lahko obratovalnica vodi po
poslovodji, kar je sicer predvideno v 169. členu.
K 86. č 1 e n u : Beseda »ustanovitev« v prvi vrsti naj se zamenja z besedo »ustavitev«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 91. č 1 e n u : Člen naj se dopolni z novim četrtim odstavkom, v katerem
se v celoti povzame predloženo besedilo 92. člena. Naslednje člene naj se ustrezno preštevilči.
K 98. čl en u : Člen naj se dopolni z novim drugim odstavkom:
»Oseba, ki opravlja obrtno dejavnost kot postranski poklic, ne smo uporabljati dopolnilnega dela drugih, kakor tudi ne imeti učencev v gospodarstvu.«
Čeprav je iz VII. poglavja, ki se nanaša na dopolnilno delo drugih oseb,
razvidno, da smejo v omejenem številu uporabljati dopolnilno delo drugih
delavcev le samostojni obrtniki, samostojni gostinci, samostojni avtoprevozniki,
samostojni brodarji, samostojni obrtniki, ki opravljajo projektantske in druge
intelektualne storitve gospodarskega pomena, kakor tudi samostojni obrtniki,
ki opravljajo prodajo na drobno in torej v osnutku ni nikjer dovoljeno dopol-
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nilno delo drugih oseb pri osebah, ki opravljajo obrtno dejavnost kot postranski
poklic, pa je odbor vendarle menil, da bi bilo to potrebno še posebej poudariti
v tem podpoglavju.
K členom 107—109 : Odbor predlaga, naj se ponovno prouči omenjene
člene, ki se nanašajo na delo na domu in na podlagi rezultatov javne razprave naj
se pri izdelavi dokončnega predloga zakona upošteva večinsko mnenje glede
opravljanja dela na domu in šele potem odloči tudi glede tega, ali naj se
določbe, ki se nanašajo na delo na domu, sploh vnesejo v ta zakon.
K 121. členu: Na koncu prvega odstavka naj se pika črta in doda naslednje besedilo: ...»oziroma s turističnimi društvi, kolikor so za to registrirana.«
Odbor je menil, da naj bi občani, ki oddajajo sobe za prenočevanje, lahko
sklepali pogodbe tudi s turističnimi društvi, kar je tudi sicer bilo doslej v praksi.
K 123. člen u : Prvi odstavek naj se menja tako, da se glasi:
»Občani lahko oddajajo v zasebnem gospodinjstvu gostom največ 20 ležišč
in jim lahko nudijo tudi prehrano.«
Doda naj se novi drugi odstavek v besedilu:
»Določbe prvega odstavka se ne nanašajo na kmečko gospodarstvo.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
Odbor meni, da je predloženo besedilo bolj jasno, ker iz njega izhaja tudi to,
da za kmečka gospodarstva ne veljajo omejitve v prvem odstavku.
K 127. členu : Prvo alineo popraviti tako, da se glasi:
»— prevoz oseb z avtotaksijem ali drugim motornim vozilom, ki ima največ
9 sedežev, vključno voznikovega«.
— Glede variante, navedene v drugi alinei, je odbor menil, da bi bilo potrebno upoštevati predlog v varianti, to je dovoliti, da samostojni avtoprevoznik
•sme opravljati dejavnost javnega prevoza stvari s tovornim motornim vozilom
s prikolico, ker je v nasprotnem primeru za njega neekonomično sicer v osnutku
zakona dovoljeno dopolnilno delo enega delavca — sovozača.
K 155. členu : Odbor se sicer ni opredelil do nekaterih predlogov, da bi
se za določene obrtne dejavnosti dovolilo zaposliti tudi več kot pet delavcev.
Odbor je menil, da mora to število veljati za večino obrtnih dejavnosti. Odbor
pa predlaga, da se ponovno prouči, ali bi morda le kazalo v določenih izjemnih
primerih in na podlagi posebnega postopka po predhodnem soglasju občinske
skupščine in predstavnikov sindikata ter gospodarske zbornice uveljaviti tudi
nekaj večje število zaposlenih delavcev (npr. v gradbeni obrti).
K 162. členu : Člen naj se spremeni tako, da se glasi:
»Če letni dobiček samostojnega obrtnika (153. člen), zmanjšan za znesek
davka od skupnega dohodka občana, preseže trikratni poprečni letni neto osebni
dohodek zaposlenega v gospodarstvu SR Slovenije, se iz tega presežka izločajo
sredstva po posebni progresivni lestvici kot sredstva družbene akumulacije, ki
se namensko uporabljajo za kreditiranje razvoja obrti, komunale in podobnih
gospodarskih dejavnosti.
Stopnje za izločitev presežnega dela dobička po prejšnjem odstavku in
način upravljanja s tako formiranimi sredstvi družbene akumulacije se določijo
s posebnim zakonom.
Poprečni letni neto osebni dohodek zaposlenega v gospodarstvu SR Slovenije se ugotavlja po podatkih zavoda SR Slovenije za statistiko.«
K 163. členu : Člen naj se spremeni tako, da se glasi:
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»Samostojni obrtnik ni dolžan izločiti del presežnega dobička po prvem
odstavku 162. člena, če ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela po
določbah III. poglavja tega zakona iin ta del presežnega dobička vloži v to organizaoijo.
Ce samostojni obrtnik ustanovi pogodbeno organizacijo združenega dela,
pa je del presežnega dobička iz prejšnjega člena že vplačal, ima pravico do
povračila vplačanega zneska,, če je pogodbeno organizacijo združenega dela
ustanovil v roku 12 mesecev od dneva vplačila presežnega dela dobička in če
vrinjeni znesek uporabi kot svojo naložbo v pogodbeno organizacijo združenega
dela.«
Spremembi k 162. in 163. členu sta potrebni zaradi večje jasnosti besedila.
K 164. členu : Prvi odstavek naj se dopolni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za uporabo dopolnilnega dela drugih delavcev izda pristojni
občinski upravni organ skupaj z obrtnim dovoljenjem in določi število delavcev,
ki jih samostojni obrtnik lahko zaposluje.«
Odbor je menil, da je število delavcev potrebno navesti v dovoljenju za
uporabo dopolnilnega dela drugih delavcev.
K 169. členu: Besedilo prvega odstavka naj se spremeni tako, da se
glasi:
»Če samostojni obrtnik, ki uporablja dopolnilno delo drugih delavcev, umre
ali ni več sposoben za opravljanje svoje obrtne dejavnosti, lahko njegov zakonec
oziroma mladoletni otroci, ki nimajo drugih dohodkov za preživljanje, vodijo
obratovalnico po poslovodji.«
Odbor meni, da je potrebno tudi v primeru, če samostojni obrtnik ni več
sam sposoben za opravljanje svoje obrtne dejavnositi, predvideti možnost, da vodi
obratovalnico po poslovodji.
Odbor je bil informiran tudi o pripombah k osnutku zakona, ki jih je
skupščini SR Slovenije dostavil Buila Sofronije, dipl. inž. gradbeništva (zidarstvo
— fasaderstvo, Titova 69, Ljubljana). Glede teh pripomb odbor predlaga, da se
proučijo kot del pripomb v javni razpravi, ki bo sledila pO' sprejemu osnutka
zakona v skupščini SR Slovenije.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih skupaj
s predloženimi pripombami in predlogi odbora.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Janeza Kučana.
St.: 313-9/73
Ljubljana, 5. 4. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 4. aprila
1973 obravnavala osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi
gospodarskih dejavnosti, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
Komisija pri obravnavi osnutka zakona ni imela načelnih pripomb.
Pri obravnavi po podrobnostih je komisija sprejela naslednje pripombe,
mnenj a in stališča:
K 2. členu: Glede na predvidene spremembe v novem integralnem besedilu ustave naj se terminus »posebne organizacije združenega dela« opredeli
kot pogodbene organizacije združenega dela. Ta pripomba naj se smiselno
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upošteva v vseh nadaljnjih členih, ki govorijo o posebnih organizacijah združenega dela.
K 7. členu: V prvem odstavku bi po mnenju komisije morala biti
diferencirano opredeljena storitvena obrt od proizvodne obrti. Hkrati bi morala
biti v zakonu storitvena obrt tretirana ugodneje od proizvodne obrti in v tem
smislu bi morale biti predvidene tudi večje olajšave za storitveno obrt. Po
mnenju nekaterih obstaja bojazen, da bo ob sedanjem nediferenciranem vrednotenju storitvene in proizvodne obrti interes posameznikov usmerjen predvsem
<v proizvodno obrt, ki prinaša večje dohodke, medtem ko bo storitvena obrt, ki
je za občane najbolj potrebna in sistematsko predvsem upravičena, v stalni
stagnaciji. ,
V drugem odstavku naj se precizneje določi, kdo opredeli svoje mnenje na
podlagi nomenklature poklicev v gospodarstvu, ali gospodarska zbornica SR
Slovenije ah republiški sekretariat za gospodarstvo. Sploh pa je vprašljiva
potreba, da daje republiškemu sekretariatu za gospodarstvo svoje mnenje
gospodarska zbornica SR Slovenije.
Po mnenju komisije je vprašljiva tudi določba pete alinee tretjega odstavka,
po kateri je dovoljeno pridobivanje gline, kamna, peska in gramoza. Zavzeto je
bilo stališče, da naj bi bilo pridobivanje teh materialov dovoljeno le, če ti materiali služijo nadaljnji predelavi obrtnika oziroma lastni uporabi, ne pa tudi
/takrat, ko je pridobivanje gline, kamna, peska in gramoza osnovna dejavnost
obrtnika.
K osmi alinei tretjega odstavka je bil izražen pomislek, zakaj je tiskanje
obrazcev omejeno le na potrebe gospodarstva, medtem ko je negospodarstvo
izločeno.
K 10. členu: V drugi vršiti prvega odstavka naj se za besedo »■dejavnosti«
doda beseda »lahko«. Predloženo besedilo zveni kot imperativ, kot da morajo
samostojni obrtniki za opravljanje obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti
ustanavljati obrtne delavnice itd.
V prvem odstavku naj bi se beseda »obratovalnice« črtala, ker se s tem
ustvarja nov terminus, ki bi lahko povzročil nejasnosti v odnosu na ostale
terminuse v osnutku tega zakona, kot so osnovni prostori, obrtne delavnice,
obrati itd.
K 11. členu: V drugem odstavku naj se za besedo »prostor« dodajo
besede »v katerem se opravlja dejavnost,« beseda »katerega« pa naj se glasi
»katero.«
Sprememba je potrebna zato, ker se dovoljenje daje za opravljanje določene
dejavnosti in ne za prostor, v katerem se ta dejavnost opravlja.
Tretji odstavek naj se črta.
Ta odstavek ni potreben, ker je v četrtem odstavku določeno, da poslovni
prostori niso potrebni, če jih narava dela ne terja.
V petem odstavku naj se v drugi vrsti črta beseda »tudi.«
Beseda »tudi« ustvarja dilemo, kot da je opravljanje obrtniške dejavnosti
praviloma mogoče le v svojih lastnih prostorih. Smisel te določbe je, da lahko
samostojni obrtnik opravlja svojo dejavnost v svojih prostorih ali pa v najetih
poslovnih prostorih.
K 12. členu: V peti vrsti naj se za besedo »prostorih« dodajo besede
»v katerih opravlja dejavnost.«
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K temu členu velja smiselno enaka obrazložitev kot k drugemu odstavku
11. člena.
K 15. členu : Po mnenju komisije za izdajo obrtnega dovoljenja za
dejavnosti, ki so naštete v 16. členu, kjer mora biti dan družbeni interes, ni
pristojen občinski upravni organ, pač pa občinska skupščina ali njen pristojni
svet, potem ko ugotovi, da je za opravljanje določene dejavnosti družbeni interes.
V predzadnji vrsti drugega odstavka naj se beseda »splošni-« črta. Komisija meni, da opravljanje določene obrtne dejavnosti ne more biti splošnega
družbenega interesa, pač pa lahko govorimo o ožjem občinskem interesu, ki
temelji predvsem na potrebah občanov občine, v kateri se lahko dovoljenje
izdaja.
Izražen je bil pomislek, ali je sploh mogoče, glede na ustavno pravico, da
se lahko občanu, ki izpolnjuje določene pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti,
omeji ta pravica z ugotavljanjem družbenega interesa po taki dejavnosti. Po
mnenju komisije je to družbenopolitično vprašanje, v okviru katerega zakon
dovoljuje določeno dejavnost, če ni družbenega interesa, za opravljanje te dejavnosti.
K 16. členu: Proučiti je treba, za nekatere dejavnosti, naštete v prvem
odstavku, je potrebno ugotavljati družbeni interes. Komisija je menila, da je
potrebno družbeni interes ugotoviti za dejavnosti pod točko a), b), c) in h),
medtem ko naj bi se za ostale dejavnosti ugotovilo, da so res družbeno tako
pomembne, da bi za njihovo opravljanje moral biti dan in ugotovljen širši
družbeni interes. Tak interes bi moral biti predvsem za dimnikarstvo, ki je
splošnega pomena.
Komisija meni, da za ugotavljanje, ali je dan družbeni interes za ostale
dejavnosti po prvem odstavku tega člena, ni potrebno obvezno mnenje gospodarske zbornice, ker je s tem odvzeta pravica določanja občini, če je mnenje
gospodarske zbornice obvezno. Občina pa že tako odloča v okviru srednjeročnega
in dolgoročnega programa občine in republike. Zato naj se zadnji stavek drugega odstavka tega člena črta.
K 21. členu : Ta člen bi bilo potrebno preformulirati tako, da bi iz
njega izhajalo, da je pravica samostojnega obrtnika, da na podlagi združevanja
svojega dela in svojih sredstev v različne oblike kooperacije, v skladu s pogodbo,
sodeluje pri opravljanju določenih skupnih zadev in pri delitvi dohodka,,
pravilo in ne izjema, kot je to določeno s sedanjo formulacijo. Zakon naj bi
prevzel dikcijo zakona o združevanju kmetov, ki izhaja iz drugega odstavka
XXXIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije, po katerem imajo delovni ljudje,
ki opravljajo takšno dejavnost, načeloma enak družbenoekonomski položaj in
v osnovi enaike pravice ter obveznosti, kot jih imajo delovni ljudje v organizacijah združenega dela.
K 22. členu: K temu členu velja smiselno enaka pripomba kot k 2. členu.
K 25. členu: Komisija je menila, da bi se morale za firmo pogodbene
organizacije združenega dela uporabljati določbe zveznega zakona o firmi,
ker POZD prehaja v temeljno organizacijo združenega dela.
Izraženo je bilo mnenje, da ni nujno, da bi morale biti firma pogodbene
organizacije združenega dela označena s kratico »POZD«, če bo že iz same firme
razvidno, da gre za pogodbeno organizacijo združenega dela.
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K 26. členu: Izraženo je bilo mnenje, da je potrebno mnenje občinskega
sindikalnega sveta o določbah ustanovitvene pogodbe, ki jo potrdi pristojni
organ občine, le za točko 6 prejšnjega člena, ker ta točka določa pravice in
dolžnosti združenih delavcev na podlagi združevanja dela v pogodbeno organizacijo združenega dela. V vseh ostalih točkah gre za širše interese, ki pridejo
do izraza v odločbi občinskega organa.
V četrtem odstavku naj se v drugi vrsti beseda »ali-« zamenja z besedo »in«,
ker se lahko zoper določbo organa iz prvega odstavka pritožijo pogodbeni
stranki in občinski sindikalni svet. Celoten odstavek pa je treba preformulirati
tako, da bo razvidno, da se lahko občinski sindikalni svet pritoži zoper odločbo
organa iz prvega odstavka samo glede tistih točk, za katere daje mnenje.
Peti odstavek je treba preformulirati tako, da bo določeno, da pogodbena
organizacija združenega dela ne more začeti s poslovanjem, dokler odločba
o potrditvi ustanovitvene pogodbe ni pravnomočna.
K 27. č 1 e n u : V tretji vrsti prvega odstavka naj se za besedami »v 30
dneh od« dodajo besede »pravnomočne odločbe o«, nadaljevanje pa glasi »potrditvi ustanovitvene pogodbe«.
Dopolnitev je potrebna zato, ker se mora pogodbena organizacija združenega dela vpisati v register v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe o potrditvi
ustanovitvene pogodbe in ne v 30 dneh od njene potrditve.
K 28. členu : Ta člen naj se dopolni z določbo, da mora statut biti v
skladu z ustanovitveno pogodbo.
K 30. č 1 e n u : Določbo četrtega odstavka, po kateri lahko obrtnik kot
poslovni vodja zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov sam določi namestnika, ki bo v tem času vodil pogodbeno organizacijo združenega dela,
bi bilo treba časovno omejiti. Po določenem času pa bi namestnika določil poslovni vodja v soglasju z delavci, ker so kvti pogodbeni partnerji, na kar kaže
določba 24. člena.
V petem odstavku bi bilo treba določiti, da sklenejo delavci novo pogodbo
z novim lastnikom, če obrtnik odsvoji sredstva, ki jih je vložil v pogodbeno
organizacijo združenega dela. Gre nedvomno za zelo pomembno spremembo,
o kateri se morajo izreči delavci kot pogodbene stranke.
K 31. členu : Proučiti je treba določbo, da za sredstva, vložena v pogodbeno organizacijo združenega dela, obrtnik ne plačuje -davka od premoženja.
Kolikor se ta določba nanaša na osnovna sredstva, je sprejemljiva, v nasprotnem
primeru pa bi bil obrtnik, ki vlaga sredstva v pogodbeno organizacijo združenega dela, v znatno ugodnejšem položaju. Zato naj bi zakon navedel, katera
sredstva so oproščena davka od premoženja.
K 32. čl enu : Komisija je menila, da so delavci v pogodbeni organizaciji
združenega dela v mnogo slabšem položaju kot delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ker morajo obračunavati dvojno amortizacijo, in to dejansko amortizacijo za obrabo strojev ter amortizacijo, s katero se odplačujejo
vložena sredstva obrtnika, s tem pa je lahko ogroženo uveljavljanje pravic
delavcev iz drugega odstavka 3. točke XXXIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije.
K 34. členu : Zastavljeno je bilo vprašanje, zakaj tudi delavci v pogodbeni organizaciji združenega dela ne bi mogli vlagati svojih sredstev v to
organizacijo. Zastopnik predlagatelja je pojasnil, da v tako obliko pogodbene
organizacije združenega dela lahko vlaga svoja sredstva le en obrtnik.
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Zadnji odstavek je nepotreben, ker to urejajo splošni predpisi.
K 36. č 1 e n u : V drugi del prvega odstavka tega člena lbi bilo treba prevzeti določbo drugega odstavka 3. točke XXVII. amandmaja k ustavi SR Slovenije, po kateri pripada obrtniku in delavcem pogodbene organizacije združenega dela osebni dohodek, ki je sorazmeren z uspehom njegovega dela in z
njegovim osebnim prispevkom k uspehu in razvoju organizacije, ki ga je dal
s svojim skupnim, živim in minulim delom v njej.
Komisija je menila, da z ustanovitveno pogodbo ne bo mogoče določiti vnaprej posebnih dodatnih meril za ugotavljanje dela dohodka, ki pripada obrtniku
kot njegov osebni dohodek na podlagi dela prek rednega delovnega časa, priprave delovnega procesa itd., pač pa bi bilo treba ta dodatna merila določiti
v splošnem aktu, v katerem bi bili enakopravno obravnavani tako obrtnik kot
delavci, katerim morajo biti prav tako zagotovljene pravice, ki izhajajo iz dela
prek rednega delovnega časa oziroma obvezne prisotnosti na delovnem mestu itd.
K 37. členu : Četrti odstavek naj se preformulira v tem smislu, da sklenejo družbeni dogovor izvršni svet, gospodarska zbornica in Zveza sindikatov
Slovenije oziroma da družbeni dogovor sklepa ustrezni republiški sekretariat,
ustrezni organ gospodarske zbornice in ustrezni organ Zveze sindikatov Slovenije.
K 38. č 1 e n u : Sredstva iz drugega odstavka so namenjena razširitvi materialne podlage pogodbene organizacije združenega dela in so predvsem namenjena enostavni ali razširjeni reprodukciji dejavnosti organizacije, zato niso
predvsem, pač pa podrejeno podlaga za pravice delavcev iz minulega dela.
K 40. č 1 e n u : Predlagatelj naj ponovno prouči določbe 'drugega odstavka,
po kateri so sredstva, ki jih obrtniki vložijo v pogodbeno organizacijo združenega dela in ki mu pripadajo iz naslova osebnih dohodkov, in druga sredstva
oproščena davščin. Pri tem je treba razčistiti predvsem vprašanje obdavčitve
dohodka in premoženja. Veljavni davčni sisitem takih odnosov ne predvideva,
zato je obrtnik v tem primeru v ugodnejšem položaju, ker se izogne plačilu
davščin tako iz naslova dohodka kakor tudi premoženja.
K 42. členu : Zadnji odstavek predvideva sodišča za samoupravne spore
v smislu predvidenih sprememb v novem integralnem besedilu ustave, ki ta
organ obravnava kot svet za spore iz samoupravnih razmerij. V prehodnih in
končnih določbah bi bilo treba določiti organ, ki bo reševal te spore, dokler ta
sodišča ne bodo ustanovljena v skladu z usitavnimi spremembami.
K 43. členu : Velja smiselno enaka pripomba kot k 42. členu.
K 44. členu: Komisija je menila, da v primeru trajne delovne nesposobnosti oziroma smrti obrtnika prvotno razmerje, ki so ga z ustanovitveno
pogodbo sklenili obrtnik in delavci, razpade. Po sedanji določbi dediči avtomatsko vstopijo v položaj umrlega obrtnika, čeprav z njimi niso sklenili medsebojnega razmerja. Zakon bi moral določiti, da delavci soodločajo pri imenovanju novega lastnika, s kaiterim se na novo uredijo medsebojna razmerja.
Vnesti bi bilo treba tudi določbo, da dediči za določen čas, dokler ni na novo
sklenjena ustanovitvena pogodba, ki ureja medsebojna razmerja, vstopijo v
položaj bivšega lastnika.
K 55. č 1 e n u : V prvi vrsti tretjega odstavka naj se črta beseda »■pobudo«.
Sredstva za ustanovitev in začetek dela obrtne zadruge lahko zagotovi organizacija združenega dela oziroma (družbenopolitična skupnost ne glede na to,
ali je katera od njih dala pobudo za ustanovitev obrtne zadruge.
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K 56. členu : Na koncu prvega odstavka naj se dodata besedi »in statuta«.
Člani obrtne zadruge odgovarjajo namreč za njene obveznosti v skladu
z določbami ustanovitvene pogodbe in statuta, ki mora povzeti bistvene določbe
ustanovitvene pogodbe, ki določa medsebojna razmerja in odgovornost članov
za obveznosti zadruge.
K 57. členu : Drugi odstavik je treba preformulirati tako, da se razmerja, ki so bila urejena s .pogodbo, pred spremembo statuta spremenijo s soglasjem strank, ki so ustanovitveno pogodbo sklenile. Sedanja določba je preveč
toga, ker za razmerja, ki so bila urejena s pogodbo pred spremembo statuta,
ne dopušča spremembe obstoječega stanja.
K 59. in 60. člen u : Ta diva. čleina bi bilo treba združiti v en člen in ju
uskladiti tako, da bi nov združeni člen urejal vsa statusna razmerja obrtne
zadruge. Poleg tega so člani komisije imeli pomislek glede določbe, da se z
referendumom odloča o statusnih spremembah, kot na primer o prenehanju
zadruge, izločitvi dela zadruge, o razdelitvi zadruge itd. Hkrati pa sta si 59. in
60. člen v nasprotju, ker je v 60. členu določeno, da obrtna zadruga preneha,
če tako sklene zadružni zibor s 3A večino vseh članov zadruge, ker zadružni
zbor sestavljajo člani in delavci obrtne zadruge, ki pa po 59. členu o prenehanju
odločajo z referendumom.
K 73. členu : K četrtemu odstavku velja smiselno enaka pripomba kot
k 38. členu.
K 77. členu : Zastavljeno je bilo vprašanje, ali res ni potrebno soglasje
občine, če obrtnik preseli sedež obratovalnice na njen teritorij, razen odločbe,
da poslovni prostor z opremo ustreza predpisom. Komisija je menila, da bi
morala občina izdati novo obrtno dovoljenje, če soglaša s preselitvijo obrtne
delavnice samostojnega obrtnika na njeno območje. Taka ureditev velja tudi
sedaj.
Tretji odstavek tega člena je treba redakcijsko spremeniti, kajti po sedanji
dikciji ga je mogoče razumeti tudi tako, kot da ni potrebna niti odločba iz
prvega odstavka, po kateri mora poslovni prostor z opremo ustrezati predpisom
oziroma ni treba izpolnjevati pogoja 6. točke 74. člena tega zakona.
K 80. č 1 e n u : Točka 7 naj se črta, ker je povzeta po osnutku, ki je predvideval izdajo obrtnega .dovoljenja za določen čas.
K 89. č 1 en u : Komisija je menila, da ni primerna določba v drugem odstavku, po kateri daje gospodarska zbornica SR Slovenije obvezno mnenje o tem,
katere tuje izdelke lahko prodaja obrtna delavnica oziroma kateri tuji izdelki
se v določenem kraju navadno prodajo v obrtni delavnici, v kateri sicer niso bili
izdelani. O tem bi lahko odločal ustrezen upravni organ občine, ki so mu bolj
znane krajevne navade.
K 90. členu : Komisija meni, da v tem členu ni potrebno navajati pogojev, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna organizacija oziroma kdo je pristojen za izdajo spričeval, ker to ureja zakon o srednjem šolstvu.
K 92. č 1 e n u : Ta člen naj se črta.
K 109. členu : Varianta naj se črta.
Komisija je menila, da gre za sistemski zakon, ki naj ureja tudi delo na
domu.
K 121. členu : Zadnji stavek drugega odstavka naj se črta.
V drugem odstavku je treba določiti, da mora občinska skupščina predpisati, da smejo občani oddajati sobe za prenočevanje samo prek organizacij
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združenega dela in društev, ki se ukvarjajo z gostinstvom in turizmom, ne glede
na število ležišč v hotelih posameznega kraja. Po mnenju komisije je namreč
treba stremeti za čimbolj organizirano turistično dejavnostjo, ki zagotavlja tudi
ustrezno kontrolo nad oddajanjem sob in nuđenjem ustreznih storitev. Oddajanje sob za prenočevanje pa mora biti organizirano tudi prek društev, ki se
ukvarjajo s turizmom, in ne samo prek organizacij združenega dela.
K 122. členu: Besedilo prvega odstavka naj še preformulira tako, da
minimalne zdravstvene pogoje predpiše republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v soglasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo.
K 124. členu : To določbo bi bilo treba proučiti glede na določbo 123.
člena, po kateri lahko občani sprejemajo na hrano do 20 oseb in oddajajo do
20 ležišč. Vprašljivo namreč je, ali lahko delo s pripravo hrane za 20 ljudi ter
ostala dela opravita dve osebi, ki se danes, na večini slovenskih kmetij, ukvarjata s kmetijstvom in na katere se predvsem nanašajo te določbe. Zato bi bilo
potrebno proučiti možnost uporabe dopolnilnega dela ene osebe.
K 127. členu : Varianta naj se črta.
K 139. členu: V drugem odstavku naj se beseda »biro« nadomesti z besedo »projektant«.
Poslovne prostore mora imeti projektant in ne biro.
K 141. členu : Po mnenju komisije naj se določba zadnjega odstavka
ponovno prouči, ker je zelo daljnosežna in v bistvu določa dokazno pravilo za
dokazovanje pred sodišči. Poleg tega pa je vprašljivo, ali v vseh primerih uporaba najsodobnejših postopkov pri projektiranju res zagotavlja najboljšo kakovost. V vsakem primeru verjetno najsodobnejših postopkov s področja tehničnih in ekonomskih ved niti ne bo mogoče uporabiti v projektantskih ali intelektualnih storitvah.
K 151. členu: Vse pravice iz tega člena morajo izhajati iz meril kolektivne pogodbe, in ne samo osebni dohodki ter druga nadomestila. Zato naj se
ta člen ustrezno preformulira, upoštevajoč pri tem določbe drugega odstavka
3. točke XXVII. amandmaja k ustavi SR Slovenije, ki določa, da gre vsakemu
delavcu v organizaciji združenega dela, v skladu z načelom delitve po delu,
osebni dohodek, ki je sorazmeren z uspehom njegovega dela in z njegovim
osebnim prispevkom k uspehu in razvoju organizacije, ki ga je dal s svojim
skupnim, živim in minulim delom v njej.
K 152. členu : Drugi odstavek naj se črta, ker to ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ni razlogov, 'da bi se s tem zakonom
uveljavljale drugačne rešitve.
K 153. členu: Določba, da pripada ostanek dohodka samostojnemu obrtniku kot dobiček, ne ustreza, ker naš pravni sistem ne pozna terminusa dobička.
Poleg tega je ustvarjanje dobička v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena tega
zakona. Zato naj se dobiček opredeli kot ostanek dohodka, kot je že opredeljen
v tem členu, besedi »kot dobiček« pa črtata.
K 162. členu : Zakon ne vsebuje določbe, od kdaj velja določba tega
člena ali od sprejema zakona ali eno leto po njem. To vprašanje je treba zato
iurediti v prehodnih in končnih določbah.
K 170. členu: V drugem odstavku naj se na koncu doda besedilo »oziroma pristojni občinski upravni organ«.

Priloge

589

Luške kapitanije oziroma luške izpostave ne zajemajo vseh območij, kjer
opravljajo svoje delo samostojni brodarji.
K 171. členu: V predzadnji vrsti prvega odstavka naj se za besedo
»druge« vstavi beseda »predpisane«, v isti vrsti pa se besedi »po predpisih«
črtata.
Gre za predpisane ukrepe, ki veljajo za ustrezne inšpekcijske organe.
K 172. členu : Med kazenskimi določbami je treba predpisati tudi kazni
za gospodarske prestopke v pogodbenih organizacijah združenega dela, ker v
sedanjem osnutku niso predvideni.
K prehodnim in končnim določbam:
V prehodnih in končnih določbah je treba urediti vprašanje, po katerih
predpisih se izdajajo obrtna dovoljenja, za katera so bile zahteve vložene do
sprejetja tega zakona. Najustrezneje bi bilo, da bi zakon določil, da se zahteve
iza izdajo obrtnega dovoljenja, vložene do izdaje tega zakona, rešujejo po prejšnjih predpisih.
St.: 313-9/73
Ljubljana, 6. 4. 1973
PREDLOG ZAKONA
o telesnokulturnih skupnostih
I. Splošne določbe
1. člen
Telesnokulturna dejavnost je družbena dejavnost, ki sooblikuje celovitost
človekove osebnosti. Rezultati te dejavnosti se odražajo v zdravju, skladnejšem
telesnem in duševnem razvoju, socialističnem patriotizmu, večji delovni in
obrambni sposobnosti ter smotrnejši uporabi prostega časa delovnih ljudi in
občanov.
Telesnokulturna dejavnost je dejavnost posebnega družbenega pomena.
2. člen
Za organizirano zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delovnih ljudi
na področju telesne kulture zato, da se na tem področju dosežejo kar najbolj
usklađena samoupravna razmerja, za skupno določanje politike razvoja, za
zagotovitev opravljanja telesnokulturne dejavnosti v skladu s skupnimi interesi ter za opravljanje drugih zadev s področja telesne kulture, se v skladu
s tem zakonom ustanavljajo telesnokulturne skupnosti.
3. člen
V telesnokulturne skupnosti se združujejo delovni ljudje in občani, vključeni v telesnokulturne organizacije, delavci v temeljnih in v drugih organizacijah združenega dela ter drugi občani iz krajevnih skupnosti.
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II. Telesnokulturne skupnosti
4. člen

V SR Sloveniji se ustanovijo temeljne telesnokulturne skupnosti za območje posameznih občin ter telesmoikulturna skupnost SR Slovenije za območje
republike.
Temeljne telesnokulturne skupnosti z območij več občin se lahko združijo
v eno temeljno telesnokulturno skupnost.
5. člen
Telesnokulturna skupnost je samoupravna interesna skupnost.
6. člen
Telesnokulturne skupnosti skrbe za uveljavljanje in razvoj telesnokulturne
dejavnosti — zlasti množične — in ga usklajujejo s splošnimi družbenimi potrebami na svojem območju; telesnokulturna skupnost SR Slovenije poleg tega
usklajuje tudi delovanje temeljnih telesnokulturnih skupnosti ter opravlja tiste
naloge, ki jih nanjo sporazumno prenesejo te skupnosti.
7. člen
Telesnokulturne skupnosti se sporazumevajo z drugimi ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi zlasti o organizaciji in financiranju šolanja
oziroma izpopolnjevanja strokovnih kadrov, o financiranju založniške in raziskovalne dejavnosti na področju telesne kulture ter o organizaciji in financiranju posebnega zdravstvenega varstva športnikov.
8. člen
Najvišji organ upravljanja telesnokulturne skupnosti je skupščina telesnokultusme skupnosti.
9. člen
Skupščino temeljne telesnokulturne skupnosti sestavljajo delegati delovnih
ljudi in občanov iz organizacij in skupnosti iz 3. člena tega zakona,.
Skupščino telesnokulturne skupnosti SR Slovenije sestavljajo delegati temeljnih telesnokulturnih skupnosti.
10. člen
Zakonitost dela telesnokulturne skupnosti nadzoruje za telesno kulturo pristojni upravni organ ustrezne 'družbenopolitične skupnosti.
III. Financiranje telesnokulturne dejavnosti
11. člen
Sredstva za financiranje telesnokulturne dejavnosti so:
1. prispevek delovnih ljudi za telesnokulturno dejavnost, ki se določi na
podlagi družbenih dogovorov oziroma samoupravnih sporazumov,
2. sredstva, določena z družbenimi dogovori za izvedbo programa telesnokulturne dejavnosti,
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3. dotacije družbenopolitičnih skupnosti,
4. sredstva, ki so določena s posebnimi predpisi,
5. sredstva, ki jih za izvedbo posameznih nalog ali za posebne namene
dodelijo družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega dela, druge organizacije in občani,
6. članarine, vstopnine za telesnokulturne prireditve, najemnine za uporabo športnih in telesnovzgojnih objektov,
7. namenska sredstva družbenopolitičnih skupnosti, organizacij združenega
dela in drugih organizacij za izgradnjo in vzdrževanje telesnokulturnih objektov in
8. druga sredstva.
Sredstva iz prejšnjega odstavka, izvzemši sredstva iz 6. točke, pripadajo
telesnokultuirnim skupnostim; sredstva iz 5. točke prejšnjega odstavka pa pripadajo telesnOkulturnim skupnostim le tedaj, če niso dodeljena neposredno
telesnokulturnim organizacij am.
Za izvajanje programa dela telesnokulturne skupnosti SR Slovenije združujejo temeljne telesnokulturne skupnosti s samoupravnim sporazumom del
sredstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena.
12. člen
Osnova za financiranje telesnokulturne dejavnosti so programi telesnokulturne dejavnosti, ki se v skladu z družbenimi razvojnimi načrti sprejemajo
za območja posamezne telesnokulturne skupnosti po načelih družbenega dogovarjanja oziroma samoupravnega sporazumevanja.
13. člen
Sredstva za telesnokulturno dejavnost, ki pripadajo posamezni telesnokulturni skupnosti, se v okviru te skupnosti razdeljujejo po načelih in merilih, ki
jih določa telesnokulturna skupnost, in v skladu s sprejetim programom telesnokulturne dejavnosti.
IV. Prehodne in končne določbe
14. člen
Priprave za ustanovitev telesnokulturne skupnosti opravi iniciativni odbor.
Iniciativni odbor za ustanovitev temeljne telesnokulturne skupnosti imenuje skupščina občine, za katero območje se telesnokulturna skupnost ustanovi.
Iniciativni odbor za ustanovitev telesnokulturne skupnosti SR Slovenije
imenuje skupščina SR Slovenije.
15. člen
Iniciativni odbor pripravi ustanovno skupščino telesnokulturne skupnosti,
osnutek začasnega statuita skupnosti iin osnutek poslovnika o delu ustanovne
skupščine in skliče ustanovno skupščino telesnokulturne skupnosti.
16. člen
Ustanovna skupščina sprejeme sklep o ustanovitvi telesnokulturne skupnosti, začasni statut in poslovnik o svojem delu, izvoli začasne izvršilne organe
in dolo-či rok za konstituiranje skupnosti po določbah začasnega statuta.
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17. člen

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti imenujejo iniciativne odbore iz 14.
člena tega zalkona v enem. mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Telesnokuliturna skupnost se ustanovi in začne z delom v roku treh mesecev
od dneva, ko je bil imenovan iniciativni odbor.
18. člen
Dokler ne bo določen prispevek za telesnokultumo dejavnost po 1. točki
1. odstavka 11. člena tega zakona ter združevanje dela teh sredstev po 3. odstavku 11. člena tega zakona, se zagotovijo ustrezna finančna sredstva telesnokulturnim skupnostim z zakonom.

OBRAZLOŽITEV
Predlog izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih sta sprejela prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 4. oktobra 1971 in republiški zbor skupščine SR Slovenije na
seji dne 19. oktobra 1971. Izvršni svet skupščine SR Slovenije je nato pripravil
osnutek zakona, ki sta ga navedena zbora obravnavala in sprejela, in sioer:
prosvetno-kulturni zbor na seji dne 15. 6. 1972, republiški zbor pa dne 21. 6.
1972.
Oba zbora sta tudi sprejela sklep, da predlog zakona pripravi izvršni svet
do 30. 9. 1972.
Po sprejetju zakonskega osnutka v pristojnih zborih skupščine SR Slovenije so republiška vodstva SZDL, ZMS, ZSS in ZTKS, skupno z republiškim
sekretariatom za prosveto in kulturo, organizirala regionalna posvetovanja,
ustrezna občinska vodstva naštetih organizacij oziroma organov za javno razpravo v občinah. Javno razpravo so organizirali v večini slovenskih občin, poleg
tega pa so o osnutku zakona razpravljale tudi nekatere republiške strokovne
zveze oziroma osnovne telesnokulturne organizacije. Na osnovi poročil zaključujemo, da je v javni razpravi sodelovalo več kot 4000 občanov.
Večino pripomb javne razprave je predlagatelj upošteval, kar je razvidno
iz predloga zakona.
I.
Pomen in vloga telesne kulture naglo naraščata z vedno hitrejšim družbenim in gospodarskim razvojem. Telesnokultuma dejavnost pomeni današnjemu,
predvsem pa jutrišnjemu človeku — ogroženemu od vseh deformacij in razvrednotenj njegovega okolja, strahovitega tempa sodobnega življenja, pomanjkanja gibanja in vsega tistega, kar prinaša s seboj moderno življenje — novo
vrednoto. Telesna kultura postaja ena od elementarnih potreb človekovega
bistva in tako pomemben interes družbe, saj je eden bistvenih elementov, ki
omogoča v modernem, tehniziranem svetu človeku ohraniti njegovo psihofizično ravnotežje. Osnovne vrednote telesnokulturne dejavnosti se dopolnjujejo
še z vrhunskimi športnimi dosežki, ki so izraz njene množične osnove in potrjevanja vitalnosti slovenskih športnikov v vedno zahtevnejši mednarodni konkurenci.

Priloge

593

Oblikovanje in uresničevanje koncepta razvoja telesnokultume dejavnosti
v SR Sloveniji je mogoče le: •
1. če združimo nosilce in izvajalce telesnokultume dejavnosti v samoupravne interesne skupnosti, ki bodo na osnovi družbenega dogovarjanja in
samoupravnega sporazumevanja oblikovali in uresničevali programe telesnokultume dejavnosti;
2. če zagotovimo zadostna in stabilna sredstva za uresničevanje dogovorjenih programov.
Razlogi za oblikovanje tega predloga zakona so predvsem naraščajoče potrebe občanov po vključevanju v telesnokultume aktivnosti, širjenje oblik te
dejavnosti ter dosedanja nezadostna povezanost nosilcev in izvajalcev, še zlasti
pa neurejeno financiranje.
Vsebina predloga zakona upošteva določila ustavnih dopolnil k ustavi SFRJ
in SR Slovenije, predvsem pa temelji na naslednjih določilih ustavnih dopolnil
k ustavi SR Slovenije:
XXVII. amandma (točka 6) govori, da lahko delovni ljudje za zadovoljevanje določenih osebnih in skupnih potreb in za uresničevanje svojih interesov
ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti, zakon pa lahko določa obvezno
ustanavljanje interesnih skupnosti; XLII. ustavni amandma (točka 29) določa,
da republika po republiških organih in organizacijah v okviru z ustavo in zakoni
določenih pravic in dolžnosti pospešuje in podpira razvoj telesne kulture, aktivne
rekreacije in dejavnosti za smotrno in aktivno uporabo prostega časa ter XLIII.
amandma (točka 12), ki določa, da sprejema skupščina SR Slovenije za urejanje
zadev, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane zakone, med njimi za
sistemsko ureditev kulturne in telesnokultume dejavnosti.
Predlog zakona se precej razlikuje od zakonov, ki urejajo samoupravne
interesne skupnosti na drugih področjih in ki so bili sprejeti v zadnjih letih.
Omejuje se predvsem na načela za ustanavljanje in organizacijo telesnokulturnih skupnosti, medtem ko je vse ostalo načeloma prepuščeno samoupravnemu
sporazumevanju oziroma odločanju. Razlog za to ni samo v sprejetih ustavnih
amandmajih, marveč tudi v spoznavanjih in ugotovitvah, ki jih je v tem času
že prinesel družbeni razvoj in ki dobivajo svoj odraz že tudi v drugi fazi
ustavne reforme.
II.
Predlog zakona najprej v splošnih določbah opredeljuje, kaj je telesnokulturna dejavnost in kaj je namen ustanavljanja telesnokulturnih skupnosti.
Združevanje v te skupnosti naj zagotovi kompleksnejšo organizacijo telesnokultume dejavnosti, ki bo omogočila zadovoljevanje potreb delovnih ljudi in
občanov na tem področju. Telesna kultura se od ostalih področij družbenih
dejavnosti razlikuje tudi po tem, da tu praviloma ni organizacij združenega dela,
ki bi nudile storitve na eni ter uporabnikov njihovih storitev na drugi strani.
Telesnokulturna dejavnost se v največji meri uresničuje v drugih oblikah samoupravnih organizacij. Zato pri teh skupnostih ne bo šlo za tako menjavo dela
kot pri ostalih, temveč bolj za usklajevanje razmerij (seveda med drugim tudi
razmerij materialnega značaja).
V telesnokultume Skupnosti se združujejo delovni ljudje in občani, vključeni v telesnokultume organizacije, delavci v temeljnih organizacijah združenega dela ter drugi občani (3. člen). Telesnokultume skupnosti se organiza38
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cijsko dele na skupnosti, ustanovljene za območje posamezne občine, in na
skupnost SR Slovenije, ki obsega območje republike. Predlog predvideva tudi
možnost za združevanje temeljnih telesnokulturnih skupnosti v eno samo;
o tem odločajo temeljne telesnokulturne skupnosti same; v takih primerih bo
delovala temeljna tel esnokul turna skupnost na območju več občin.
Naloge telesnokulturnih skupnosti v predlogu zakona niso podrobneje obdelane. Deloma izhajajo že iz samega namena ustanavljanja skupnosti, posebej
pa je poudarjena skrb za uveljavljanje in razvoj telesnokulturne dejavnosti, in
to zlasti množične, ter usklajevanje te dejavnosti s splošnimi družbenimi potrebami na območju, kjer skupnost deluje. Telesnokultuna skupnost Slovenije
je zadolžena še za usklajevanje dela temeljnih telesnokulturnih skupnosti in
za izvajanje tistih nalog, ki jih nanjo sporazumno prenesejo te skupnosti
(6. člen). V 7. členu je posebej omenjeno sporazumevanje telesnokulturnih
skupnosti z ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi glede organizacije in financiranja šolanja oziroma izpopolnjevanja strokovnih kadrov, financiranja raziskovalne dejavnosti ter organizacije in financiranja posebnega zdravstvenega varstva športnikov. Ta določba naj bi vezala telesnokulturne skupnosti,
da sistematično urede našteta področja, ki so bila doslej med najšibkejšimi točkami na področju telesnokulturne dejavnosti. V celoti bodo naloge telesnokulturnih skupnosti zajete in podrobneje obdelane v njihovih samoupravnih
aktih.
Kar zadeva organizacijsko strukturo telesnokulturnih skupnosti, se predlog
v poglavju o organih upravljanja omejuje le na določitev najvišjega organa
upravljanja ter navaja organizacije in skupnosti, ki morajo imeti svoje delegate
v skupščini telesnokulturne skupnosti. Podrobnejšo sestavo in izvršilne organe
skupščine telesnokulturne skupnosti bo določal njen statut.
Doslej se je telesnokulturna dejavnost financirala iz neobveznih virov:
proračunskih sredstev občin in republike, dohodkov od športnih prireditev, članarine, prispevkov delovnih organizacij v reklamne namene in sredstev, pridobljenih z nabiralnimi akcijami. Tako nesistematsko zbiranje sredstev vpliva
brez dvoma zaviralno na vsak poskus dolgoročnega načrtovanja razvoja.
Predlog zakona prikazuje vire financiranja telesnokulturne dejavnosti (11.
člen). Del teh sredstev se ne bo pojavljal v skupnih sredstvih telesnokulturnih
skupnosti (točka 6 člena 11) ali pa le včasih (točka 5 istega člena). To so sredstva, ki jih telesnokulturne organizacije zbirajo neposredno od občanov oziroma
organizacij združenega dela (članarine, vstopnine oziroma najemnine) in s katerimi telesnokulturne organizacije samostojno razpolagajo. Sredstva, ki jih
za izvedbo posameznih nalog ali za posebej določene namene dodelijo družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega dela oziroma organizacije ah občani, se lahko bodisi pojavijo v skupni masi sredstev telesnokulturne skupnosti
ali pa samo oziroma neposredno pri tisti telesnokulturni organizaciji, ki so ji
namenjena. Predlog zakona uvaja plačevanje prispevka delovnih ljudi za telesnokulturno dejavnost, podrobneje pa ta prispevek na tem mestu ni opredeljen,
prav tako pa tudi ni določana njegova višina. Ker gre za enega izmed prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim, bo treba konkretnejše določbe
o obveznosti plačevanja in višini prispevka sprejeti v sorazmerju z ostalimi
tovrstnimi prispevki, način določanja višine prispevka pa bo enak načinu, ki
bo veljal tudi za druge prispevke. Telesnokulturne skupnosti bodo sprejemale
programe svojega dela oziroma programe telesnokulturne dejavnosti na svojem
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območju — ti programi bodo tvorili tudi okvirna izhodišča oziroma osnovo za
ifinanciranje (12. člen). Programi se bodo sprejemali s samoupravnimi sporazumi
oziroma družbenimi dogovori. Potem, ko se bo na opisan način določalo, koliko
sredstev delovni ljudje oziroma družbena skupnost oddelijo za telesnokulturno
dejavnost, se bodo sredstva dalje delila in uporabljala v okviru skupnosti. Načela in merila za to uporabo bo določala skupnost sama, pri tem pa bo — vsaj
okvirno — vezana na sprejeti program dela. Dokler ne bodo sprejeti ustrezni
družbeni dogovori oziroma samoupravni sporazumi, bo potreben poseben zakon, ki bo določal način financiranja telesnokulturne dejavnosti kot tudi, koliko
sredstev so temeljne telesnokulturne skupnosti dolžne združevati za potrebe
telesnokulturne skupnosti SR Slovenije.
Poleg tega naj omenimo, da se izven okvirov finančnih sredstev, ki so
zagotovljena telesni kulturni po tem osnutku, financira telesnokulturna dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih in organizacijah združenega dela; prvo
financirajo izobraževalne skupnosti oziroma skupnosti otroškega varstva, drugo
pa organizacije združenega dela.
V prehodnih in končnih določbah ureja predlog zakona vse tisto, kar je
potrebno, da lahko telesnokulturne skupnosti začno z delom; med drugim določa dobo štirih mesecev od uveljavitve tega zakona kot skrajni rok za ustanovitev in začetek delovanja telesnokulturnih skupnosti.

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. 4. 1973 obravnaval
amandmaje k predlogu zakona o telesnokulturnih skupnostih.
Izvršni svet je predlagane amandmaje sprejel, razen amandmajev odbora
za prosveto in kulturo republiškega zbora skupščine SR Slovenije k 11. in 14.
členu. K navedenima členoma pa predlaga izvršni svet naslednja amandmaja:
K 11. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi:
»Telesnokulturna dejavnost se financira iz prispevka iz osebnega dohodka
oziroma iz prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
V okviru sredstev iz prejšnjega odstavka se zagotove tudi sredstva za gradnjo in vzdrževanje telesnokulturnih objektov.
Viri in višina sredstev se določijo s samoupravnim sporazumom, ki ga
sklenejo temeljne organizacije združenega dela na območju temeljne telesnokulturne skupnosti. Če sredstva, zbrana s samoupravnim sporazumom, ne zagotavljajo izvedbe osnovnih nalog iz programov telesnokulturne dejavnosti, sprejme skupščina občine na predlog temeljne telesnokulturne skupnosti odlok,
s katerim določi vire in višino sredstev za izvedbo teh nalog.
Sredstva za financiranje telesnokulturne dejavnosti so tudi:
1. Sredstva, ki jih za izvedbo dodatnih nalog ali za posebne namene dodelijo
družbenopolitične skupnosti iz proračunskih sredstev, druge samoupravne interesne skupnosti, organizacije združenega dela, druge organizacije in občani.
2. Članarine, vstopnine za telesnokulturne prireditve, najemnine za uporabo telesnokulturnih objektov.
3. Sredstva določena s posebnimi predpisi.
4. Dotacije in druga sredstva.
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Sredstva iz tega člena, izvzemši sredstva iz druge točke, pripadajo
telesnokulturnim skupnostim, sredstva iz prve točke prejšnjega odstavka pa
pripadajo telesnokulturnim skupnostim le tedaj, če niso dodeljena neposredno
telesnokulturnim organizacijam.
Obseg sredstev, ki jih temeljne telesnokulturne skupnosti združujejo za
financiranje programa telesnokulturne dejavnosti telesnokulturne skupnosti SR
Slovenije, se določi s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo te skupnosti.«
Obrazložitev: Predlagano besedilo se razlikuje od prvotnega v prvem
odstavku, kjer je namesto besede »ali« beseda »oziroma«.
Tako besedilo virov financiranja je širše in omogoča financiranje telesnokulturne dejavnosti samo iz prvega, drugega ali obeh v odstavku navedenih
prispevkov.
Drugi odstavek je ostal nespremenjen. Tretji odstavek je spremenjen tako,
da je samoupravni sporazum temelj za določanje virov in višine sredstev za
telesnokulturno dejavnost. Le v primeru, če sredstva, zbrana na ta način, ne
zagotavljajo uresničitev osnovnih nalog, sprejmejo skupščine občin odloke o
virih in višini le^teh.
Precizneje so navedena tudi druga sredstva za financiranje telesnokulturne
dejavnosti v četrtem odstavku.
K 14. členu: V prvem odstavku se beseda »ustanovitev« nadomesti z
besedo »konstituiranje«.
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na sejah dne 15. januarja 1973 in 6. aprila 1973 obravnaval predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi na obeh sejah je bilo ugotovljeno, da v predlogu zakona
niso dovolj upoštevane pripombe odbora, ki jih je dal k osnutku zakona v zvezi
z množično telesno kulturo. Poleg tega sta v predlogu zakona ustanavljanje in
organizacija telesnokulturnih skupnosti zasnovani preveč togo, sistem financiranja telesnokulturnih skupnosti pa je moč urediti že s tem zakonom.
V zvezi s temi načelnimi pripombami so bili sprejeti naslednji amandmaji:
K 1. členu : V četrti vrsti naj se za besedo »patriotizmu« črta vejica in
doda »in internacionalizmu«.
K 3. členu : V zadnji vrsti naj se črta beseda »drugi«, beseda »iz« nadomesti z besedo »v«, beseda »skupnosti« pa z besedo »skupnostih«.
K 4. č 1 e n u : Besedilo tega člena naj se spretnem tako, da se glasi:
»V SR Sloveniji se ustanovijo temeljne telesnokulturne skupnosti za območje ene ali več občin.
Temeljne telesnokulturne skupnosti ustanovijo s samoupravnim sporazumom telesnokulturno skupnost SR Slovenije.
Samoupravni sporazum o ustanovitvi telesnokulturne skupnosti SR Slovenije določa pristojnosti, ki jih na telesnokulturno skupnost SR Slovenije prenesejo temeljne telesnokulturne skupnosti in način financiranja njenega programa dela.«
K 6. členu: V drugi vrsti naj se beseda »ga« nadomesti z besedo »jo«.
V tretji vrsti naj se za besedo »območju« postavi pika, nadaljnje besedilo
pa črta.
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K 7. č 1 e n u : Doda naj se nov prvi odstavek, ki naj se glasi:
»Pri uresničevanju telesnokulturne dejavnosti telesnokultume skupnosti sodelujejo z družbenopolitičnimi skupnostmi, drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi, družbenopolitičnimi in drugimi organizacijami.«
V prvi vrsti naj se črta beseda »ustrezni«.
V četrti vrsti besedila predloga zakona naj se med besedama »kadrov, o-«,
doda besedilo »zlasti za potrebe množične telesne kulture«.
K 9. členu : Črta naj se dragi o>dstavek.
Doda naj se novi 9. a) č 1 e n , ki se glasi:
»Organizacijo, sestav, način odločanja, način delegiranja delegatov, njihovo
število in druge za delovanje skupnosti pomembne zadeve se določijo s samoupravnim sporazumom in statutom.«
K 10. členu : V drugi vrsti naj se črta beseda »upravni«.
K 11. členu : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da bi se glasilo:
»Telesnokulturna dejavnost se financira iz prispevka iz osebnega dohodka
ali iz prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
V okviru sredstev iz prejšnjega odstavka se zagotove tudi sredstva za gradnjo in vzdrževanje telesnokulturnih objektov.
Viri in višina sredstev se določijo s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo temeljne organizacije združenega dela na območju temeljne telesnokulturne
skupnosti ali z odlokom, ki ga sprejme skupščina občine na predlog temeljne
telesnokulturne skupnosti.
Druga sredstva za financiranje telesnokultume dejavnosti so:
1. sredstva, ki jih za izvedbo dodatnih nalog ali za posebne namene dodelijo družbenopolitične skupnosti, druge samoupravne interesne skupnosti, organizacije združenega dela, druge organizacije in občani;
2. članarine, vstopnine za telesnokulturne prireditve, najemnine za uporabo
telesnokulturnih objektov;
3. sredstva, določena s posebnimi predpisi;
4. dotacije in druga sredstva.
Sredstva iz tega člena, izvzemši sredstva iz druge točke, pripadajo telesnokulturnim skupnostim, sredstva iz prve točke prejšnjega odstavka pa pripadajo
telesnokulturnim skupnostim le tedaj, če niso dodeljena neposredno telesnokulturnim organizacijam.
Obseg sredstev, ki jih temeljne telesnokulturne skupnosti združujejo za
financiranje programa telesnokulturne dejavnosti telesnokulturne skupnosti SR
Slovenije, se določi s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo te skupnosti.«
K 13. členu: Doda naj se nov drugi odstavek, ki naj se glasi:
»Telesnokulturne skupnosti določijo minimalni delež svojih celokupnih
sredstev za množično telesno kulturo.«
K 14. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da bi se glasilo:
»Priprave za ustanovitev telesnokulturne skupnosti opravi iniciativni odbor.
Iniciativni odbor imenuje skupščina družbenopolitične skupnosti, za območje katere se ustanavlja telesnokulturna skupnost. Ce se ustanovi temeljna
telesnokulturina skupnost za območje več občin, imenujejo iniciativni odbor
sporazumno tiste skupščine občine, za območja katerih se ustanavlja temeljna
telesnokulturna skupnost.
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Odločitev v ustanovitvi temeljne telesnokulturne skupnosti za območje več
občin sprejmejo skupščine občin, za območja katerih se ustanavlja temeljna
telesnokulturna skupnost.
K 16. členu : Na koncu tega člena naj se doda stavek: »Ta rok ne sme
biti daljši od enega leta od ustanovitve telesnokulturne skupnosti.«
K 17. členu: V drugem odstavku naj se beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.
K 18. čle n u : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da bi se glasilo:
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, razen
11. člen tega zakona, ki se uporablja od 1. 1. 1974.«
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona s predloženimi amandmaji.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca dr. Vojana Rusia.
St.: 66-4/73
Ljubljana, 6. 4. 1973

]
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 11. aprila 1973
obravnaval amandmaje k predlogu zakona o telesnokulturnih skupnostih in v
sporazumu z izvršnim svetom
odbor umika svoj amandma k 10. členu,
odbor umika svoj amandma k 11. členu in predlaga novega, ki se glasi:
»Telesnokulturna dejavnost se financira iz prispevka iz osebnega dohodka
ah iz prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela ah iz obeh.
V okviru sredstev iz prejšnjega odstavka se zagotove tudi sredstva za gradnjo in vzdrževanje telesnokulturnih objektov.
Viri in višina sredstev se določijo s samoupravnimi sporazumi, ki jih sklenejo delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela in drugi delovni
ljudje na območju temeljne telesnokulturne skupnosti.
Če samoupravni sporazumi niso sklenjeni oziroma če sredstva, zbrana s
samoupravnimi sporazumi, ne zagotavljajo izvedbe osnovnih nalog iz programov
telesnokulturne dejavnosti, sprejme skupščina občine na predlog temeljne
telesnokulturne skupnosti odlok, s katerim določi vire in višino sredstev za
izvedbo teh nalog.
Sredstva za financiranje telesnokulturne dejavnosti so tudi:
1. Sredstva, ki jih za izvedbo dodatnih nalog ali za posebne namene dodelijo družbenopolitične skupnosti iz proračunskih sredstev, druge samoupravne
interesne skupnosti, organizacije združenega dela, druge organizacije in občani.
2. Članarine, vstopnine za telesnokulturne prireditve, najemnine za uporabo telesnokulturnih objektov.
3. Sredstva, določena s posebnimi predpisi.
4. Dotacije in druga siredstva.
Sredstva iz tega člena, izvzemši sredstva iz druge točke, pripadajo telesnokultumim skupnostim, sredstva iz prve točke pa pripadajo telesnokulturnim
skupnostim le tedaj, če niso dodeljena neposredno telesnokulturnim organizacijam.
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Obseg sredstev, ki jih temeljne telesnokulturne skupnosti združujejo za
financiranje programa telesnokulturne dejavnosti telesnokulturne skupnosti SR
Slovenije, se določi s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo te skupnosti.«
Prvi odstavek 14. člena naj se spremeni tako, da bi se glasil:
»Priprave za začetek dela telesnokulturne skupnosti opravi iniciativni odbor.«
K 18. č 1 e n u : Ta- člen naj se spremeni tako, da bi se glasil:
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije,
razen četrtega odstavka 11. člena tega zakona, ki se uporablja od 1. 1. 1974.«
St.: 66-4/73
Ljubljana, 11. 4. 1973

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za telesno kulturo je na seji dne 9. maja
1973 obravnaval amandmaje, ki jih je k zakonu o telesnokultumih skupnostih
sprejel republiški zbor na svoji seji dne 11. aprila 1973.
j
Uvodoma je bilo Ugotovljeno, da je republiški zbor sprejel amandmaje k
1. členu, k naslovu II. poglavja, k 7. členu — dopolnitev v četrti vrsti, k 13. členu
predloga zakona v enakem besedilu kot prosvetno-kulturni zbor na 41. seji dne
23. januarja 1973. Člani odbora zato o teh amandmajih niso ponovno razpravljali.
Odbor je podrobno obravnaval in se v celoti strinjal z vsemi ostalimi amandmaji republiškega zbora, in sicer:
K 3. členu: V zadnji vrsti naj se črta beseda »drugi«, beseda »iz« nadomesti z besedo »v«, beseda »skupnosti« pa z besedo »skupnostih«.
K 4. č 1 e n u : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da bi se glasilo:
»V SR Sloveniji se ustanovijo temeljne telesnokulturne skupnosti za območje ene ali več občin.
Temeljne telesnokulturne skupnosti ustanovijo s samoupravnim sporazumom telesnokulturno skupnost SR Slovenije.
j
Samoupravni sporazum o ustanovitvi telesnokulturne skupnosti SR Slovenije določa pristojnosti, ki jih na telesnokulturno skupnost SR Slovenije prenesejo temeljne telesnokulturne skupnosti in način financiranja njenega programa dela.«
K 6. členu: V drugi vrsti naj se beseda »ga« nadomesti z besedo »jo«.
V tretji vrsti naj se za besedo »območju« postavi pika. nadaljnje besedilo
pa črta.
Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da umakne svoj amandma,
ki ga je k temu členu sprejel na 41. seji dne 23. 1. 1973, ker ni v skladu z drugim
in tretjini O'dstavkom novega besedila 4. člena.
K 7. čle nu : Doda naj se nov prvi odstavek, ki naj se glasi:
»Pri uresničevanju telesnokulturne dejavnosti telesnokulturne skupnosti
sodelujejo z družbenopolitičnimi skupnostmi, drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, družbenopolitičnimi in drugimi organizacijami.«
V prvi vrsti naj se črta beseda »ustrezni«.
K 9. č 1 e n u : Crta naj se drugi odstavek.
Doda naj se novi 9. a člen, ki se glasi:
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»Organizacijo, sestav, način odločanja, način delegiranja delegatov, njihovo
število in druge, za delovanje skupnosti pomembne zadeve, se določijo s samoupravnim sporazumom iin statutom.«
K 11. členu: »Telesnokul turna dejavnost se financira iz prispevka iz
osebnega dohodka ali iz prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela ali iz obeh.
V okviru sredstev iz prejšnjega odstavka se zagotove tudi sredstva za
gradnjo in vzdrževanje telesnokulturnih objektov.
Viri in višina sredstev se določijo s samoupravnimi sporazumi, ki jih sklenejo delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela in drugi delovni
ljudje na območju temeljne telesnokulturne skupnosti.
Ce samoupravni sporazumi niso sklenjeni oziroma če sredstva, zbrana s
samoupravnimi sporazumi, ne zagotavljajo izvedbe osnovnih nalog iz programov
telesnokulturne dejavnosti, sprejme' skupščina občine na predlog temeljne telesnokulturne skupnosti odlok, s katerim določi vire in višino sredstev za izvedbo
teh nalog.
Sredstva za financiranje telesnokulturne skupnosti so tudi:
1. Sredstva, ki jih za izvedbo dodatnih nalog ali za posebne namene dodelijo
družbenopolitične skupnosti iz proračunskih sredstev, druge samoupravne interesne skupnosti, organizacije združenega dela, druge organizacije in občani.
2. Članarine, vstopnine za telesnokulturne prireditve, najemnine za 'uporabo
telesnokulturnih objektov.
3. Sredstva, določena s posebnimi predpisi.
4. Dotacije in druga sredstva.
Sredstva iz tega člena, razen sredstev iz druge točke, pripadajo telesnokulturnim skupnostim, sredstva iz prve točke pa pripadajo telesnokulturnim skupnostim le tedaj, če niso dodeljena neposredno telesnokulturnim organizacijam.
Obseg sredstev, ki jih temeljne telesnokulturne skup nositi združujejo za
financiranje programa telesnokulturne dejavnosti telesnokulturne skupnosti SB
Slovenije, se določi s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo te skupnosti.«
Odbor je soglasno podprl novo besedilo tega člena, s katerim se tudi za to
področje družbenih dejavnosti uveljavlja samoupravni način financiranja na
temelju ustavnih dopolnil. Uspešno uresničevanje tega določila je odvisno od
nekaterih pravočasnih in usklađenih akcij, kot so čim hitrejše ustanavljanje
iniciativnih odborov, pravočasna priprava programov telesnokulturnih skupnosti kot podlaga za samoupravne sporazume, dogovor o deležu sredstev družbenopolitičnih skupnosti in temeljnih organizacij združenega dela, način in
merila za izravnavanje pogojev delovanja in razvoja telesne kulture na manj
razvitih območjih po načelu solidarnosti in drugo. Vse to bo nujno terjalo prisotnost in pomoč širših družbenih dejavnikov, zlasti SZDL in drugih družbenopolitičnih organizacij.
Člani odbora so posebej opozorili na dodatno finančno obveznost temeljnih
telesnokulturnih skupnosti, opredeljeno v drugem odstavku novega 11. člena,
t. j. zagotavljanje sredstev za investicije v telesnokulturne objekte. Zaradi bojazni, da bi se zaradi tega znižala zbrana sredstva za redno dejavnost, je odbor
podprl pobudo, dano na seji, naj bi sredstva za gradnjo in vzdrževanje teh objektov zbirali lahko tudi na podlagi posebnih samoupravnih sporazumov ah pa
jih opredelili kot komunalne objekte.
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K 14. č 1 e n u : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da bi se glasilo:
»Priprave za začetek dela telesnokulturne skupnosti opravi iniciativni
odbor.
Iniciativni odbor imenuje skupščina družbenopolitične skupnosti, za območje katere se ustanavlja telesnokulturna skupnost. Če se ustanovi temeljna
telesnokulturna skupnost za območje več občin, imenujejo iniciativni odbor sporazumno tiste skupščine občin, za območje katerih se ustanavlja temeljna telesnokulturna skupnost.
Odločitev o ustanovitvi temeljine telesnokulturne skupnosti za območje več
občin sprejmejo skupščine občin, za območje katerih se ustanavlja temeljna telesnokulturna skupnost.«
K 16. členu : Na koncu tega člena naj se doda stavek:
»Ta rok ne sme biti daljši od enega leta od ustanovitve telesnokulturne skupnosti.«
K 18. členu : Ta člen naj se spremeni tako, da bi se glasil:
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije,
razen četrtega odstavka 11. člena tega zakona, ki se uporablja od 1. 1. 1974.«
Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme vse dodatne
amandmaje k predlogu zakona o telesnokulturnih skupnostih v besedilu, kot jih
je sprejel republiški zbor in pri tem umakne svoj amandma k 6. členu, ki ga je
sprejel na 41. seji dne 23. januarja 1973.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
predsednika Jožeta Vilda.
St.: 66-4/73
Ljubljana, 11. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. januarja 1973 obravnavala predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih, ki ga
je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet skupščine SR Slovenije.
Komisija k predlogu zakona v načelni razpravi ni imela pripomb.
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednja amandmaja:
K naslovu II poglavje:
Naslov poglavja »Telesnokulturne skupnosti« naj se nadomesti z naslovom
»Organizacija telesnokulturnih skupnosti«.
Ker gre za zakon o telesnokulturnih skupnostih, ki celovito ureja področje
telesnokulturnih skupnosti, določbe tega poglavja pa se nanašajo na splošno
na organizacijo teh skupnosti, je potrebno, da se ta naslov spremeni.
K 13. členu: Komisija je sicer soglašala z amandmajem odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, da se v tem členu doda nov drugi odstavek. je pa zaradi preciznejšega besedila tega odstavka sprejela svoj
amandma, ki se glasi:
»Telesnokulturne skupnosti določijo minimalni delež svojih celokupnih
sredstev za množično telesino kulturo.«
Komisija ni imela pripomb k identičnim amandmajem odbora za telesno
kulturo prosvetno-kulturnega zbora in odbora za prosveto in kulturo repu-
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bliškega zbora k 1., 17. in novemu 19. členu ter k amandmaju odbora
za prosveto in kulturo republiškega zbora k 6., 7., 13. in 16. členu.
St.: 66-4/73
Ljubljana, 16. 1. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 11.
aprila 1973 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o telesnokulturnih skupnostih, ki jih je predložil odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora.
Komisija ni imela pripomb k amandmajem odbora republiškega
zbora za prosveto in kulturo k 1., 3., 4., 6., 7., 9., 9. a, 11., 13. (identičen z amandmajem zakonodajno-pravne komisije), 14., 16., 17. in 18. členu, kot so razvidni
iz poročila z dne 6. 4. 1973 in dodatnega poročila odbora z dne 11. 4. 1973.
St.: 66-4/73
Ljubljana, 11. 4. 1973
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih
in izobraževalnih zavodov
Na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije in tretjega odstavka 13. člena
zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja
v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 8-52/69) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih
in izobraževalnih zavodov
K enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki jih je sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 16. februarja 1973, se daje soglasje.

OBRAZLO 2IT E V
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji
dne 27. marca 1973 obravnaval sklep o enotnih osnovah meril za financiranje
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki ga je skupščini SR Slovenije
poslala v soglasje republiška izobraževalna skupnost.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da so enotne osnove meril odraz
razpoložljivih sredstev republiške izobraževalne skupnosti za leto 1973, povečane
za 12,5 %. Zato je večina postavk osnov meril ostala na indeksu 100 v primerjavi z letom 1972, pri čemer niso mogle biti upoštevane vse pozitivne težnje,
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ki si jih je skupnost sicer zastavila za razvoj področja vzgoje in izobraževanja.
Posebej je bilo opozorjeno, da bo mogoče z zagotovljenimi sredstvi realizirati
merila le v prvi polovici leta, še zlasti, ker bodo novi oddelki posameznih šol
porabili 60 % vseh povečanih sredstev. Ker odboru ni bila znana področnejša
delitev sredstev republiške izobraževalne skupnosti, ni mogel dokončno oceniti
posameznih osnov meril, zlasti pa ne njihovih posledic. Zavzel se je za to, da
skupnost osnove meril spremeni tudi med letom, če bi prišlo do ugodnejših
računov. Poleg tega naj bi izvršila notranjo preporazdelitev sredisitev, tako da
osebni dohodki pedagoških delavcev ne bi bili nižji od osebnih dohodkov drugih
delavcev enakih kategorij.
Člani odbora so v zvezi s točko IV/B dali pripombo, naj se za regres za
letni dopust zagotovi po 600 dinarjev, kot je to že sprejeto s samoupravnim
sporazumom in v nekaterih zavodih tudi že uveljavljeno. Odbor je želel biti
podrobneje seznanjen s tem, koliko zavodov je v lanskem letu dalo v ta namen
le po 400 dinarjev. V besedilu bi bilo ustrezneje sploh izpustiti navedbo o višini
sredstev za regres.
Besedilo točke IV/C je bilo ocenjeno kot nerealno, saj za stalno modernizacijo pouka zavodi ne bodo imeli sredstev.
Odbor predlaga, da da prosvetno-kulturni zbor k enotnim osnovam meril
za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov svoje soglasje in
priporoči izobraževalni skupnosti SR Slovenije, da pri izvajanju meril upošteva
pripombe odbora.
Za poročevalca je odbor določil svojega člana Borisa Feldina.
St.: 402-135/73
Ljubljana, 2. 4. 1973

MNENJA IN PREDLOGI DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen o(dsotnih delegatov občin Grosuplje, Metlika in Novo mesto ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 33. zasedanju dne 10. aprila 1973 obravnavali sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov.
V razpravi sta sodelovala delegata občin Kamnik in Vrhnika, pismene pripombe pa je dal delegat občine Ljubljana-Bežigrad.
Delegati občin so se v načelu strinjali z obravnavanim sklepom, pri tem
pa opozorili na nekatere njegove pomanjkljivosti.
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da ne glede na splošno podporo ukrepom za stabilizacijo ni mogoče dati podpore predlogu, da ostanejo osebni dohodki za prosvetne delavce zamrznjeni do konca leta, ker je stanje že danes
kritično, ob tem pa je treba upoštevati tudi vedno večje naloge in odgovornost
učiteljev na področju posodobljenja pouka ter idejne usmerjenosti izobraževanja in vzgoje. Zato je bilo predlagano, naj bi republiška skupščina razpravljala
takoj po splošni odmrznitvi osebnih dohodkov o tem problemu. (Delegata občin
Kamnik in Vrhnika.)
S tem predlogom so se strinjali vsi na zasedanju prisotni delegati.
Konkretno je bilo tudi opozorjeno, da predlagano razmerje glede višine
osebnih dohodkov predagoških delavcev (IV. A) ni ustrezno ter bi ga bilo treba
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spremeniti tako, da se število točk za srednjo izobrazbo poveča od 220 na 235
točk, za višjo pa od 250 na 275 točk, s čimer bi se doseglo ustreznejše sorazmerje glede na stopnjo odgovornosti posameznih profilov učiteljev ter tudi
dejanske izkušnje posameznih skupin pedagoških delavcev. O tem je namreč
bil že dosežen sporazum oktobra lani, vendar se to v obravnavanem sklepu ni
upoštevalo. (Delegata občin Ljubljana-Bežigrad in Vrhnika.)
V zvezi z določilom, po katerem sredstva za osebne dohodke vodilnih, administrativnih in tehničnih delavcev ne bi smela preseči 20 % od skupnih bruto
osebnih dohodkov vseh pedagoških delavcev zavoda, so v razpravi menili,
da za veliko število šol ne ustreza ter bi bilo zaradi tega to postavko povečati
oziroma poenostaviti administrativno in finančno delo na šolah. (Vrhnika)
St.: 402-135/73
Ljubljana, 10. 4. 1973
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973
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 1973
K merilom in pogojem za zagotavljanje posembnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973, ki jih je sprejela skupščina
izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji 16. februarja 1973, se daje soglasje.

OBRAZLOŽITEV
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji
dne 27. marca 1973 obravnaval sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973,
ki ga je republiška izobraževalna skupnost predložila skupščini SR Slovenije
v soglasje.
V načelni obravnavi je bilo ocenjeno, da so merila in pogoji za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev v letošnjem letu enaki kot za leto 1972.
Razlika je le v VII. točki, ki v primerjavi z lanskim letom izključuje nekatere občine iz posebnih dopolnilnih sredstev. Odbor je opozoril na posledice,
ki bi z uveljavitvijo prvega odstavka VII. točke lahko nastale pri prizadetih
temeljnih izobraževalnih skupnostih in vzgojno-nizobraževalnih zavodih.
Iz besedila IX. točke je razvidno, da republiška izobraževalna skupnost tudi
letos, predvsem zaradi premajhnega obsega sredstev, ločeno zagotavlja dopol-
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nilna sredstva, za A in B program, kar ni v skladu s stališčem odbora, da. j<to celovita vzgojna in izobraževalna dejavnost, ki naj se financira po enotnih
merilih.
Odbor predlaga, da da prosvetno-kul turni zbor k merilom in pogojem za
zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973 svoje soglasje.
Za poročevalca je odbor določil svojega člana Borisa Feldina.
St.: 402-135/73
Ljubljana, 2. 4. 1973
MNENJE DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Grosuplje, Metlika in Novo mesto, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 33. zasedanju dne 10. aprila 1973 obravnavali sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v
letu 1973.
Delegati občin niso imeli k sklepu nobenih pripomb.
St.: 402-135/73
Ljubljana, 10. 4. 1973
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 6. aprila
1973 obravnaval enotne osnove meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov ter merila in pogoje za zagotavljanje posebnih dopolnilnih
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973, ki jih je skupščini
SR Slovenije predložila v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije.
Razprava o teh dveh in drugih aktih izobraževalne skupnosti je zadevala
splošen materialni položaj vzgoje in izobraževanja, zlasti osnovnega in srednjega
izobraževanja, v katerem se je znašlo ob letošnjih finančnih restrikcijah. Letošnje materialne restrikcije imajo lahko za vzgojo in izobraževanje dolgoročne
negativne posledice, ki se kažejo predvsem v tem, da učitelji zapuščajo ta poklic,
med mladino pa upada zanj zanimanje. Ce je — po izjavi predstavnika republiške izobraževalne skupnosti — postalo za učitelje bolj zanimivo delo v tekstilni
industriji, je to dovolj prepričljiv dokaz, da se je znašlo šolstvo skupaj s tekstilno
industrijo med najslabše plačanimi panogami. Nerazvita območja, zlasti podružnične šole s kombiniranim poukom, čutijo vse večje pomanjkanje učiteljev.
Sole zaposlujejo študente pred diplomo, vendar tudi to ni rešitev, ker se s tem
obnavlja sedanja neustrezna izobrazbena struktura učiteljev. Prešolanje učencev v centralne osnovne šole presega pedagoške smotre in družbeno utemeljitev,
saj gre pri tem pogosto samo za zadnji možen ukrep, da otroci ne ostanejo brez
•osnovne šole. Na Koroškem so že zaprli dve manjši šoli, ker niso mogli dobiti
učiteljev.
Sredstva za materialne izdatke ne omogočajo modernizacije pouka, sredstva
za investicije pa zadoščajo samo za pokritje zapadlih obveznosti v osnovnem in
srednjem šolstvu.
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Prizadevanje izobraževalne skupnosti za zagotovitev približno 28 milijonov
dinarjev na podlagi samoupravnih sporazumov z organizacijami združenega
dela ne kažejo ugodnih rezultatov. Izraženo je mnenje, da zbiranje teh sredstev
ni samo naloga republiške izobraževalne skupnosti, marveč tudi drugih družbenopolitičnih dejavnikov. Odbor je zavzel stališče, da od uspešnosti teh prizadevanj ne more biti odvisno odpiranje novih oddelkov na poklicnih in drugih
strokovnih šolah ob,začetku prihodnjega šolskega leta, za katere se bo pokazala
potreba zaradi povečanja števila kandidatov. Ena od prioritetnih nalog RIS je,
da zagotovi sredstva za te potrebe.
V podrobni obravnavi odbor k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov ter k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim
v letu 1973 ni imel pripomb in predlaga republiškemu zboru, da da soglasje.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Jožeta
Znidaršiča.
Št.: 402-135/73
Ljubljana, 9. 4. 1973
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
30. 3. 1973, št. 402-135/73.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k programu izobraževalne skupnosti
SR Slovenije za leto 1973
Na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije in prvega ter tretjega odstavka
54. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69) je skupščina SR Slovenije
na seji republiškega zbora in na seji prostevno-kulturnega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k programu izobraževalne skupnosti
SR Slovenije za leto 1973
K programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973, ki ga je
sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 6. februarja 1973, se daje soglasje.
OBRAZLOŽITEV
Odbor prosvetno-kultumega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji
dne 27. marca 1973 obravnaval program izobraževalne skupnosti SR Slovenije
za leto 1973, ki ga je za skupnost predložila skupščini SR Slovenije v soglasje.
Kot dodatno gradivo je odbor prejel še finančni načrt izobraževalne skupnosti
SR Slovenije za leto 1973.
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Odbor je uvodoma ugotovil, da predloženi program ne vsebuje nalog, ki jih
je republiška skupščina naložila izobraževalni skupnosti SR Slovenije s sklepi
in priporočili o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja. Pojasnjeno je bilo,
da bo skupščina republiške izobraževalne skupnosti, ki je svoj program sprejela že prej, te obveznosti uresničevala prek svojih sekcij in komisij.
Odbor k posameznim nalogam programa ni imel pripomb. Ocenil je, da so
nekatere zelo zahtevne in izrazito raziskovalnega značaja ter bodo zato terjale
sodelovanje širših strokovnih skupin in raziskovalnih institucij. Poleg roka in
piačina obravnave naj bi bili zato navedeni tudi nosilci posamezne naloge in
finančna sredstva, ki bodo za to potrebna.
Ker se nekatere naloge v programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije
prepletajo z delovnim programom drugih republiških institucij s področja vzgoje
in izobraževanja, je odbor priporočil, naj izobraževalna skupnost SR Slovenije,
zavod za šolstvo, republiški sekretariat za prosveto in kulturo, pedagoški inštitut pa tudi ustrezne samoupravne interesne skupnosti svoje delovne načrte
uskladijo, združijo kadre in sredstva pri izdelavi posameznih nalog in s tem
prispevajo k nujni in že nekajkrat zahtevani racionalnosti tudi na tem področju vzgojnoizobraževalnega dela. Ker izobraževalna skupnost SR Slovenije
ne bo zmogla celotnega programa v letošnjem letu, je odbor priporočil, naj
nekatere naloge uvrsti v prioriteto.
Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da da soglasje k programu
izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973 in priporoči skupnosti, da
upošteva pripombe odbora.
Za poročevalca je odbor določil poslanko Lojzko Gostenčnik-Žmavc.
Št.: 022-166/73
Ljubljana, 2. 4. 1973

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Grosuplje, Metlika in Novo mesto, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 33.
zasedanju dne 10. aprila 1973 obravnavali .program izobraževalne skupnosti SR
Slovenije za leto 1973.
Delegati občin na zasedanju so se strinjali s programom, ob tem pa je bilo
v razpravi delegata mesta Ljubljane opozorjeno na potrebo, da se grogram dopolni še z nalogo, da se še v tem letu izoblikuje sistemska rešitev za financiranje
investicij v srednje šolstvo in dijaške domove, kar je bilo odločno postavljeno
v stališčih skupnosti slovenskih občin in večkrat poudarjeno kot nujna in neodložljiva potreba tudi na zasedanjih delegatov občin.
Hkrati je bilo predlagano!, da se 14. točka programa dopolni v tem smislu,
da se planira celotna mreža vseh srednjih šol in dijaških domov za mašo republiko v sodelovanju z občinskimi skupščinami.
Vsi na zasedanju prisotni delegati občin so podprli to stališče in predlog.
Št.: 022-166/73
Ljubljana, 10. 4. 1973
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Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji'dne 6. aprila 1973
obravnaval program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973, ki ga
je skupščini SR Slovenije predložila v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije.
Izhodišče za ocenjevanje programa so bile sedanje družbenoekonomske in
politične razmere, ki zahtevajo hitro, predvsem pa konkretno operativno delovanje vseh subjektov na področju vzgoje in izobraževanja. Izobraževalna skupnost je v okviru določenih pristojnosti eden izmed najpomembnejših družbenih
organov, ki razpolaga s pomembnimi finančnimi sredstvi kot instrumentom
vzgojno-izobraževalne politike in hitrejšega spreminjanja družbenoekonomskih
odnosov na tem področju.
S tem, ko daje skupščina SR Slovenije soglasje k programu izobraževalne
skupnosti, prevzema soodgovornost za določitev in izvajanje številnih pomemb[nih nalog na področju vzgoje in izobraževanja. Zato programa ni mogoče obravnavati formalno, marveč naj obravnava, če se pokaže potreba, konstruktivno
prispeva k njegovemu izboljšanju. Razprava o predloženem programu bi bila
olajšana, če bi izobraževalna skupnost hkrati predložila skupščini SR Slovenije
tudi letno poročilo o svojem delu, ki bi vsebovalo tudi pojasnila o uresničitvi
programa za preteklo leto.
V smislu pete alinee 54. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja je odbor sprejel k programu naslednje pomembnejše ugotovitve in predloge:
1. Iz programa dela ni razvidna osnovna usmeritev delovanja republiške
izobraževalne skupnosti, ki izhaja iz ustavnih dopolnil in družbenih planov.
Ustavna dopolnila moramo pospešeno uresničevati tudi na vzgojno-izobraževalnem področju, s tem, da razvijamo nove družbenoekonomske odnose v vzgojnoizobraževalnih organizacijah in ustrezno organiziranost za svobodno menjavo
dela med posameznimi področji združenega dela. Tako letni in srednjeročni programi družbenega razvoja kakor resolucija o dolgoročnem razvoju SR Slovenije
nalagata vzgojno izobraževalnemu področju obsežne naloge, ki morajo biti
ustrezno zajete zlasti v letnem programu republiške izobraževalne skupnosti.
2. Nekatere naloge, ki se dotikajo družbenoekonomskih odnosov in napredka izobraževanja, so metodološke ali proučevalne, ne pa operativne. Iz teh
niso razvidni morebitni ukrepi, ki jih bodo sprejeli organi skupnosti v tem letu.
Dokaz za to je na primer 11. naloga na 5. strani »program operacionalizacije
nalog iz srednjeročnega načrta vzgoje in izobraževanja izobraževalne skupnosti«.
Smotrno bi bilo, da bi program izobraževalne skupnosti vseboval operativne
naloge iz tega srednjeročnega načrta, ne pa da vsebuje program za izdelavo teh,
nalog. 12. naloga »metode spremljanja realizacije srednjeročnega načrta vzgoje
in izobraževanja« pa sploh ne sodi v program institucije, kakršna je izobraževalna skupnost. Metode spremljanja so interna stvar organov izobraževalne
skupnosti. K 21. nalogi je bila pripomba, da je stanje domov za učence srednjih
šol slovenski javnosti znano. Za domove učencev srednjih šol se uporabljajo dotrajana nenamenska poslopja, v katerih so nevzdržne higienske razmere, znano
pa je tudi, da se je pred meseci eni takšni stavbi podrla streha. Zato bi bili
potrebni v okviru te naloge predvsem predlogi za sistemsko ureditev financiranja investicij za domove, da bo realizirano število postelj, ki so predvidena
s srednjeročnim planom razvoja SR Slovenije.
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3. Nekatere naloge se prepletajo z nalogami v delovnih programih drugih
republiških institucij s področja vzgoje in izobraževanja, nekatere pa sploh ne
sodijo v pristojnost izobraževalne skupnosti.. Tako na primer program in finančni
načrt posvečata veliko pozornost razvoju računalništva. Za to sta predvideni kar
dve nalogi, čeprav sodi uvajanje računalništva v poulk na srednjih šolah v pristojnost zavoda za šolstvo SR Slovenije, ki določa učne načrte in predmetnike.
Odbor je že večkrat opozoril, da se v programih dela republiških institucij na
področju vzgoje in izobraževanja prepletajo naloge, kar daje videz racionalnega
dela in povod za kritike, da je teh institucij preveč in da ne vedo kaj delati.
4. Program ne vsebuje nalog, ki jih je republiška skupščina priporočila
izobraževalni skupnosti s sklepi in priporočili o idejni usmerjenosti vzgoje in
izobraževanja. V njih je izrecno priporočila izobraževalnim skupnostim, naj izoblikujejo konkretne smernice za uveljavljanje stališč in sklepov, ki jih vsebuje
ta dokument. Poleg tega je izobraževalnim skupnostim priporočila še določene
konkretne naloge. Iz programa niso razvidna tudi konkretna prizadevanja za
uresničevanje nalog, ki izhajajo iz družbenega plana razvoja v letih 1971 do
1975. V okviru razprave o uresničevanju aktov skupščine pa je bilo posebej opozorjeno, da so naloge: »planiranje investicij na področju vzgoje in izobraževanja-«, »izdelava normativov za graditev in opremo dijaških domov-«, »izdelava
enotnih kriterijev za racionalno izgradnjo in opremljenost srednjih šol« in »serijska proizvodnja tipskih montažnih šol in telovadnic« zelo dobro zasnovane.
Z njimi se izobraževalna skupnost vključuje v realizacijo ugotovitev in sklepov
skupščine SR Slovenije o investicijski politiki na področju negospodarskih investicij. Primer dobro operativno zasnovane naloge je tudi »izvajanje družbenega
dogovora o štipendiranju in kreditiranju učencev in študentov«.
Iz navedenih razlogov predlaga odbor republiškemu zboru, da razpravlja
o programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973 v dveh fazah,
s čimer je dana skupnosti možnost, da s predlogi organov skupščine dopolni oziroma spremeni program.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ivana
Krefta.
Št.: 022-166/73
Ljubljana, 9. 4. 1973

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na svoji seji dne 6. ipriJa
1973 obravnaval finančni načrt izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto
1973, ki ga je predložila v obravnavo skupščini SR Slovenije izobraževalna
skupnost SR Slovenije.
Odbor ni imel pripomb k razdelitvi sredstev o predloženem finančnem načrtu. Poslanci pa so zaskrbljeno in zavzeto razpravljali o finannčem in materialnem položaju vzgoje in izobraževanja, ki ni skladen z rastočimi nalogami, ki jih
temu področju združenega dela nalaga splošen družben razvoj, razvoj znanosti
in tehnologije doma in v svetu in še posebej dokumenti družbenopolitirnih organizacij in skupščine SR Slovenije.
Ker iz znanih razlogov ni sprejemljiv ukrep, s katerim bi skrčili obseg
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v okvir razpoložljivih možnosti, se razširjena
dejavnost in splošno naraščanje cen skoraj v celoti pokriva na račun material39
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nega standarda (investicij, modernizacije in tehnologije pouka) in na račun učiteljevega osebnega dohodka, s čimer znižujemo družbeno vrednost njegovega
dela. Družbeni dogovor o osebnem dohodku učiteljev v osnovnih šolah se realizira poprečno 93 %, kar pomeni, da dobi nad polovico učiteljev osebni dohodek
v višini od 79 do 95 % dogovorjenega osebnega dohodka, manj kot polovica pa
od 95 do 100 % dogovorjenega osebnega dohodka. Vrednost točke se tri leta
ni spremenila. Posledice so že sedaj zelo zaskrbljujoče. Pomanjkanje pedagoških
kadrov je veliko in morajo ponekod že zapirati osnovne šole (Koroška), v srednjih šolah poučuje prek 50 % honorarnih učiteljev, ob tem pa narašča odliv
učiteljskih kadrov v druge bolj konjunkturne poklice — celo v tekstil (Kranj),
medtem ko le z največjimi napori uspevamo zadrževati sedanji vpis na kadrovske šole.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme naslednje priporočilo:
»Izobraževalna skupnost SR Slovenije naj ne financira v letu 1973 novih
smeri in stopenj, ki bi jih uvajali visokošolski zavodi, razen za poklice tehniških
strok in za pedagoške poklice, za katere so ugotovljene izjemno velike kadrovske potrebe. S to izjemo naj republiška izobraževalna skupnost zadržuje financiranje v danih okvirih tudi glede obsega osnovne dejavnosti v sedanjih usmeritvah in stopnjah visokošolskega izobraževanja.«
Obrazložitev
Iz finančnega načrta izobraževalne skupnosti za letošnje leto je razvidno,
da bo vse srednje šolstvo, ki vključuje 72 500 učencev, dobilo za osnovno dejavnost približno 302 milijona dinarjev. Visoko šolstvo, ki vključuje 15 500 rednih
študentov, pa bo dobilo približno 203 milijone dinarjev. Poleg tega so za druge
dejavnosti v okviru visokega šolstva predvidena sredstva približno v višini
30 milijonov dinarjev, skupščina SR Slovenije pa zagotavlja temu šolstvu s
posebnimi odloki sredstva za investicije. Za srednje šolstvo izobraževalna skupnost letos nima investicijskih sredstev.
Tako resolucija o dolgoročnem razvoju SR Slovneije kot tudi družbeni plan
razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975 opozarjata, da je treba občutno povečati obseg izobraževanja kadrov s srednjo strokovno in poklicno izobrazbo in
še nadalje povečevati priliv kadrov z višjo in visoko izobrazbo, zlasti tehniške
smeri. V tekočem prilivu mladine med zaposlene je še vedno okoli 47 % mladine
brez strokovne usposobljenosti in izrazito zaostajamo pri kadrih s srednjo strokovno izobrazbo, ki so v strukturi zaposlenih udeleženi le z 10 % nasproti 15
do 20 % v razvitejših državah. V preteklem petletju niso bile uresničene smernice družbenega plana za izboljšanje kadrovske strukture zaposlenih. Določeni
rezultati so bili doseženi pri povečanju obsega izobraževanja, predvsem pri višjem in visokem šolstvu, medtem ko sta obseg izobraževanja v srednjem strokovnem in poklicnem šolstvu ter dopolnilno izobraževanje že zaposlenih močno
zaostajala za potrebami.
Resolucija o dolgoročnem razvoju SR Slovenije predvideva, da bi v orga^
nizirano srednješolsko izobraževanje postopoma zajeli približno 70 % mladine
stare od 15 do 19 let. Zato naj ima v investicijskih programih prednost povečanje zmogljivosti srednjih šol ter izboljšanje njihove opremljenosti za sodoben pouk.
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Obstoj navedenih neskladij med razvojem srednjega in visokega šolstva
nedvomno potrjujejo tudi podatki v finančnem načrtu republiške izobraževalne
skupnosti. Ce ne bodo doseženi bistveni premiki v srednjem šolstvu, bo sedanji
razvoj pripeljal do tega, da bodo siredstva za potrebe visokega šolstva presegla
sredstva za srednje izobraževanje. Dejstvo je, da ni rešeno financiranje investicij na področju srednjega šolstva, saj že več let niso bile zgrajene pomembnejše kapacitete, hkrati pa so morale srednje šole v preteklih letih odklanjati
kandidate zaradi pomanjkanja prostora.
Ob letošnjih finančnih restrikcijah je republiška izobraževalna skupnost
ze odklonila financiranje novih oddelkov poklicnih šol, v katerih traja pouk na
leto le nekaj mesecev in ki vpisujejo predvsem otroke iz delavskih družin. Ta
ukrep je republiška izobraževalna skupnost kasneje na odločen pritisk šol in
delovnih organizacij sicer umaknila, vendar primer kaže na to, da restriktivni
ukrep ni bil uporabljen skladno s politiko družbenega razvoja.
Navzlic številnim analizam, ki so dokazovale, da razvoj šolstva v Sloveniji
ni usklađen in da ta usklajenost ne povečuje samo deficita kadrov s srednjo
izobrazbo, marveč povzroča tudi neracionalno izkoriščanje strokovnega znanja
kadrov z visoko izobrazbo (ker morajo opravljati posle, za katere zadostuje
srednja izobrazba), doslej ni bilo ustreznega razumevanja za razvoj srednjega
šolstva, zlasti za zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev. Nasprotno pa so
pobude za nastajanje novih visokih šol in za razširitev dejavnosti sedanjih višjih
in visokih šol zelo prodorne. Tako naj za vzgojiteljice v vzgojno-varstvenih zavodih za predšolsko mladino ne bi več zadoščala petletna srednja šola, marveč
še dodatna višja šola. Vse višje šole pa naj bi kmalu prerasle v visoke šole
oziroma fakultete.
Osnovni vzrok za takšen neenoten razvoj šolstva je v še vedno proračuns em financiranju, v katerem se lahko hitro in ne dovolj proučeno ter ob podpori posamičnih gospodarskih in političnih dejavnikov realizirajo rešitve, ki
v trenutnih družbenoekonomskih razmerah niso upravičene ah pa niso prioritetne. Za razširjanje visokega šolstva je moč hitro dobiti podporo, medtem ko
za srednje šole, zlasti za poklicne, praktično ni nobenega zanimanja. Rešitev je
v tem, da se vsa materialna skrb in odgoyornost za vse strokovno izobraževanje
čimprej prenese na uporabnike kadrov.
V tej smeri gre tudi priporočilo, da republiška izobraževalna skupnost v
tem letu ne bi več financirala razširjene dejavnosti visokošolskih zavodov, izjemoma le kadrovskih šol iin tehniških šol, za katere je nedvomno dokazano,
da so zaostajale v razvoju in je pomanjkanje kadrov tako pedagoških kot tehniskih strok že zelo kritično.
Odbor že dalj časa opozarja na neskladje v številu študentov po vrstah sol.
1962/63 do leta
.
971/72 se je povečalo število vseh študentov od 13 059
279 V tem
na
'
številu študentov se je povečalo število študentov družbenih
ved od 5648 na 12 480 in študentov tehniških ved od 4423 na 7032 Ob tem sta
značilm še dve dejstvi. Od približno 2500 študentov iz .drugih republik velika
vecma študira pri nas tehniške vede, kar pomeni, da je vpis slovenskih študentov tehniških ved v preteklih desetih letih stagniral.
S priporočilom odbora ni zanikana potreba po razširitvi dejavnosti drugih
visokošolskih zavodov, vendar naj se njihova razširitev realizira s samoupravnimi sporazumi oziroma s sredstvi, ki jih bodo interesenti za kadre neposredno
prispevali, postopoma za vse izobraževanje.
39*
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Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Jožeta
Žnidaršiča.
St.: 400-36/73
Ljubljana, 9. 4. 1973
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije
30. 3. 1973, št. 022-166/73.

poročilo z dne

PREDLOG ODLOKA
o sofinanciranju gradnje študentskega paviljona in študentske ambulante
združenja visokošolskih zavodov v Mariboru
I.
S tem odlokom zagotavlja SR Slovenija združenju visokošolskih zavodov
v Mariboru za sofininciranje gradnje študentskega paviljona in ambulante iz
republiškega proračuna sredstva v višini 2 809 600, din; od tega:
— 2 531 169,—din za odplačilo dolga
— 278 431,— din za plačilo obresti.
II.
Socialistična republika Slovenija zagotovi združenju visokošolskih zavodov
v Mariboru za kritje investicijskih stroškov sredstva v naslednjih obrokih:
v letu 1974

dne 25.
25.
25.
25.
25.
1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

v
v
v
v
v
v

višini
višini
višini
višini
višini
višini

594 441,— din
594 441,— din
594 441,— din
594 441,— din
222 000,— din
209 836,— din

III.
Za izvajanje tega odloka skrbita republiški sekretariat za finance in republiški sekretariat z)a prosveto in kultuiro.
IV.
Sredstva za vse morebitne prekoračitve ali podražitve zagotovi investitor
iz lastnih virov.
V.
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
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OBRAZLOŽITEV
Program gradnje
S predloženo gradnjo študentskega paviljona Ob parku 5 se zaključuje
etapna gradnja študentskega naselja v Mariboru. Leta 1964 je bil zgrajen prvi
stanovanjski stolpič tega naselja s 180 ležišči, leta 1968 drugi z 224 in leta 1971
še tretji z 260 ležišči. Tako je bilo za potrebe študentov mariborskih visokošolskih zavodov zagotovljeno 664 ležišč. Prvi in drugi stolpič sta bila zgrajena ob
polovični lastni udeležbi, medtem ko je za tretjega prispevala vsa sredstva SR
Slovenija.
Namesto četrtega planiranega stanovanjskega stolpiča, za katerega je bila
mikrolokacija razveljavljena in namesto nje odobrena lokacija za nižji objekt,
namerava investitor z objektom študentskega paviljona zagotoviti družabne in
druge skupne prostore, ki jih prvi trije stolpiči nimajo, ker je bilo treba v njih
delno nadomestiti manjkajoča ležišča zaradi spremembe prvotnega zazidalnega
načrta. Da so skupni prostori za stanovalce študentskega doma nujno potrebni,
priča podatek, da pride v obstoječih treh stolpičih komaj 0,68 m2 površine za
skupne in družabne potrebe na ležišče, v tem pa so vračunani že tudi poslovni
prostori skupnosti mariborskih študentov. Tako ima stanovalec dejansko samo
0,38 m2 površine za skupne in družabne potrebe.
Paviljon je lociran severovzhodno od sedanjih stolpičev in južno od ulice
Ob parku. Ima štiri etaže, glede na višino pa je razdeljen na tri dele — štirietažni, dvoetažni in trietažni. V kletni etaži bodo poslovni prostori študentskih
organizacij, glasbena soba, čitalnica, risalnica in prostori za kulturno-umetniško
dejavnost, v pritličju zajtrkovalnica, kuhinja in večnamenski hali in dvorana
za prireditve. V vsakem nastropju je po sedem dvoposteljnih sob s čajnima
kuhinjama in sanitarijami. V 14 garsonjerah bo torej 28 ležišč za študente podiplomskega študija in stažiste — pedagoško-znanstvene delavce na visokošolskih zavodih v Mariboru.
V trietažnem prizidku z ločenim vhodom bodo prostori študentske ambulante z izolirnioo, zobno ordinacijo in prostorom za patronažino sestro.
Stanovanjski prostori za podiplomske študente oziroma stažiste so nujno
potrebni, ker si morajo mariborske šole zagotoviti znanstveno^pedagoški naraščaj zaradi pripravijajočega se razvoja mariborskih višjih šol v univerzitetni
center.
Prostori za zdravstveno službo naj bi zagotovili neovirano zdravstvenovarstveno dejavnost za 3530 mariborskih rednih študentov in absolventov, ki zdaj
nimajo lastnih prostorov za zdravstveno službo, kot jih imajo ljubljanski študentje. V stolpičih ni na razpolago niti ena sama bolniška soba. Ambulanta bo
pretežno služila stanovalcem naselja, dimenzionirana pa je tako, da bo temeljno
zdravstveno varstvo nudila lahko vsem mariborskim študentom.
Za dopolnilo skupnih prostorov je namenjenih 708 m2, za garsonjene 464 m2,
za ambulanto pa 235 m2 površine, kar pomeni skupaj neto 1407 m2.
Gradnja paviljona je utemeljena kot investicija v nujno potrebni zaključni
del študentskih stanovanjskih objektov v Mariboru. Utemeljena je tudi finančna
udeležba SR Slovenije zaradi ugodnosti ponudbe, lastne soudeležbe investitorja,
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predvsem pa zaradi pomembnosti urejenih študentskih stanovanjskih razmer
v nastajajočem visokošolskem centru v severovzhodni Sloveniji. Upoštevati je
treba, da je bil pri dosedanji gradnji mariborskih študentskih objektov praviloma finančno udeležen investitor, medtem ko je bila gradnja ljubljanskih
študentskih domov plačana izključno iz republiških sredstev.
Investicijske priprave
Investitor je naročil izdelavo izvedbeno-tehnične dokumentacije na podlagi
ipredhodno odobrenega idejnega projekta in investicijskega programa. Ta je
predvidel investicijske stroške v višini 5 540 000,— dinarjev za gradnjo študentskega paviljona s 1407,35 m2 neto površin. V tej ceni ni bila zajeta vrednost
gradbeno urejenega zemljišča, ki si ga je združenje pridobilo od občine že ob
pričetku gradnje študentskega naselja. V tem znesku tudi ni zajeta vrednost
zdravstvene opreme za študentsko ambulanto v višini okrog 280 000,—• dinarjev,
ki jo zagotovi sklad za zdravstveno varstvo študentov, ter drugi manjši stroški.
S tržno potrditvijo predračuna, izdelanega na podlagi izvedbeno-tehnične
dokumentacije, je investitor sklenil z izvajalcem pogodbo, s katero se je ta kot
projektant in izvajalec del zavezal zgraditi študentski paviljon s študentsko
ambulantno za fiksno pogodbeno ceno po sistemu »na ključ« v vrednosti 5 850 000
dinarjev. V tej vrednosti so zajeta vsa dela, ki so potrebna za funkcionalno
uporabnost objekta, vključno z ureditvijo okolja in komunalnimi priključki.

Vrsta del
Gradbena dela
Obrtniška dela
Inštalacije
Okolje in komunalna dela
Projekta

Od tega:
—•
ambulantni del stanovanjski del

Skupaj

514 686
174 040
244 100
60 210
25 800

2 105 314
617 861
778 385
241 299
103 200

2 620 000
791 901
1 022 485
301 509
129 000

SKUPAJ
Serijska oprema

1 018 836
—

3 846 059
985 105

4,864 895
985 105

SKUPAJ

1 018 836

4 831 164

5 850 000

V tej vrednosti ni vštet 10 % garancijski polog od skupne investicijske
vrednosti 5 850 000,— dinarjev, izračunan na osnovi 4 864 895,— din (brez vrednosti režijsike opreme 985 105). Polog je zagotovil investitor iz lastnih sredstev.
Izvajalec se je zavezal izvršiti pogodbeno 'določena dela do 1. 9. 1973.
Kreditna banka Maribor je izdala potrebno garancijo izvajalcu del o zagotovljenih sredstvih, s katero se obvezuje, da bo investitorju združenju visokošolskih zavodov v Mariboru odobrila namenski kredit do vrednosti garancije,
če investitor v celoti ali deloma ne bo zagotovil potrebnih sredstev.
Investitor si je pridobil vsa potrebna soglasja in dovoljenja za začetek
gradnje.
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Sofinanciranje gradnje

V sofinanciranju izgradnje študentskega objekta je investitor poleg lastnih
sredstev dobil tudi sredstva drugih sofiinancerjev, in sicer:
1.
2.
3.
4.

prispevek zdravstvenega doma Maribor
delež raziskovalne skupnosti SR Slovenije
delež izobraževalne skupnosti SR Slovenije
lastna udeležba

1 018 836,—
625 000,—
625 000,—
1 536 485,—

SKUPAJ

3 805 321,—

Razliko do celotne investicijske vrednosti bi zagotovila SR Slovenija v višini 2 531 169,— dinanjev. K znesku repuliške udeležbe je treba dodati 11 %
obresti za dobo 1 leta od časa zapadlosti posamezne transe v odplačilo:
datum zapadlosti
25.
25.
25.
25.
25.
1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1974
1974
1974
1974
1974
1974

SKUPAJ

dolg
535 532,—
535.532,—
535 532,—
535 532 —
200 000,—
189 041,—
2 531 169,—

obresti
58
58
58
58
22
20

skupaj

909,—
909,—
909,—
909,—
000,—
795,—

594 441,—
594 441,—
594 441,—
594 441,—
222 000,—
209 836,—

278 431,—

2 809 600,—

Znesek republiške udeležbe je fiksen — dokončen.

POROČILA
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno raziskovalno delo in odbor
prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje sta na skupni seji dne
10. maja 1973 obravnavala predlog odloka o sofinanciranju gradnje študentskega
paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije njen izvršni svet. Odbora sta
bila seznanjena tudi s poročilom k predtogu odbora republiškega zbora za
finance in proračun ter poročilom zakonodajno-pravne komisije.
V načelni razpravi'sta odbora ugotovila, da ponovno ni bilo upoštevano
njuno stališče, da je potrebno izdelati in skupščini predložiti dolgoročen načrt
gradnje študentskih domov ob visokošolskih zavodih v republiki. Tak dolgoročno zastavljen in z nadaljnjim razvojem visokega šolstva usklađen program
naj bi bil najbolj ustrezno izhodišče za dolgoročnejšo politiko tudi na tem področju in hkrati za odločitve glede sofinanciranja gradenj z republiškimi sredstvi.
Odbora sta bila seznanjena s tem, da raziskovalna skupnost Slovenije še
ni dala zagotovila za udeležbo pri gradnji študentskega paviljona in študentske
ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru. Če tega ne bo storila,
bo šel ustrezni znesek v breme republiškega proračuna.
Člani odborov sicer niso nasprotovali gradnji predvidenega objekta, saj iz
obrazložitve predloženega odloka jasno izhaja njegova potrebnost; opozorili pa
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so na zahtevo po racionalnosti pri investicijah na področju družbenih dejavnosti,
za kar se je zavzel tudi sam prosvetno-kulturni zbor.
Zaradi nekaterih nerešenih vprašanj, predvsem udeležbe raziskovalne skupnosti Slovenije, in upoštevajoč pripombe odbora republiškega zbora za finance
in proračun, odbora predlagata prosvetno-kulturnemu zboru, da predloženi
odlok sprejme kot osnutek odloka.
Do izdelave predloga odloka naj predlagatelj reši nekatere nejasnosti in
hkrati s predlogom skupščini predloži tudi ustreme pogodbe z ostalimi sofinancerji za gradnjo novih poslopij.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora so člani odborov določili
predsednika odbora za znanstveno raziskovalno delo Vladimira Mušiča.
Št.: 402-75/73
Ljubljana, 14. 5. 1973

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 79. seji 5. aprila 1973
obravnaval predlog odloka o sofinanciranju gradnje študentskega paviljona in
študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V obsežni razpravi je odbor ugotovil naslednje:
— ta predlog odloka je predložen, ne glede na ostale odloke za financiranje
visokošolskih objektov, ki so v pripravi, kar odboru otežuje razpravo, ali je
predlagana gradnja terminsko usklađena z ostalimi objekti, ki se financirajo
oziroma sofinancirajo iz republiških sredstev;
— iz odloka izhaja, kar je potrdil tudi predstavnik republiškega sekretariata
za finance, da za sofinanciranje gradnje objekta v letu 1973 ni razpoložljivih
republiških sredstev. Ponovno so bile izrečene kritične misli, ali je prav, da
s takimi odloki sprejemamo kreditne obveznosti bodočih proračunov. Ali bodo
delegati v bodočem sklicu skupščine sploh še mogli razpravljati o negospodarskih investicijah, če 'bodo že sedaj prevzete tako visoke obveznosti za naslednja leta;
— na znesek po odloku za neposredno sofinanciranje se zaradi kreditiranja
in odplačila kredita iiz republiškega proraojna povečuje znesek za 11 %;
— odbor je bil informiran, da so se začele priprave za gradnjo že v letu
1971 in da je bila investicija obravnavana nekajkrat v raznih republiških forumih v letu 1972 in da je bilo dano zagotovilo o republiški udeležbi v financiranju;
— odbor meni, da je bil pri gradnji študentskega paviljona v Mariboru
kršen zakon o investicijski gradnji, da je nerazumljivo, kako je bilo mogoče
začeti gradnjo v letu 1972, ko sredstva niso bila zagotovljena. V aprilu 1973 bo
objekt zgrajen do strehe, nezagotovljenih pa je 3,78 milijona dinarjev;
— da bi republika lahko dala sredstva za sofinanciranje šele v letu 1974,
bo izkoriščen bančni premostitveni kredit oziroma bo izkoriščena bančna garancija za gradnjo, kar je verjetno vprašljivo glede na določbe zakona o posebnih
pogojih za dovoljevanje investicijskih kreditov (Uradni list SFRJ, št. 71-731/72)
in glede na odredbo o določitvi uporabnikov družbenih sredstev, ki opravljajo
negospodarsko dejavnost (Uradni list SFRJ, št. 9-111/73). Preveriti je treba,
če navedeni predpisi ne zadevajo konkretnega primera;
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— v konstrukciji financiranja je predvideno tudi sofinanciranje s strani
izobraževalne Skupnosti SRS v znesku 625.000 dinarjev. Na seji odbora je bilo
dano pojasnilo, da je izvršilni odbor skupnosti na seji 4. 3. 1973 to sofinanciranje
odklonil. S tem. nastaja dodaten problem, ker financiranje po tem ni v celoti
zagotovljeno;
— predvideno je tudi sofinanciranje s strani raziskovalne skupnosti SRS
v znesku 625 000 'dinarjev, o čemer še ni sklepa ustreznega organa raziskovalne
skupnosti.
Razpravo je odbor zaključil z naslednjimi ugotovitvami in sklepi:
— gradnji študentskega paviljona, s katerim se po izjavah predstavnika
republiškega sekretariata za pirosveto in kultuiro zaključuje izgradnja študentskega naselja, odbor ne nasprotuje;
— odbor se ne strinja s postopkom predložitve predloga odloka sedaj, ko
je objekt zgrajen skoraj že do strehe;
— prav tako meni, da celotno ravnanje ni v iredu glede na predpise, ker
se je objekt gradil, ne da bi bila v celoti zagotovljena sredstva, ampak je bila
dana le bančna garancija za kredit, za katerega odplačilo investitor ni kreditno
sposoben in da gre pri tem vsaj za izigravanje, če ne že za kršenje predpisov;
— tudi v primeru sprejetja odloka sredstva še niso v celoti zagotovljena,
ker je RIS zavrnil sofinanciranje;
— glede na še nerešena vprašanja odbor meni, da takega odloka republiška
skupščina ne more sprejeti, s čimer se je strinjal tudi predstavnik republiškega
sekretariata za finance.
Odboir iz navedenih razlogov predlaga republiškemu zboru, da predlaganega
odloka ne sprejme kot predlog, pač pa kot osnutek odloka.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Lojena.
5t.: 402-75/73
Ljubljana, 5. 4. 1973
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — mnenje z dne 9. 4. 1973,
št. 402-75/73.
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1973, št. 402-75/73.
OSNUTEK ZAKONA
o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice
1. člen
Ta zakon ureja zdravstveno nadzorstvo nad člani posadke ladij, ki so vpisane v vpisnikih ladij v luški kapetaniji Koper, ter določa splošne in posebne
■zdravstvene pogoje za delo na ladji, ki jih mora izpolnjevati član posadke.
2. člen
Član posadke po tem zakonu je vsak, kdor opravlja na ladji kakršnokoli
delo in je vpisan v seznam ladijske posadke.
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Kot člani posadke se štejejo tudi -dijaki in študentje pomorskih šol, dokler
so na praksi na ladji.
3. člen
Zdravstveno nadzorstvo nad člani posadke obsega ugotovitev zdravstvene
sposobnosti za delo, ki naj ga član posadke opravlja na ladji.
4. člen
Član posadke je zdravstveno sposoben za delo na ladji, če se z zdravstvenimi
pregledi ugotovi:
1. da ne boleha za kakšno kronično ali drugo boleznijo, zaradi katere bi
bilo zanj delo na ladji medicinsko kontraindicirano;
2. da ne boluje za boleznijo, ki bi se utegnila na morju še poslabšati ali pa
ogroziti zdravje in življenje drugih;
3. da nima telesnih hib, zaradi katerih bi bilo zanj tako delo neprimerno;
4. da razločuje barve in da ima sluh in vid take ostrine, ki omogoča uspešno
opravljanje določenega dela na ladji.
5. člen
Zdravstven pregledi za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti članov posadke
obsegajo:
1. predhodni zdravstveni pregled,
2. specialni zdravstveni pregled,
3. občasne zdravstvene preglede.
6. člen
S predhodnim zdravstvenim pregledom se ugotavljajo splošni pogoji zdravstvenega, telesnega in duševnega stanja tistega, ki se želi zaposliti kot član posadke in njegova delovna sposobnost za delo na ladji.
7. člen
Za delovna mesta na ladji, za katera se zahtevajo posebni zdravstveni pogoji in psihofizične sposobnosti ali na katerih je nevarnost za poškodbe ali za
zdravstvene okvare večja, se morajo pred vkrcanjem na ladjo opraviti poleg
predhodnega zdravstvenega pregleda še specialni zdravstveni pregledi.
8. člen
Na občasni zdravstveni pregled mora član p>osadke:
1. po preteku dveh let od zadnjega zdravstvenega pregleda,
2. če spremeni vrsto službe na ladji;
3. po nesreči, hudi bolezni, zdravstveni okvari, ali poškodbi, po brodolomu
ali drugi nesreči ladje;
4. na zahtevo poveljnika ladje, če poveljnik misli, da član posadke ne more
več opravljati določenega dela na ladji, ali na zahtevo člana posadke ali organa,
ki je pooblaščen za varstvo plovbe.
9. člen
Za vse člane posadke je obvezna imunizaeija proti kozam, koleri, rumeni
mrzlici,, trebušnemu tifusu in patratifusu in proti drugim nalezljivim boleznim,
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ki so določene v mednarodnih zdravstvenih konvencijah in pogodbah, obveznih
za Jugoslavijo, prav talko pa tudi proti nalezljivim boleznim, za katere je v
državi obvezna imunizacija.
10. člen
Zdravstveni pregledi in imunizacija se opravljajo v zdravstvenih organizacijah združenega dela, ki jih določi republiški sekretar za zdravstvo in socialno
varstvo.
V drugih socialističnih republikah se opravljajo zdravstveni pregledi in
imunizacija v zdravstvenih organizacijah združenega dela, ki so določene za
zdravstvene preglede in imunizacijo mornarjev po ustreznih predpisih te republike.
V tujini se opravljajo zdravstveni pregledi in imunizacija samo izjemoma;
opravlja jih tisti zdravstveni zavod ali zdravnik, ki ga določi jugoslovanski diplomatski ali konzularni predstavnik, kjer tega ni, pa zdravstveni zavod ali
zdravnik, ki ga določi poveljnik ladje.
11. član
Zdravstvena sposobnost članov posadke se dokazuje z zdravniškim spričevalom. V zdravniškem spričevalu mora biti navedeno, ah delavec izpolnjuje
splošne in posebne zdravstvene pogoje za delo na določenem delovnem mestu
na ladji.
12. člen
Ce tisti, ki se želi zaposliti kot član posadke, ah če član posadke meni,
da zdravniški izvid ne ustreza njegovemu dejanskemu stanju, lahko zahteva,
da ga znova pregleda posebna zdravniška komisija, ki jo imenuje republiški
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
Za člane komisije ne morejo biti imenovani zdravstveni delavci, ki so sodelovali pri prejšnjem zdravstvenem pregledu.
13. člen
Ce izteče veljavnost zdravniškega spričevala med potovanjem ladje, se
veljavnost spričevala, izdanega po 1. točki 8. člena tega zakona, podaljša do
konca potovanja.
14. člen
Stroške za predhodne zdravstvene preglede plača tisti, ki se želi zaposliti
kot član posadke, stroške za specialne in občasne zdravstvene preglede pa organizacija združenega dela, pri kateri je član posadke zaposlen.
Stroške za imunizacijo mornarjev, ki je obvezna za vse občane, plača sklad
'zdravstvenega zavarovanja delavcev.
15. člen
Zdravstvene preglede članov posadke ladij po tem zakonu organizira organizacija združenega dela, ki ima v uporabi ladje, in vodi o zdravstvenih pregledih ustrezno evidenco.
Veljavnost zdravniških spričeval in obvezne imunizacije članov posadke
nadzoruje pristojna luška kapetanija.

620

Priloge
16. člen

Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba, ki ima v uporabi ladje, če Vkrca na
ladjo člana posadke, ki nicma predpisanega zdravniškega spričevala o zdravstveni sposobnosti za delo na ladji (11. člen) ali če obdrži kot člana posadke koga,
ki njegovo zdravstveno stanje ne ustreza pogojem za delo na ladji (4. člen).
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druiga pravna oseba oziroma odgovorna oseba na
ladji, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek poveljnik ladje
ali druga odgovorna oseba ladje:
1. če obdrži na ladji kot člana posadke delavca, ki ni bil na predpisanem
občasnem zdravstvenem; pregledu (8. člen);
2. če obdrži na ladji kot člana posadke delavca, ki se ni podvrgel obvezni
imunizaciji (9. člen).
18. člen
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek, kdor je vkrcan
na ladjo kot član posadke, če ne gre med delom na ladji na predpisane občasne
zdravstvene preglede (8. člen) ali se ne podvrže obvezni imunizaciji (9. člen).
19. člen
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo predpiše natančnejše
splošne in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati glede zdravstvene sposobnosti člani posadke, ter način in postopek, s katerim se ugotavlja in oceni zdravstvena sposobnost člana posadke za določeno delovno mesto na ladji,
Izvršilni predpisi, ki jih je po tem zakonu pooblaščen izdati republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo, morajo biti izdani najpozneje tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
20. člen
V skladu s prvim odstavkom 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št.
51-287/71) se v SR Sloveniji še naprej uporabljajo določbe pravilnika o zdravstveni sposobnosti članov posadke ladij jugoslovanske trgovske mornarice (Ur.
list SFRJ, št. 17-261/67 in št. 52-620/69), dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi
po tem zakonu.
Dokler ne bodo določene zdravstvene organizacije združenega dela po
prvem odstavku 10. člena tega zakona, ostane v veljavi odločba o določitvi zdravstvenih zavodov, ki opravljajo predhodne in periodične preglede članov posadke
ladij jugoslovanske trgovske mornarice ter ugotavljajo in vpisujejo podatke
o krvni skupini v pomorsko knjižico (Ur. list SRS, št. 30-255/67).
21. člen
V skladu z 11. točko 14. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije se z dnem, ko začne veljati ta zakon,
v SR Sloveniji preneha uporabljati temeljni zakon o zdravstvenem nadzorstvu
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nad člani posadike ladij jugoslovanske trgovske mornarice (Uradni list SFRJ,
št. 9-121/65 in št. 48-539/68).
22. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
OBRAZLOŽITEV
I. Pravni temelj za izdajo zakona
Temeljni zakon o zdrastvenem nadzorstvu nad člani posadke ladij jugoslovanske trgovske mornarice (Ur. list SFRJ, št. 7/67) je po 23. točki 16. člena
ustavnega zakona za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev od XX do XLI
nehal vejlati z 31. decembrom 1971. Po 11. točki 14. člena ustavnega amandmaja za izvedbo ustavnih amandmajev k republiški ustavi SR Slovenije pa se
uporablja kot republiški zakon do izdaje republiškega zakona, ki mora biti
usklađen z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1973.
II. Izhodiščna načela, na katerih temelji osnutek
Načela v predlaganem osnutku temeljijo v bistvu na načelih dosedanjega
^temeljnega zakona z določenimi spremembami. Spremembe se nanašajo na samo
sistematiko zakona kakor na kategorizacijo zdravstvenih pregledov, ki je že
ustaljena za zdravstvene preglede vseh delavcev sploh. Zaradi enotnosti prakse
se zdravstveni pregledi delijo na predhodne, specialne in občasne zdravstvene
preglede. S pravilnikom, za katerega je dano pooblastilo v 19. členu osnutka,
bo republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo natančneje predpisal
način ter postopek, po katerem se oceni in ugotavlja zdravstvena sposobnost
članov posadke trgovske mornarice. V pravilniku bodo vsebovane zlasti rnedijcinske kontraindikacije, zaradi katerih ni dopustno delo na ladji.
Obveznost zdravstvenih pregledov je v tem osnutku razširjena tudi na dijake in študente, kadar so na praksi na ladji.
Osnutek zakona ureja zdravstveno nadzorstvo nad člani posadke tistih
ladij, ki so registrirane v luški kapetaniji Koper. Zato so o osnutku predhodno
razpravljala luška kapetanija Koper in splošna plovba Piran.
,
Vsebino osnutka je obravnaval tudi zavod za zdravstveno varstvo Koper,
ki je kot pooblaščen zavod že doslej opravljal zdravstvene preglede mornarjev
in ima zato s tega področja največ izkušenj. Vsi navedeni soglašajo s predloženim osnutkom.
Zaradi koordinacije in da ne bi bilo bistvenih razločkov v tem predpisu
med prizadetimi republikami, je bil osnutek poslan tudi republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo SR Hrvatske.
POROČILA
Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo in odbor socialnozdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje sta na skupni seji
dne 26. marca 1973 obravnavala osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad
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člani posadke trgovske mornarice, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil
izvršni svet.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je predloženi zakon pripravljen v skladu
s 23. točko 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od
XX do XLI k ustavi SFRJ in 11. točko 14. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev k republiški ustavi SR Slovenije, po katerem se mora
temeljni zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke ladij jugoslovanske trgovske mornarice uskladiti z ustavnimi amandmaji najpozneje do
31. decembra 1973.
Ugotovljeno je tudi bilo, da so luška kapetanija Koper, splošna plovba Piran
ter zavod za zdravstveno varstvo Koper že obravnavali osnutek zakona, vendar
k predlaganemu besedilu niso imieli pripomb.
V načelni razpravi'sta bila odbora mnenja, da bi zaradi koordinacije dela
moralo biti to področje.enotno urejeno v vseh prizadetih republikah (Sloveniji,
Hrvatski, Bosni in Hercegovini ter Crni gori).
K posameznim členom zakona sta imela odbora naslednje predloge in pripombe :
K 4. členu : Po mnenju odborov naj republiški sekretariat za zdravstvo
in socialno varstvo natančneje določi kronične ali druge bolezni, zaradi katerih
je delo članov posadke na ladji medicinsko kontraindicirano.
K 10. č 1 e n u : Po mnenju nekaterih naj bi zdravstvene organizacije združenega dela, v katerih se opravljajo zdravstveni pregledi in imunizacija, bile
naštete že v samem zakonu.
K 14. člen u : Na koncu druge vrste drugega odstavka naj se črta beseda
»delavcev«.
Po združitvi zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov imaimb en sklad
zdravstvenega zavarovanja.
K 19. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se črtajo besede »splošne in posebne«.
Besedi sta odveč, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo
naj predpiše le natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati glede zdravstvene
sposobnosti člani posadke.
Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta osnutek zakona
s predloženimi pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor za socialno politiko in
zdravstvo določil poslanca Janika Burnika, na seji socialno-zdravstvenega zbora
pa je odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje določil poslanca dr. Dušana Misa.
St.: 50-17/73
Ljubljana, 27. 3. 1973
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 26.
marca 1973 obravnavala osnutek zakona o zdravstvenem, nadzorstvu nad člani
posadke trgovske mornarice, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni
svet.
Komisija v načelni obravnavi k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri obravnavi po podrobnostih je komisija sprejela naslednje spremembe
in dopolnitve:
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K 9. členu: V četrti vrsti naj se beseda »zdravstvenih« črta.
Komisija meni, da ni potrebno poudarjati, da gre za mednarodne zdravstvene konvencije, ker je v tem členu že taksativno našteto, za katere bolezni
je potrebna imunizacija članov posadke, kar je določeno v mednarodnih konvencijah.
K 10. členu: V prvi vrsti drugega odstavka naj se za besedo »republikah«
doda beseda »SFRJ«.
Ta dopolnitev je potrebna zato, da se ve, da gre za socialistične republike
v Jugoslaviji.
K 13. členu : Besede »izdanega po 1. točki 8. člena tega zakona« naj se
črtajo.
Sprememba je potrebna zato, ker zdravniško spričevalo članov posadke ni
izdano na podlagi 1. točke 8. člena tega zakona, pač pa ta določba zavezuje člana
posadke, da mora po preteku dveh let od zadnjega zdravstvenega pregleda na
ponoven občasni zdravstveni pregled.
K 14. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se beseda »sklad« ter na koncu
stavka beseda »delavcev« črta.
Sprememba je potrebna zato, ker gre za spremembo imena zavezanca za
plačilo.
K 19. členu: Komisija meni, da republiški sekretar za zdravstvo in
socialno varstvo ne more predpisati splošnih in posebnih pogojev, ki jih mora
izpolnjevati glede zdravstvene sposobnosti član posadke, pač pa bi morale biti
bolezni, zaradi katerih bi bilo delo za člane posadke na ladji medicinsko kontraindicirano, ugotovljene po strokovnem organu v skladu s predpisi medicinske
stroke.
Komisija tudi predlaga predlagatelju, naj se glede na to, da se vsi zdravstveni pregledi nanašajo na člane posadke ladje, z redakcijskega vidika prouči,
ali ne bi bila ustreznejša ednina, ker so zdravstvenemu pregledu podvrženi člani
posadke ladje. So pa tudi primeri, ko organizacija združenega dela oziroma
pravna oseba, za katero so predvidene kazni, upravlja samo eno ladjo.
St.: 50-17/73
Ljubljana., 26. 3. 1973
OSNUTEK ZAKONA
o kakovosti mineralnih gnojil
I. Temeljne določbe
1. člen
Za kmetijsko proizvodnjo se lahko dajejo v promet samo mineralna gnojila,
ki ustrezajo kakovosti in drugim pogojem, določenim s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi.
Mineralna gnojila v smislu tega zakona so kemične spojine in mešanice teh
spojin, ki so namenjene rasti in razvoju rastlin.
Določbe tega zakona ne veljajo za mineralna gnojila, ki so izdelana na
zahtevo organizacije združenega dela v določeni količini za .njene lastne raziskovalne namene in so kot takšna tudi označena na embalaži.
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Kakovost mineralnih gnojil se določa po vrsti in količini hranil, po prostih
škodljivih kislinah, po drugih škodljivih snoveh, po kakovosti meljave oziroma
velikosti zrnc, po fizikalnih lastnostih, vsebini vlage in po času trajanja lastnosti, ki jih gnojilo vsebuje.
3. člen
Kakovost mineralnih gnojil določajo jugoslovanski standardi ali norme o
kakovosti gnojil.
II. Kakovost mineralnih gnojil
4. člen
Po vrsti in vsebini hranil so mineralna gnojila lahko enostavna ali sestavljena (mešana in kompleksna).
Enostavna mineralna gnojila v ožjem smislu vsebujejo le eno rastlinsko
hranilo in se glede na vrsto hranila razvrščajo na dušikova, fosforna in kalijeva.
Enostavna gnojila v širšem smislu so gnojila, ki vsebujejo samo kalcij (apnena
gnojila), samo magnezij ali enega od mikroelementov. Mešana mineralna gnojila so fizikalne zmesi enostavnih gnojil in so lahko dvojna ali trojna, in sicer
glede na to, koliko glavnih hranil, tj. dušika, fosforja in kalija vsebujejo. Kompleksna mineralna gnojila so gnojila, v katerih sta najmanj dve glavni hranili
kemično vezani, in so lahko dvojna ali trojna glede na to, koliko dušika, fosforja oziroma kalija vsebujejo.
5. člen
Mineralno gnojilo mora vsebovati določen minimalni odstotek hranil in
ne srne vsebovati večjih količin škodljivih sestavin, kot so dovoljene.
Mineralno gnojilo mora imeti določene fizikalne in kemične lastnosti (velikost zrnc, trdota zmc, vsebina vlage itd.) in druge snovi, ki jih določajo ta
zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi.
Mineralno gnojilo lahko vsebuje bioaktivne snovi in pesticide, za katere
je izdano dovoljenje za promet po posebnem zakonu.
6. člen
Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo izjemoma in v soglasju
z republiškim sekretariatom za gozdarstvo lahko dovoli promet v določeni količini ali za določen čas tudi za mineralno gnojilo, ki ni predpisane kakovosti,
če je izdelano v novih obratih ali z novimi stroji ali če je izdelano, kot stranski
proizvod in ne vsebuje več škodlijivih snovi kot je dovoljeno.
Kakovost gnoji iz prvega odstavka tega člena mora biti označena na embalaži. Kontrolo nad gnojili iz prejšnjega odstavka opravljajo organi kmetijske
inšpekcije.
7. člen
Mineralno gnojilo, izdelano v SR Sloveniji, za katero ni predpisan jugoslovanski standard, se vpiše v register mineralnih gnojil, preden se da v
promet.
Register mineralnih gnojil vodi republiški sekretariat za kmetijstvo in
gozdarstvo.
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V register mineralnih gnojil se vpisujejo gnojila, ki ustrezajo predpisani
kakovosti in drugim predpisanim pogojem.
O vpisu mineralinh gnojil v register odloča republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo na podlagi preizkusa in mnenja strokovne organizacije
združenega dela, ki jo je za to delo pooblastih ta sekretariat.
8. člen
V register mineralnih gnojil se ne vpiše in se zanje ne zahteva predpisana
kakovost, če so bila proizvedena ali uvožena na zahtevo organizacije združenega
dela zaradi uporabe v raziskovalne namene. Prav taiko se ne vpiše v register
mineralnih gnojil in se zanje ne zahteva predpisana kakovost, če gre za mineralna gnojila iz 6. člena tega zakona.
9. člen
Mineralno gnojilo, ki se daje v promet v razsutem stanju, mora imeti predpisano deklaracijo pri tovornem listu. Ce to ni mogoče, pa jo mora kupec dobiti
v 10 dneh po prejemu gnojila.
Mineralno1 gnojilo, ki se daje v promet v embalaži, mora imeti predpisano
deklaracijo na embalaži in pri tovornem listu, lahko pa prodajalec pošlje kupcu
deklaracijo tudi naknadno, vendar najkasneje 10. dan po dostavi gnojila.
Mineralno gnojilo iz 6. člena tega zakona, ki se daje v promet, mora biti
take kakovosti, kot je označeno v deklaraciji oziroma v dovoljenju za promet.
10. člen
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oziroma s prometom ali uvozom mineralnih gnojil, so dolžne tudi same nadzorovati kakovost
teh gnojil.
Obliko in način nadzorstva iz prejšnjega odstavka tega člena uredijo s
svojim splošnim aktom.
11. člen
Mineralna gnojila, ki se uvažajo, morajo ustrezati pogojem za notranji
promet, določenim s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
Mineralno gnojilo, ki se uvozi, mora biti opremljeno s certifikatom pooblaščenega zavoda države izvoznice ali certifikatom laboratorija izvoznika oziroma
inozemskega proizvajalca. Za kakovost uvoženih mineralnih gnojil odgovarja
uvoznik.
III. Kontrola kakovosti
12. člen
Kakovost mineralnih gnojil nadzorujejo občinski organi, pristojni za kmetijsko inšpekcijo.
V tovarnah in večjih skladiščih ter takrat, ko občinski organ, pristojen za
kmetijsko inšpekcijo', ne nadzira kakovosti mineralnih gnojil, nadzira kakovost
republiški kmetijski inšpektorat. Ta mora o svojem nadzoru v vsakem posameznem primeru obvestiti organe iz prvega odstavka tega člena.
40
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Poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih, ima kmetijski inšpektor
pravico:
1. nadzorovati mineralna gnojila pri organizacijah združenega dela, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo, prometom, uvozom ali prevozom mineralnih gnojil,
kakor tudi pri organizacijah združenega dela in pri občanih, ki mineralna gnojila
uporabljajo;
2. jemati vzorce mineralnih gnojil iz skladišč, vozil in od drugod in jih
pošiljati pooblaščeni organizaciji združenega dela v analizo;
3. pregledovati knjige in druge listine, če je to potrebno za nadzor kakovosti mineralnega gnojila;
4. naložiti proizvajalcu oziroma uvozniku, da mora odpraviti pomanjkljivosti glede kakovosti in drugih pogojev, ki jih mora ustrezati mineralno gnojilo;
5. prepovedati promet z mineralnim gnojilom, če ne ustreza predpisani
kakovosti, ter odrediti spremembo deklacije, če ugotovi, da mineralno gnojilo
nima deklarirane kakovosti.
14. člen
Z analizo mineralnega gnojila se ugotavljajo:
1. vrsta in količina hranil,
2. vsebina vlage,
3. kakovost meljave ali velikost zrnc,
4. količina dovoljenih prostih škodljivih kislin in drugih škodljivih snovi.
Mineralno gnojilo ustreza predpisani kakovosti, če se z analizo ugotovi, da
se njegova kakovost, za katero ni predpisan jugoslovanski standard, ne razlikuje
od predpisane .'kakovosti, ki je določena s posebnim predpisom.
Analiza pesticidov v mineralnih gnojilih se opravlja po predpisih o varstvu
rastlin pred boleznimi in škodljivci.
15. člen
Analize mineralnih gnojil opravljajo organizacije združenega dela, ki jih
pooblasti republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z republiškim sekretariatom za gospodarstvo. Ta dva organa pooblaščata tudi organizacije združenega dela za opravljanje superanalize mineralnih gnojil.
Analize in superanalize mineralnih gnojil se opravljajo po enotnih metodah.
Ce organizacija združenega dela ali Občan nista zadovoljna z rezultatom
analize, lahko v 15 dneh od dneva prejema rezultata analize zahtevata od organa,
ki je poslal vzorec v analizo, da pošlje dvojnik vzorca, vzetega v istem času
in na isti način, pooblaščeni organizaciji združenega dela v superanalizo.
Pooblaščeno organizacijo združenega dela sporazumno določita organizacija
združenega dela, ki je gnojilo proizvedla, uvozila ali ga dala v promet, in inšpektor, ki je vzorec vzel. Če se ne sporazumeta, določi pooblaščeno organizacijo
republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo.
Superanalizo vzorca mineralnega gnojila lahko zahteva tudi inšpektor, ki
je vzorec vzel, in organizacija oziroma občan, ki sta gnojilo uporabila.
Ce sta rezultata superanalize in analize različna, je odločilen rezultat superanalize.
Organizacija združenega dela, ki je opravila superanalizo, mora o rezultatu
superanalize obvestiti organizacijo združenega dela, ki je opravila analizo.
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16. člen
Če se z analizo oziroma superanalizo ugotovi, da mineralno gnojilo ni take
kakovosti, kot je predpisana ali deklarirana, izda za kmetijsko inšpekcijo pristojni upravni organ odločbo o prepovedi prometa s takim gnojilom.
Izjemoma sme organ iz prvega odstavka tega člena dovoliti promet z mineralnim gnojilom, ki ni deklarirano, pač pa predpisane kakovosti s pogojem, da
organizacija združenega dela, ki se ukvarja s proizvodnjo, prometom oziroma
uvozom mineralnih gnojil, popravi deklaracijo tako, da ustreza rezultatu analize
oziroma superanalize.
Izjemoma se lahko da v promet tudi mineralno gnojilo, ki glede količine
hranil ah fizikalnih lastnosti odstopa od predpisane kakovosti, s pogojem, da
so pomainjkijivositi gnojila vidno označene in da je njegova tržna cena ustrezno
nižja. Promet s takšnim gnojilom dovoli organ pristojne kmetijske inšpekcije
z odločbo, s katero naroči proizvajalcu oziroma imetniku, kako mora gnojilo
označiti in po kateri ceni ga sme prodajati.
Odločba iz prvega odstavka tega člena se pošlje organizaciji združenega
dela, pri kateri je bil vzorec vzet, proizvajalcu oziroma uvozniku gnojila, upravnemu organu, pristojnemu za kmetijsko inšpekcijo, in pristojni službi družbenega knjigovodstva glede na sedež proizvajalca oziroma uvoznika mineralnega
gnojila.
Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.
Alternativa: Ta člen odpade.
17. člen
Če se z analizo ugotovi, da mineralno gnojilo ni predpisane ali deklarirane
kakovosti, mora proizvajalec oziroma uvoznik plačati v dobro sredstev, ki so
v republiškem proračunu namenjena za regrese v kmetijstvu, znesek za mineralno gnojilo prejetega regresa, ki je sorazmeren razliki med fakturirano in
z analizo ugotovljeno kakovostjo za vse dobavljene partije mineralnega gnojila.
S partijo mineralnega gnojila je mišljena po prvem in drugem odstavku
tega člena količina mineralnega gnojila, proizvidena v nepretrganem proizvodnem procesu iz surovine enake kakovosti v eni delovni izmeni oziroma količina
mineralnega gnojila, ki je bila uvožena z isto ladjo ali z istim vlakom.
Alternativa : Velikost partije določi v deklaraciji organizacija združenega dela, ki je gnojilo izdelala.
Odločbo o vračilu regresa iz prvega odstavka tega člena izda pristojna
služba družbenega knjigovodstva.
Alternativa k celotnemu členu: Ta člen odpade.
18. člen
Kupec mineralnega gnojila, za katero se z analizo oziroma superanalizo
ugotovi, da ni bilo predpisane oziroma deklarirane kakovosti, ima pravico zahtevati od prodajalca odškodnino.
19. člen
Stroške za analize oziroma tsuperanalize mineralnih gnojil, ki jih opravi
pooblaščena organizacija združenega dela na zahtevo upravnega organa, pristojnega za kmetijsko inšpekcijo, plača:
40*
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1. organizacija združenega dela, ki se ukvarja s proizvodnjo oziroma uvozom mineralnih gnojil, če se z analizo oziroma superanalizo ugotovi, da gnojilo
ni ustrezne kakovosti ali da ne izpolnjuje drugih predpisanih pogojev;
2. upravni organ, pristojen za kmetijsko inšpekcijo, katerega inšpektor je
zahteval analizo, če se z analizo oziroma superanalizo ugotovi, da je gnojilo
ustrezne kakovosti.
Stroške iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena založi organ ali organizacija združenega dela ali občan, če je analiza oziroma superanaliza opravljena
na njegovo zahtevo.
Stroške iz 2. točke prvega odstavka tega člena plača organizacija združenega
dela ali občan, če je bila analiza oziroma superanaliza opravljena na njegovo
zahtevo, razen če se ugotovi, da gnojilo ni ustrezne kakovosti.
20. člen
Če upravni organ, pristojen za kmetijsko inšpekcijo misli, da je bil s kršitvijo predpisa storjen prekršek ali gospodarski prestopek, mora brez odlašanja
predlagati storilca prekrška pristojnemu sodniku za prekrške oziroma naznaniti kršitev javnemu tožilstvu, zaradi gospodarskega prestopka.
IV. Kazenske določbe
21. člen
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s proizvodnjo, prometom ali
uvozom mineralnih gnojil, se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 5000 do 70 000 dinarjev, če da v promet mineralno gnojilo, ki ne vsebuje
določenega minimalnega odstotka hranil ali vsebuje več škodljiih sestavin od
dovoljene količine (prvi odstavik 5. člena).
Z denarno kaznijo od 500 do 1300 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba v tej organizaciji.
22. člen
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s proizvodnjo, prometom ali
uvozom mineralnih gnojil, se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 3000 do 30 000 dinarjev:
1. oe da v promet mineralno gnojilo, ki ne ustreza predpisanim lastnostim
(drugi odstavek 5. člena);
2. če da v promet mineralno gnojilo, ki ne ustreza kakovosti ali drugim
v deklaraciji navedenim podatkom, ali če ni sama nadzorovala kakovosti gnojil
(člena 9 in 10);
3. če uvozi mineralno gnojilo, ki ne ustreza predpisanim pogojem (prvi
odstavek 11. člena).
Z denarno kaznijo od 400 do 1000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba te organizacije.
23. člen
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s proizvodnjo, prometom ali
uvozom mineralnih gnojil, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 2000
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do 15 000 dinarjev, če da v promet mineralno gnojilo brez predpisane deklaracije ali če uvozi mineralno gnojilo brez certifikata (prvi in drugi odstavek 9.
člena in drugi odstavek 11. člena).
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna oseba
te organizacije z denarno kaznijo od 300 do 750 dinarjev.
24. člen
Organizacija združenega dela, ki se ukvarja s proizvodnjo, uvozom, prometom ali prevozom mineralnih gnojil, ter organizacija združenega dela in
občan, ki uporablja mineralna gnojila, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 1000 do 5000 dinarjev, če ne dovoli za kmetijsko inšpekcijo pristojnemu
upravnemu organu, da bi pregledal in vzel vzorce mineralnega gnojila ali da bi
pregledal knjige in druge listine, ki se nanašajo na mineralna gnojila (člen 13).
Z denarno kaznijo od 200 do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela.
25. člen
Z denarno kaznijo od 800 do 3000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, če ne priloži deklaracije k tovornemu listu oziroma je
ne dostavi kupcu v 10 dneh potem, ko je bilo blago dostavljeno (člen 9).
V. Prehodne in končne določbe
26. člen
Republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo izda v soglasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo predpise o kakovosti posameznih vrst mineralnih gnojil, o načinu jemanja in pošiljanja vzorcev mineralnih gnojil, o načinu
jemanja in pošiljanja vzorcev mineralnih gnojil na preizkus in analizo, o enotnih metodah za preizkuse oziroma analize, o načinu deklariranja in o registru
mineralnih gnojil.
27. člen
V skladu s 4. točko prvega odstavka 14. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije, se v SR Sloveniji prenehajo uporabljati določbe temeljnega zakona o kakovosti in kontroli kakovosti
umetnih gnojil (Uradni list SFRJ, št. 18/64).
Dokler ne bodo izdani predpisi iz 26. člena tega zakona, ostanejo v veljavi
doslej veljavni izvršilni predpisi:
— pravilnik o minimalnih in maksimalnih sestavinah in o drugih lastnostih
posameznih vrst umetnih gnojil ter o načinu prezkušanja umetnh gnojil (Ur.
list SFRJ, št. 35/64);
— pravilnik o registru umetnih gnojil in o deklariranju umetnih gnojil
(Uradni list SFRJ, št. 36/64).
28. člen
Za zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
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Sistemsko je doslej urejal področje kakovosti in kontrole kakovosti umetnih
gnojil temeljni zakon o kakovosti in kontroli kakovosti umetnih gnojil (Uradni
list SFRJ, št. 18/64) in izvršilna predpisa: pravilnik o minimalnih in maksimalnih sestavinah in o drugh lastnostih posameznih vrst umetnih gnojil ter o načinu
preizkušanja umetnih gnojil (Uradni list SFRJ, št. 35/64) ter pravilnik o registru
umetnih gnojil in o deklaraciji umetnih gnojil (Uradni: list SFRJ, št. 36/64).
Glede na to, da so navedeni temeljni zakon in oba izvršilna predpisa predmetno
materijo s področja mineralnih gnojil urejevali v celoti, niso tako republika
Slovenija kakor tudi ostale republike in pokrajini izdale nobenih izvršilnih
predpisov.
V letu 1970 se je v okviru revizije zvezne zakonodaje pripravljala tudi revizija navedenega temeljnega zakona, ki je predvidevala, na podlagi takratne
temeljne zakonodajne politike federacije, tudi povečano vlogo in odgovornost
republik pri zakonodaji. Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev
k zvezni ustavi od XX do XLI, tč. 32 16. člena (Uradni list SFRJ, št. 29/71) so
bile prenesene vse pristojnosti tudi s področja umetnih gnojil v celoti s federacije na republike in avtonomni pokrajini s posebnim določilom, da federalna
regulativa preneha veljati z 31. 12. 1972 ter da republike in pokrajini, če ne
sprejmejo do tega roka svojega zakona, določijo svoje roke za veljavnost zveznega zakona.
Po 4. točki 14. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev
XXV do Lil k ustavi SR Slovenije se do izdaje ustreznega zakona v SR Sloveniji med drugim uporablja kot republiški zakon tudi temeljni zakon o kako.vosti in kontroli kakovosti umetnih gnojil (Uradni list SFRJ, št. 18/64). Ta
zakon pa je treba uskladiti z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. 12. 1973.
Poleg tega pa je dosedanja praksa pokazala, da je potrebno sedanji zakon
delno tudi vsebinsko spremeniti, in sicer:
— da naj zakon ne velja za tista mineralna gnojila, ki so izdelana na
zahtevo organizacije združenega dela samo v določeni količini ter za njene
lastne raziskovalne namene in so kot takšna tudi označena na embalaži. Sprememba je utemeljena zaradi preizkušanja specialnih gnojil na nekaterih rastlinskih vrstah oziroma v posebnih pedoloških pogojih (tretji odstavek 1. člena),
— da se vrste gnojil bolj podrobno specificirajo (člen 4),
— da mineralna gnojila lahko vsebujejo tudi bioaktivne snovi in pesticide,
česar doslej veljavni zakon ni vseboval. Tovarne so namreč na zahtevo potrošnikov pričele izdelovati tudi gnojila z dodatki različnih pesticidov in drugih
snovi, ker se s tem prihrani čas, saj odpade delo za eno trošenje (člen 5),
— da lahko republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju
z republiškim sekretariatom za gospodarstvo izda izjemno dovoljenje za promet gnojila, ki nima predpisane kakovosti. To določilo je potrebno zaradi tega,
ker se v začetni proizvodnji pojavljajo včasih manjvredna gnojila, ki nimajo
predpisane kakovosti in zato v smislu sedaj veljavnega zveznega zakona ne bi
smelo v promet. Da bi se v bodoče takšna gnojila, ki kljub nekaterim pomanjkljivostim predstavljajo določeno vrednost, ne uničevala, naj zakon omogoči
njihovo uporabo (člen 6),
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— da se mineralna gnojila, izdelana v SR Sloveniji, vpisujejo v register,
ki ga vodi republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo. Register mineralnih gnojil vodi v smislu sedaj veljavnega zveznega zakona zvezni sekretariat
za kmetijstvo (člen 7),
— da, se iv register ne vpisujejo gnojila iz 1. in 6. člena zakona, ker se bodo
uporabljala samo izjemoma (člen 8),
— da mora biti deklaracija za mineralno gnojilo priložena tovornemu listu
oziroma dostavljena kupcu najkasneje v roku 10 dni po prejemu gnojila. Po
sedaj veljavnem temeljnem zakonu je morala biti deklaracija priložena fakturi,
ki pa je včasih tako zakasnela, da so bila gnojila prodana še pred dospetjem
deklaracije. Na drugi strani pa je zahteva, da se deklaracija priloži tovornemu
listu, včasih preostra, ker nekatere tovarne analizirajo blago šele po odpremi,
zaradi česar je predlagana tudi možnost, da vse 'deklaracija dostavi naknadno,
vendar najpozneje v roku 10 dni po odpremi blaga (člen 9),
— da so organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z izdelavo oziroma
s prometom ali uvozom mineralnih gnojil, tudi same dolžne nadzorovati kakovost teh gnojil. Določilo je potrebno zaradi tega, da se organizacije, ki se
ukvarjajo s prometom, posebno še z uvozom gnojil, ne morejo izogniti odgovornosti v primeru ugotovljenega nekakovostnega uvoženega gnojila (člen 10),
— da je za razliko od doslej veljavnega zakona, ko je moralo biti uvoženo
gnojilo opremljeno vedno le s certifikatom pooblaščenega zavoda 'države izvoznice, dana možnost, da je gnojilo lahko opremljeno tudi s certifikatom laboratorija izvoznika oziroma inozemskega proizvajalca, saj za kakovost uvoženih
mineralnih gnojil odgovarja uvoznik. Ta olajšava v primerjavi s sedaj veljavnim določilom temeljnega zakona je potrebna zaradi tega, ker so uvozniki doslej
večkrat ugovarjali, da iz nekaterih, predvsem vzhodnih držav, niso mogli dobiti
certifikata pooblaščenega zavoda države izvoznice, temveč le certifikat laboratorija izvoznika ali proizvajalca (člen 11),
— da v tovarnah in v večjih skladiščih ter na območju tistih občin, pri
katerih niso nameščeni občinski kmetijski inšpektorji ali ti ne kontrolirajo kakovosti mineralnih gnojil, nadzoruje kakovost republiški kmetijski inšpektorat
(člen 12),
— da je dana tudi možnost za superanalizo v primerih, če se z rezultatom
analize ena izmed strank ne strinja. Četrti odstavek 15. člena predvideva tudi
možnost, da se prizadeta organizacija in kmetijski inšpektor ne sporazumeta
o organizaciji, ki naj izvede superanalizo. Za ta primer je predvideno, da določi
to organizacijo republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo. Organizacija
združenega dela, ki je opravila superanalizo, mora o rezultatu obvestiti organizacijo združenega dela, ki je opravila prvotno analizo (člen 15),
— da gre v promet lahko tudi mineralno gnojilo, ki glede vsebine hranil ali
fizikalnih lasitnosti odstopa od predpisane ali deklarirane kakovosti, vendar pod
pogojem, da so pomankljivosti takega gnojila vidno označene ter da je njihova
cena ustrezno nižja. Možnost za prodajo je predvidena zaradi tega, da bi se v
bodoče lahko koristno uporabljala tudi manj vredna gnojila in da se ne bi uničevala kot doslej. V četrtem odstavku 16. člena je določeno tudi bolj natančno
kot doslej, katerim organizacijam oziroma organom je potrebno poslati odločbo
o prepovedi prometa (člen 16), alternativno pa ta člen odpade, tako da se lahko
dovoli promet manjvrednih gnojil le v primeru iz člena 6,
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— da mora v primeru, če se z analizo ugotovi, da mineralno gnojilo* ni predpisane kakovosti, proizvajalec oziroma uvoznik plačati v dobro sredstev, ki so
v republiškem proračunu namenjena za regrese kmetijstvu, znesek za mineralno
gnojilo prejetega regresa, ki je sorazmeren razliki med fakturirano in z analizo ugotovljeno kakovostjo za vse dobavljene partije mineralnega gnojila. Sprememba glede na sedaj veljaven predpis je bila potrebna zaradi tega, ker je za
oba primera, t. j. za gnojilo, ki ni predpisane, kakor tudi za gnojilo, ki ni deklarirane kakovosti, predpisana ta sankcija. Izdana je tudi definicija pojma »partija« in to tudi alternativno. To je potrebno zlasti pri izdaji odločbe o prepovedi
prometa mineralnega gnojila kakor tudi odločbe o vračanju regresa zaradi določitve količine gnojila, ki ne sme v promet oziroma vrednosti regresa, ki ga je
treba vrniti (člen 17).
Alternativa k temu členu pa je, da se člen črta, ker spada določba v predpise o regresih za mineralna gnojila.
V okviru zakonodajnega programa SR Slovenije za izvedbo ustavnih amandmajev je v letu 1972 posebna delovna skupina republiškega sekretariata za
kmetijstvo in gozdarstvo, v kateri so sodelovali tudi predstavniki kmetijskega
inštituta Slovenije, biotehniške fakultete v Ljubljani in tovarne dušika Ruše,
sestavila predlog za izdajo zakona o kakovosti mineralnih gnojil. V tej zakonodajni fazi je bilo treba reševati tudi nekatere vsebinske probleme zakona, ki
terjajo določeno enotnost oziroma usklajenost predpisov s tega področja med
republikami in pokrajinama glede uveljavljanja enotnosti jugoslovanskega trga.
Ustrezen sporazum je bil dosežen na sestanku predstavnikov republiških in
pokrajinskih sekretariatov za kmetijstvo dne 23. maja 1972 v Skopju.
II.
Zaradi povečanja in intenziviranja rastlinske proizvodnje v kmetijstvu in
tudi gozdarstvu je nujno, da se za prehrano rastlin uporabljajo mineralna gnojila, in sicer določene kakovosti in v določeni količini. Zaradi tega je skupnost
zainteresirana, da so v prometu samo kakovostna mineralna gnojila ter da je
njihova kakovost dejansko takšna kot je označeno na deklaraciji.
Do leta 1964 so bila mineralna gnojila za potrebe Jugoslavije pretežno uvožena, pozneje pa je proizvodnja domačih gnojil hitro naraščala, tako da je že
leta 1969 dala domača proizvodnja v promet blizu 2 milijona ton tega blaga.
Sedaj so letne proizvodne kapacitete pri normalnem obratovanju 9 tovarn v
Jugoslaviji okoli 3500 ton gnojil, kar v celoti zadošča za kritje domačih potreb.
Še pred nekaj leti so naše tovarne izdelovale mineralna gnojila z nizko
(Vsebino hranil in s slabšimi fizikalnimi lastnostmi, to so bila predvsem gnojila
v prahu (apneni dušik itd.). Z dograditvijo novih tovarn s sodobno tehnologijo
pa se je proizvodnja preusmerila na izdelavo visoko kakovostnih mineralnih
gnojil, ki vsebujejo visok procent hrani], kot so npr. kompleksna gnojila. Ta
gnojila vsebujejo manj nekoristnih primesi, kar vpliva na zmanjšanje stroškov
prevoza, poleg tega pa so bolj in hitreje učinkovita pri povečanju rastlinske
proizvodnje.
Doslej je registriranih že več kot 700 vrst in mešanic mineralnih gnojil v
Jugoslaviji.
Zaradi neposrednega vpliva mineralnih gnojil na povečanje rastlinske proizvodnje je skupnost zainteresirana za čimvečjo potrošnjo tega blaga, in to ne
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samo na družbenih zemljiščih, temveč tudi na površinah individualnih kmetijskih proizvajalcev. Za dosego tega cilja je skupnost doslej vsako leto tudi namenila določena finančna sredstva, ki se dajejo kot regres na določeno količino
hranil v porabljenih mineralnih gnojilih.
V naši republiki je bila poraba mineralnih gnojil v preteklih letih naslednja:
leta 1967 <— 135 000 ton

leta 1960 — 92 000 ton
1961
1962
1963
1964
1965
1966

—
—
—
—
—
—

93 000
113 000
161 000
124 000
114 000
149 000

1968
1969
1970
1971
1972

„
„
„
„
„
„

—
—
—
—
—

106 000
175 000
130 000
130 000
149 000

„
„
„
„
„

Iz teh podatkov je razvidno, da je potrošnja gnojil v naši republiki v predzadnjih dveh letih stagnirala oziroma da je bila v primerjavi z letom 1969 in
letom 1967 v delnem upadanju. Ta ugotovitev pa ni docela realna, saj nizko koncentrirana gnojila postopoma zamenjujejo visoko koncentrirana, zaradi česar
služi lahko ta podatek samo za relativno primerjavo. V letu 1972 pa se je poraba
gnojil zelo povečala.
III.
Izdaja predmetnega zakona ne bo povzročila novih finančnih obremenitev,
ker je bila. kontrola mineralnih gnojil predpisana že doslej. Tako kot po temieljnem zakonu, naj bi tudi za naprej jemali kmetijski inšpektorji zaradi ugotavljanja kakovosti gnojila vzorce gnojil in jih dajali pooblaščeni organizaciji v
analizo. Kolikor vzorec gnojila ustreza deklariranim in predpisanim lastnostim,
plača stroške analize organ kmetijsike inšpekcije, v nasprotnem primeru pa
proizvajalec ali uvoznik gnojila. Poprečno stane analiza enega vzorca gnojila
od 300 do 500 din. Pripomniti pa je treba, da nekatere občine zaradi pomanjkanja finančnih sredstev mineralnih gnojil doslej niso dajale v analizo.
V predlogu za izdajo zakona pa je dana možnost za superanalizo, ki je
doslej veljavni temeljni zakon ne predvideva. Vendar tudi ta noviteta ne pomeni
pomembnejše nove finančne obremenitve za upravne organe, saj bo superanalizo v večini primerov zahtevala prizadeta organizacija ali občan, in sicer v
primeru, ko bo ugotovljena slaba kvaliteta gnojila, predvsem izdelovalec gnojila,
sicer pa lahko tudi potrošnik, če gnojilo ne bo dalo zadostnega učinka.
Drugih obveznosti predmetni zakon ne bo povzročil.

POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji dne
2. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil, ki ga
je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
K osnutku zakona odbor ni imel načelnih pripomb. Glede na to, da ne gre
za zahteven in obsežen zakon, se je odbor strinjal s predlogom, ki ga je pred-
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stavniik izvršnega sveta dal na seji odbora, in sicer, da se zakon obravnava v
smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije.
K posameznim členom je odbor sprejel naslednji pripombi:
K 16. čl en u : Odbor se je izrekel zoper alternativo k temu členu, ker je
smotrno, da se uporabi tudi gnojilo, ki povsem ne ustreza kvaliteti po primerno
nižji ceni. Edino v primeru, da kvaliteta gnojila ne ustreza zaradi škodljivih
primesi, bo moral biti promet s takim gnojilom prepovedan ne glede na ceno.
K 17. členu: Prvi odstavek je nejasen in naj se formulira tako, da bo
jasno, da gre za vračilo neupravičeno prejetega regresa.
Odbor se je izrekel za prvo alternativo k temu členu in zoper drugo alternativo, ker je menil, da je ta določba potrebna.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Štefana Sambta.
Št.: 320-16/73
Ljubljana, 4. 4. 1973

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na svoji
seji dne 11. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je predloženi osnutek zakona
potreben zaradi uskladitve z ustavnimi amandmaji. Dosedanji temeljni zakon
o kakovosti in kontroli kakovosti umetnih gnojil in oba izvršilna predpisa, to
je pravilnik o minimalnih in maksimalnih sestavinah in o drugih lastnostih
posameznih vrst umetnih .gnojil ter o načinu preizkušanja umetnih gnojil, kakor
tudi pravilnik o registru umetnih gnojil in deklariranju umetnih gnojil morajo
biti namreč usklađeni z ustavnimi amandmaji do konca leta 1973.
Predloženi osnutek zakona zajema snov temeljnega zakona, kakor tudi obeh
pravilnikov. Prav tako zajema vprašanja, za katera je dosedanja praksa pokazala, da jih je potrebno vsebinsko spremeniti. Tudi ta zakon je enako kot osnutek zakona o semenu in sadikah pripravljen v dogovoru z ostalimi republikami
in avtonomnima pokrajinama, kaJkor tudi po razpravi in sodelovanju z občinami,
kar je nedvomno potrebno oceniti za potrebno in koristno.
V obravnavi zakonskega osnutka po členih je imel odbor naslednja stališča,
mnenja in pripombe:
K 11. členu : Določilo v drugem odstavku tega člena, po katerem mora
biti mineralno gnojilo, ki se uvozi, fakultativno opremljeno tudi s certifikatom
laboratorija izvoznika oziroma inozemskega proizvajalca, naj se črta. Po mnenju odbora certifikat laboratorija izvoznika oziroma inozemskega proizvajalca
ne daje dovolj zanesljive podlage za presojo, ali uvoženo mineralno gnojilo
zadošča pogojem za notranji promet, določenim s tem zakonom. Odbor meni.
da je treba pogoje za uvoz mineralnih gnojil v primerni meri zaostriti, zato naj
bi za uvoz mineralnih gnojil bil obvezen certifikat pooblaščenega zavoda države
izvoznice. Vsekakor je potrebno, da predlagatelj zakona glede tega določila
doseže dogovor o ustrezni rešitvi tudi v zakonih v drugih republikah.
K 16. členu: Odbor se ne strinja z alternativnim predlogom, po katerem
naj 16. člen v celoti odpade. Odbor hkrati meni, da so določila tega člena v celoti
nujna in potrebna.
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K 17. členu : Odbor soglaša z alternativnim predlogom, po katerem se
velikost partije določi v deklaraciji s strani organizacije združenega dela, ki je
gnojilo izdelala, kot nesprejemljiv pa ocenjuje alternativni predlog, po katerem
naj se 17. člen v celoti črta.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru,
da sprejme osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil skupaj z mnenji in
stališči odbora.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Javornika.
Št.: 320-16/73
Ljubljana, 11. 4. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
4. aprila 1973 obravnavala osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil, ki ga
je predložil skupščini SR Slovenije izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednja mnenja,
stališča in predloge:
K 7. členu : V tretji vrsti četrtega odstavka naj se besedilo »strokovne
organizacije združenega dela« nadomesti z besedilom »organizacije združenega
dela, ki opravljajo strokovno kontrolo«, ker gre očitno za pomoto.
K 16. členu: V prvem odstavku je potrebno določiti, kateri za kmetijsko inšpekcijo pristojni upravni organ izda odločbo o prepovedi prometa z gnojilom, ki ni take kakovosti, kot je predpisana ali deklarirana. Po mnenju komisije mora biti za to pristojen občinski kmetijski inšpektor.
V zvezi s predlagano alternativo k temu členu je komisija menila, da ni
sprejemljiva, ker je potrebna v zakonu določba, kot jo vsebuje 16. člen.
K 17. č 1 e n u : V drugi vrsti drugega odstavka naj se črtata besedi »in
drugem«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
Glede predlaganih variant k temu členu je komisija menila, da naj se o
tem izjasnijo pristojni odbori, ker gre za vsebinsko vprašanje s tega področja.
K 26. č 1 e n u : Ta člen ne sodi med prehodne in končne določbe, ker se
z njim ne ureja vprašanje prehodnega značaja, temveč se s to določbo daje
republiškemu sekretarju za kmetijstvo in gozdarstvo pooblastilo, zato naj se
prenese na drugo ustrezno mesto v zakonu.
K 27. členu : Glede izvršilnih predpisov, katerim se podaljšuje veljavnost, je bilo izraženo mnenje, da je potrebno določiti rok, v katerem morajo
biti le-ti usklađeni s tem zakonom.
St.: 320-16/73
Ljubljana, 5. 4. 1973
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OSNUTEK ZAKONA
o semenu in sadikah
I. Splošne določbe
1. člen

Za potrebe kmetijstva in gozdarstva smejo organizacije združenega dela
pridelovati in dajati v promet, samo seme in sadike, ki ustrezajo kakovosti in
drugim pogojem, katere določajo ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi.
S semenom so po tem zakonu mišljeni tisti deli kmetijskih in gozdnih rastlin, ki se uporabljajo za setev in razmnoževanje in so označeni kot seme.
S sadikami so po tem zakonu mišljene rastline in rastlinski deli, pridelani
po generativni in vegetativni poti, ki so namenjeni za sadne, vinogradniške,
hmeljne, vrtne, njivske in gozdne nasade.
2. člen
Določbe tega zakona se nanašajo na sadike in seme žit, industrijskih, krmnih, vrtnih, zdravilnih in aromatičnih rastlin Ln. zelišč, sadja, trte, cvetja in
gozdnega drevja.
3. člen
Organizacije združenega dela smejo uporabljati za kmetijsko in gozdarsko
proizvodnjo le seme in sadike, ki ustrezajo predpisani kakovosti in drugim predpisanim pogojem.
Občinska skupščina lahko določi območja, na katerih smejo individualni
pridelovalci uporabljati za kmetijsko proizvodnjo samo seme in sadike, ki ustrezajo pogojem iz prejšnjega odstavka.
"Varianta k drugemu odstavku:
Občinska skupščina določi vrste kmetijskih rastlin in časovna obdobja, v
katerih so individualni pridelovalci celotnega ali posameznih območij občine
dolžni najmanj enkrat uporabljati za lastno proizvodnjo priznano seme oziroma
sadike določenih vrst.
4. člen
Kmetijsko seme je ^sortno in nesortno, gozdno seme pa normalno in selekcionirano.
Sadike za sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo in vrtnarstvo so sortne,
za gozdno proizvodnjo pa normalne in selekcionirane.
Kot sontno seme se po tem zakonu šteje samo seme, ki poteka od žlahtniteljev in iz sortno pristnih, priznanih posevkov registriranih domačih ali tujih
registriranih sort, katerih širjenje je dovoljeno in so objavljene v sortni listi.
Za sortne se štejejo kmetijske sadike, pridobljene po generativni poti od
podlag, pridelanih iz priznanega semena in sadik, pridobljenih po vegetativni
poti iz reprodukcijskega materiala, ki izvira od odbranih in priznanih matičnih
rastlin.
Za normalno gozdno seme se šteje seme, dobljeno iz priznanih semenskih
objektov.
Za selekcionirano gozdno seme se šteje seme gozdnega drevja, pridobljeno
s kontroliranim križanjem priznanih elitnih dreves ali plus drevesi, ali pa seme
s priznanih semenskih plantaž.
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Za normalne gozdne sadike se štejejo sadike, pridobljene po generativni
poti iz normalnega gozdnega semena, in sadike, pridobljene po vegetativni poti
iz reprodukcijskega materiala, ki izvira od odbranih in priznanih gozdnih plus
dreves.
Za selekcionirane gozdne sadike se štejejo sadike, pridobljene po generativni poti iz selekcioniranega gozdnega semena, in sadike, pridobljene po vegetativni poti iz reprodukcijskega materiala, ki izvira od odbranih in priznanih
selekcioniranih dreves z določenimi kvalitetnimi svojstvi ali od elitnih dreves.
5. člen
Gozdni semenski objekti so semenski sestoji, elitna drevesa, plus drevesa
in semenske plantaže.
Semenske objekte, klone in selekcionirane klone odbira in priznava organizacija združenega dela, ki jo določi republiški sekretariat za kmetijstvo in
gozdarstvo.
S semenskimi objekti je treba gospodariti po načrtih, ki jih potrdi republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo.
Tehnične predpise o sestavi in potrjevanju načrtov o gospodarjenju s semenskimi objekti izda republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo.
Gozdno seme in sadike se smejo uporabiti samo v mejah višinskih pasov
in semenskih okolišev, kjer je bilo gozdno seme pridelano.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije določi meje višinskih pasov in semenskih okolišev.
6. člen
i

Kategorije kmetijskega sortnega semena so po vzgojni stopnji:
1. elitno (osnovno) seme, pridelano po sodobno uveljavljeni praksi za vzdrževanje registriranih domačih in tujih sort, ki so vključene v sortno listo;
2. originalno seme, pridelano iz elitnega semena;
3. seme I. sortne reprodukcije, pridelano iz originalnega semena,
4. seme II. sortne reprodukcije, pridelano iz semena I. sortne reprodukcije,
5. priznano (proizvodno) seme krmnih rastlin ne glede na število reprodukcij, če je sortno čisto in zdravo.
7. člen
Za kmetijsko nesortno seme se šteje priznano nesortno seme.
II. Priznavanje in uvajanje novih sort kmetijskih in gozdnih rastlin
ter uvajanje tujih drevesnih vrst in provenienc
8. člen
Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo:
— priznava novovzgojene sorte kmetijskih in gozdnih rastlin,
— dovoljuje uvajanje tujih sort kmetijskih in gozdnih rastlin v proizvodnjo,
— dovoljuje uvajanje gozdnega semena in sadik tujih drevesnih vrst in
provenienc.
Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo odloča o zadevah iz
prejšnjega odstavka na predlog strokovnih komisij iz 13. člena tega zakona.
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Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo vodi register priznanih
domačih in evidenco dovoljenih tujih sort kmetijskih in gozdnih rastlin.
9. člen
Novovzgojene domače sorte kmetijskih in gozdnih rastlin se priznavajo,
uvajanje tujih sort pa se dovoli, če po opravljenem preizkušanju v katerikoli
ekonomsko pomembni lastnosti prekašajo najboljše, za določeni namen v sortno
listo že vpisane sorte.
10. člen
Kmetijska sortna lista je seznam že uvedenih, na novo priznanih in dovoljenih tujih sort.
Sortna lista vsebuje izvirno ime sorte, 'domače poimenovanje sorte, ime
žlahtnitelja in prijavitelja, registrsko številko in letnico vpisa v register.
Sortno listo in njene spremembe objavlja republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo v uradnem listu SRS, informativno pa tudi v uradnem listu
SFRJ.
11. člen
Sorta se izbriše iz registra in iz sortne liste, če neha izpolnjevati pogoje,
zaradi katerih je bila priznana, in še v naslednjih primerih:
— če zahteva izbris žlahtnitelj ali prijavitelj sorte,
— če se sorta ne vzdržuje že več kot 3 leta, kar pa ne velja za vegetativno
razmnoževanje sadnih, trsnih in hmeljskih sadik in
— za poljščine, vrtnine in jagodičevje po preteku 15. leta po vpisu v sortno
listo, če se s ponovnim preizkušanjem ne izkaže, da ima lastnosti iz 9. člena tega
zakona.
12. člen
Z odločbo o priznanju novo vzgojene sorte pridobi avtor te sorte avtorsko
pravico po splošnih predpisih o avtorski pravici. Vzgoja nove sorte se šteje za
intelektualno delo po predpisih o avtorski pravici.
13. člen
Določene strokovne naloge v zvezi s priznavanjem novih domačih sort, uvajanjem tujih sort ali vrst in provenienc gozdnega drevja ter drugih nalog s področja semenarstva opravljata za potrebe republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo posebni republiški strokovni komisiji.
Predsednika in člane teh komisij imenuje republiški sekretar za kmetijstvo
in gozdarstvo.
14. člen
Strokovna komisija za področje kmetijstva iz 13. člena tega zakona ima
zlasti naslednje naloge:
— predlaga vrste in sorte kmetijskih rastlin, ki naj jih strokovne organizacije združenega dela preizkušajo za določene namene in posamezna ekološka
območja,
— obravnava rezultate preizkušnja novo vzgojenih sort semena in sadik
kmetijskih rastlin, dobljenih z mikroposkusi glede na njihovo biološko in ekonomsko vrednost, zlasti glede rodnosti, kakovosti, odpornosti pred boleznimi
in škodljivci, ter predlaga, če naj se nova sorta prizna,
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— obravnava rezultate preizkušanja in preverjanja tujih, domačih in udomačenih tuijih sort kmetijskih rastlin, dobljenih z mikroposkusi, zaradi ugotavljanja biološke in ekonomske vrednosti njihovega pridelovanja v SR Sloveniji
in predlaga, če naj se nova sorta vpelje,
— predlaga, da se novovzgojena sorta izbriše iz registra, tuja sorta pa izbriše iz seznama dovoljenih sort v primerih, ko sorta izgubi katero od bistvenih
lastnosti, zaradi katere je bila priznana oziroma uvedena,
— daje mnenja o drugih strokovnih vprašanjih glede kmetijskega semena
in sadik.
15. člen
Strokovna komisija za področje gozdarstva iz 13. člena tega zakona ima
zlasti naslednje naloge:
— predlaga nove vrste, sorte in provenience gozdnega drevja, ki naj jih
strokovne organizacije združenega dela preizkušajo za določene namene in
posamezna ekološka območja,
— daje mnenje o primernosti uvajanja proučenih novih tujih vrst ali provenienc gozdnega drevja,
— obravnava predloge za priznavanje selekcioniranega gozdnega semena in
gozdnih sadik,
— daje mnenja o drugih strokovnih vprašanjih glede gozdnega semena in
sadik.
16. člen
Strokovne naloge v zvezi s preverjanjem kmetijskih sort in novih tujih
vrst ter provenienc gozdnega drevja opravlja strokovna organizacija združenega
dela, ki jo določi republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo.
Preizkušnje novih domačih in tujih sort se opravlja po enotni metodi, ki jo
predpiše republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo.
17. člen
Priznanje novovzgojene sorte in dovoljenje za uvedbo tuje sorte, izdano
v drugi republiki ali v avtonomni pokrajini, velja tudi na območju SR Slovenije.
III. Pridelovanje in dodelava semena in sadik
18. člen
S pridelovanjem in dodelavo semena in sadik se smejo ukvarjati organizacije združenega dela same ali v sodelovanju z drugimi delovnimi organizacijami
ali z individualnimi pridelovalci, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti glede
objektov, opreme in strokovnega kadra, če so poskrbele za strokovno kontrolo
nad pridelovanjem in so vpisane v register pridelovalcev oziroma dodelovalcev
semena in sadik.
Individualni pridelovalci lahko pridelujejo sadike le v kooperaciji z registrirano organizacijo združenega dela.
Individualni pridelovalci iz prejšnjega odstavka lahko sami dodeljujejo sadike, če so vpisani v poseben register dodelovalcev sadik.
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19. člen

Register pridelovalcev in dodelovalcev semena in sadik vodi republiški
sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo ali pa strokovna organizacija združenega dela, ki jo ta organ za to pooblasti.
Register dodelovalcev sadik iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona vodi
pristojni upravni organ občine, na katere območju se sadike pridelujejo.
Register pridelovalcev in dodelovalcev semena in sadik vsebuje naslednje
podatke:
1. zaporedno številko vpisa;
2. datum in številko odločbe o vpisu v register;
3. firmo in sedež organizacije združenega dela oziroma ime in naslov individualnega dodelovalca sadik;
4. firmo in sedež organizacij združenega dela, ki pridelujejo seme ali sadike'
v kooperaciji z registrirano organizacijo združenega dela, in imena ter naslove
individualnih pridelovalcev sadik, ki jih pridelujejo v kooperaciji z registrirano
organizacijo združenega dela;
5. vrste semena in sadik, ki jih organizacija prideluje ali dodeluje oziroma
vrste sadik, ki jih individualni pridelovalec dodeluje;
6. firmo in sedež organizacije združenega dela, ki opravlja strokovno kontrolo nad pridelovanjem semena in sadik.
20. člen
Za vpis v register pridelovalcev in dodelovalcev semena in sadik mora organizacija združenega dela oziroma individualni dodelovalec ob priglasitvi predložiti dokaze, da izpolnjuje določene pogoje.
Organizacija združenega dela, ki je vpisana v register pridelovalcev in dodelovalcev semena in sadik, mora priglasiti republiškemu sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo spremembo vpisanih podatkov v 30 dneh od nastale spremembe. V istem roku mora individualni dodelovalec sadik priglasiti nastale
spremembe pristojni občinski skupščini.
Repuibliški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo objavlja v uradnem listu
SRS seznam organizacij združenega dela, ki so registrirane za pridelovanje in
dodelavo semena in sadik in seznam organizacij združenega dela, ki so usposobljene za opravljanje kontrole nad pridelovanjem semena in sadik.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela oziroma
individualni dodelovalci sadik za vpis v register pridelovalcev in dodelovalcev,
predpiše republiški sekretar za kmetijstvo in gospodarstvo.
21. člen
Organizacija združenega dela, ki je registrirana za pridelovanje semena ali
sadik, mora vsako leto najpozneje en mesec po opravljeni setvi oziroma saditvi
priglasiti občinskemu organu, pristojnemu za kmetijsko inšpekcijo, obseg in
vrste proizvodnje.
Organizacija združenega dela, ki dve leti zaporedoma ne prideluje semena
ali sadik, se po poteku te dobe izbriše iz registra pridelovalcev in dodelovalcev.
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22. člen
Organizacije združenega dela in individualni kooperanti, ki pridelujejo
kmetijsko seme, morajo voditi evidenco o nastanku osnovnega in originalnega
semena, glede drugih kategorij sortnega in priznanega nesortnega semena pa
morajo hraniti deklaracijo ah potrdilo o priznanju semenskega posevka.
Organizacije združenega dela in kooperanti, ki pridelujejo gozdno seme,
morajo voditi evidenco o proveniernci semena.
Organizacije združenega dela in kooperanti, ki pridelujejo sadike, morajo
voditi evidenco, iz katere mora biti razviden postopek pridelovanja po količini
in kakovosti od uporabe reprodukcijskega materiala do prodaje pridelanih sadik
oziroma njihove uporabe za lastne potrebe.
Način ervidenoe iz prejšnjih odstavkov predpiše republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo.
23. člen
Za pridelovanje semena in sadik se smejo uporabiti samo zdravo seme (gomolji), podlage, potaknjenci in cepiči le od odbranih in priznanih kmetijskih
matičnih rastlin in posevkov oziroma od gozdnih semenskih objektov, za katere
je bil izdan akt o priznanju.
Za pridelovanje sortnega semena se sme uporabiti samo zdravo seme, ki
ustreza kateri od kategorij iz 6. člena tega zakona.
Način odbiranja in priznavanja matičnih rastlin predpiše republiški sekretar
za kmetijstvo in gozdarstvo.
24. člen
Organizacije združenega dela in kooperanti pridelujejo seme in sadike pod
strokovno kontrolo določene strokovne službe.
Strokovno kontrolo opravlja organizacija združenega dela, ki prideluje seme
ali sadike bodisi z lastno strokovno službo ali s strokovno službo druge organizacije združenega dela.
Strokovno kontrolo nad pridelovanjem semena in sadik, namenjenih za
izvoz, opravlja organizacija združenega dela, ki je za to posebej pooblaščena.
Republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo predpiše pogoje,, ki jih mora
izpolnjevati organizacija združenega dela, ki opravlja strokovno kontrolo. Ta
organ predpiše tudi enotno metodo za opravljanje strokovne kontrole.
Organizacija, ki želi opravljati strokovno kontrolo, se priglasi republiškemu
sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo, ki o tem odloči.
Določbe tega Zakona o strokovni kontroli ne veljajo za tiste vrste kmetijskih rastlin, za katere niso določene kakovostne norme ali standardi.
25. člen
Strokovna organizacija združenega dela, ki je kontrolirala pridelovanje semena ah sadik, izda za kmetijsko seme potrdilo o priznanju posevka, za kmetijske sadike potrdilo o sortni čistosti, za gozdno seme in sadike pa potrdilo o
provenienci. Potrdilo o provenienci lahko izda le na podlagi potrdila o opravljenem strokovnem pregledu semenskega objekta.
Obrazce potrdil iz prejšnjega odstavka predpiše republiški sekretar za
kmetijstvo iin gozdarstvo.
Zdravstveno stanje sadik se ugotavlja po predpisih o varstvu rastlin pred
boleznimi in škodljivci.
41
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26. člen

Seme in sadike se z dodelavo usposobijo za promet oziroma za lastno uporabo.
Z dodelavo semena je mišljeno sušenje, lušoenje, prečiščevanje, sortiranje,
razkuževanje, pakiranje, označevanje (deklariranje), plombiranje, spravljanje
iin hramba semena.
Odpadki, dobljeni pri čiščenju detelj, se morajo uničiti.
Z dodelavo sadik je mišljeno ^sortiranje, embaliranje, pakiranje, označevanje,
plombiranje in po potrebi razkuževanje.
Semena in sadik, ki so namenjene za lastno porabo, ni treba pakirati in
plombirati.
27. člen
Kakovost semena in sadik mora biti ugotovljena, preden gredo seme oziroma sadike v promet.
Kakovost semena in sadik se ugotavlja po enotni metodi. Kakovost semena
se določa po čistoči, kalivosti, energiji kaldtve, vlagi, zdravstvenem stanju in
drugih lastnostih, kakovost sadik pa po poreklu, zunanjih znakih, zdravstvenem
stanju in drugih njihovih lastnostih.
Seme in sadike morajo ustrezati predpisanim kakovostim in zdravstvenim
normam; dovoljena so pa odstopanja (tolerance) v okviru predpisanih norm.
Kakovostne in zdravstvene norme ter metode ugotavljanja kakovosti predpiše republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo.
Ne glede na določbe tretjega odstavka lahko republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo za tekoče leto predpiše, da smejo posamezne vrste semena
odstopati od predpisanih kakovostnih norm, če ni dovolj semena, ki bi ustrezalo
predpisani kakovosti in če so porabljene rezervne zaloge.
Izjemoma sme republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo dovoliti promet in uporabo dodelanega semena z manjšo kalivostjo kot je predpisana, če
je bilo seme ustrezno označeno in navedena tudi nižja cena.
28. člen
Kakovost semena ugotavlja organizacija združenega dela, če izpolnjuje
pogoje, ki jih predpiše republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo.
Organizacija, ki želi ugotavljati kakovost semena, se priglasi republiškemu
sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo, ki o tem odloči.
IV. Promet semena in sadik
29. člen
S prometom semena in sadik se smejo ukvarjati organizacije združenega
dela, ki imajo po tem zakonu pravico seme oziroma sadike pridelovati ali dodelovati, če izpolnjujejo splošne pogoje za trgovsko dejavnost.
Druge organizacije združenega dela, ki izpolnjujejo splošne pogoje za
trgovsko dejavnost, se smejo ukvarjati s prometom semena in sadik le v izvir-
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nem pakiranju dodelovalca, razen cvetličnih gomoljev, čebulic in čebulčka, pri
katerih pakiranje do 10 kg ni obvezno.
S prodajo sadik se smejo ukvarjati tudi individualni pridelovalci iz tretjega
odstavka 18. člena tega zakona.
30. člen
V prometu je lahko sortno, selekcionirano ali normalno seme, sortne, selekcionirane in normalne sadike, dovoljene mešanice sort in vrst kmetijskega semena, za tekoče leto pa pod pogoji iz petega odstavka 27. člena tega zakona, tudi
sortno seme, ki ne ustreza predpisani kakovosti.
Promet nedodelanega semena in sadik ni dovoljen.
31. člen
Ne šteje se za promet semena in sadik po tem zakonu:
prodaja nedodelanega semena organizacij združenega dela za dodelavo,
če je seme pridelano po naročilu dodelovalca in je kmetijskemu semenu priloženo potrdilo o priznanju semenskega posevka, gozdnemu semenu pa potrdilo
o provenienci semena,
— prevoz osnovnega in originalnega semena, ki naj bo uporabljeno izključno
le za nadaljnje razmnoževanje dobavitelja in. ni bilo fakturirano, če je 'opremljeno s potrdilom iz prejšnje alinee,
— pošiljanje semena in sadik organizaciji združenega dela zaradi proučevanja sorte v proizvodnih poskusih pod pogojem, da je preizkušana sorta že
pripravljena komisiji iz 14. oziroma 15. člena tega zakona za uradno preizkušanje v mikroposkusih,
.prenos podlag, cepičev in sadik iz ene drevesnice oziroma trsnice v drugo
iste organizacije združenega dela za nadaljnjo gojitev.
— dobava semena ali sadik znanstvenim zavodom za raziskovalne namene.
32. člen
Seme in sadike, ki se dajejo v promet, morajo biti pakirane in plombirane
na embalaži oziroma pošiljki in pri fakturi pa mora biti predpisana deklaracija.
Za seme v vrečicah do 250 g ni potrebna deklaracija pri fakturi.
Deklaracija na embalaži in pri fakturi mora vsebovati vse podatke, ki jih
predpiše republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo.
33. člen
Določbe o pakiranju, plombiranju in deklariranju semena in sadik ne veljajo
za seme in sadike, ki jih znanstveni zavodi za kmetijsko gozdno ali semensko
kontrolo dobivajo ali pošiljajo za preizkušanje ali raziskovanja v količinah, ki
so potrebne za take namene.
V prometu na drobno ni treba pakirati ali plombirati do 10 sadnih in do
25 trsnih sadik iste sorte, mora pa biti vsaka posamezna sadika na predpisan
način označena.
Pakiranje in plombiranje gozdnih sadik, ki jih prevzame uporabnik neposredno v drevesnici, ni Obvezno.
Za semenske cvetlične gomolje, čebulioe in za čebulček v količinah do 10 kg
pakiranje in plombiranje ni obvezno.
41»
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Seme in sadike pakira, plombira in deklarira organizacija združenega dela,
ki jih daje v promet, sadike pa tudi pridelovalec iz tretjega odstavka 29. člena
tega zakona.
34. člen
Seme in sadike morajo ustrezati kakovosti, ki je označena na deklaraciji.
Za podatke v deklaraciji odgovarja organizacija, ki. daje seme oziroma
sadike v promet, v primeru iz tretjega odstavka 29. člena tega zakona pa individualni pridelovalec.
35. člen
Z uvozom in izvozom semena in sadik se smejo ukvarjati organizacije združenega dela, ki so vpisane v register dodfelovalcev in izpolnjujejo splošne pogoje
za zunanj etrgovinsko dejavnost.
36. člen
Uvažajo se lahko samo sortno seme in sadike registriranih sort, ki izpolnjujejo pogoje za notranji promet in imajo od države izvoznice oziroma njenega
pristojnega organa ali organizacije poleg certifikata o kakovosti tudi, certifikat
o sortnosti z navedbo vzgojne stopnje.
Zaradi preverjanja sortne pristnosti, čistate in zdravstvenega stanja se mora
vsaka pošiljka uvoženega semena tistih vrst, za katere so predpisane kakovostne
norme ali standardi, preizkusiti v vegetacijskih poskusih. Stroške tega preizkušanja plača uvoznik.
Preizkušanje opravljajo strokovne organizacije združenega deLa, ki jih
pooblasti republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo. Pooblaščene organizacije opravljajo taka preverjanja tudi za seme domače proizvodnje, če to naroči kupec ali prodajalec.
Seme in sadike iz uvoza pakira, plombira, deklarira in daje v promet uvoznik, ki tudi odgovarja za kakovost. Kontrolo nad opremljenostjo pošiljk z dokazili pri uvozu opravlja obmejna fitokararitenska služba.
37. člen
Seme iin sadike, ki se izvažajo, morajo imeti certifikat pooblaščenega zavoda
za preizkušanje kakovosti semena in sadik, če zahtevajo to kupec oziroma predpisi države uvoznika.
Zavode iz prejšnjega odstavka predlaga republiški sekretar za kmetijstvo
in gozdarstvo pristojnemu zveznemu organu.
Prepovedan je izvoz nedodelanega semena in sadik, razen semena in sadik,
ki so bile pridelane po naročilu tujega naročnika iz njegovega izvirnega materiala.
V. Rezerve semena
38. člen
Da se zagotovijo potrebe SR Slovenije med vojno in v drugih izrednih razmerah ter stabilizira trg ob večjih motnjah, se s posebnim zakonom uredijo
rezerve semena pomembnejših poljščin in vrtnin.
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VI. Nadzorstvo in kontrola nad kakovostjo semena in sadik
39. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov in kontrolo nad kakovostjo semena in sadik (objektov in drugega
materiala!, potrebnega za proizvodnjo), opravljajo glede kmetijskega semena
in sadik občinski organi, pristojni- za kmetijsko inšpekcijo, glede gozdnega semena in sadik občinski organi, pristojni za gozdarsko inšpekcijo ter republiški
kmetijski in republiški gozdarski inšpektorat;
40. člen
Ce občinski kmetijski oziroma gozdarski inšpektor ne opravi kakšne zadeve
iz svoje pristojnosti ali je ne opravi v določenem roku, lahko republiški kmetijski oziroma gozdarski inšpektor zahteva, da jo mora opraviti v roku, ki mu
ga določi.
Če občinski kmetijski oziroma gozdarski inšpektor ne opravi posamezne
zadeve niti v roku iz prvega odstavka tega člena, jo lahko opravi republiški
kmetijski oziroma gozdarski inšpektorat na stroške organa, ki bi jo moral
opraviti.
41. člen
Kmetijski oziroma gozdarski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po
obstoječih predpisih o kmetijski oziroma gozdarski inšpekciji, tudi pravico:
— pregledovati seme in sadike in dokumentacijo pri organizacijah in individualnih pridelovalcih, ki se ukvarjajo s pridelovanjem, dodelavo, prometom,
uvozom, izvozom ali prevozom semena in sadik,
— pregledovati, ali opravljajo določene strokovne službe strokovno kontrolo in kontrolo zdravstvenega stanja semena in sadik po enotnih metodah.
— jemati vzorce dodelanega in deklariranega semena, namenjenega prometu, in jih pošiljati v analizo določenemu zavodu,
— odrediti odpravo pomanjkljivosti glede embaliranja, označevanja in kakovosti ter drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati seme in sadike, če je to
mogoče,
— odrediti spremembo deklaracije in začasno prepovedati promet, če se
ugotovi, da seme in sadike niso deklarirane kakovosti,
— prepovedati promet semena, sadik, podlag in drugega reprodukcijskega
materiala, če se z analizo ali s pregledom ugotovi, da ne ustrezajo predpisani
kakovosti,
— ugotavljati, če organizacije združenega dela in individualni pridelovalci,
ki so se priglasili za vpis oziroma so vpisani v register pridelovalcev in dodelovalcev semena in sadik, izpolnjujejo predpisane pogoje,
— odrediti uničenje sadik, podlag in drugega reprodukcijskega materiala,
za katere ugotovi, da niso pridelane v smislu določb tega zakona,
— zadržati izvršitev nezakonitih dejanj,
— odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za splošni interes,
začasne ukrepe, da se škoda prepreči,
— zbirati od odgovornih oseb, prič, izvedencev in drugih podatke in obvestila, če je potrebno.
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Organizacije združenega dela, druge pravne osebe in občani, ki uporabljajo
seme in sadike za kmetijsko oziroma gozdarsko proizvodnjo, lahko zahtevajo,
da kmetijski oziroma gozdarski inšpektor vzame vzorce semena in jih pošlje v
analizo pooblaščenemu zavodu oziroma da na njihove stroške pregleda sadike
in ugotovi, ali ustrezajo predpisanim pogojem.
Organizacije združenega dela, druge pravne osebe in individualni pridelovalci, ki je njihovo delo pod nadzorstvom kmetijskega oziroma gozdarskega
inšpektorja, morajo temu omogočiti nadzorstvo.
42. člen
Kadar kmetijski oziroma gozdarski inšpektor pri nadzorstvu ugotovi, da
predpis ali ukrep sploh ni bil izveden, ali da ni bil izveden pravilno, odredi
z odločbo, da je treba ugotovljeno nepravilnost v določenem roku odpraviti,
če je to mogoče oziroma izreče upravni ukrep, če je za to upravičen.
Pritožba zoper odločbo po prejšnjem odstavku ne zadrži izvršitve odločbe.
Kmetijski oziroma gozdarski inšpektor pa sme na obrazloženo zahtevo pritožnika odložiti izvršitev svoje odločbe, zoper katero se je ta pritožil, če bi z
izvršitvijo nastala škoda, ki bi se težko dala popraviti.
43. člen
Analizo semena opravljajo organizacije združenega dela, ki so članice mednarodne organizacije za preizkušanje semen (ISTA).
Z analizo semena se vselej kontrolirajo lastnosti, navedene v 27. členu tega
zakona.
44. člen
Stroške za analizo semena, ki jo opravi organizacija združenega dela na zahtevo kmetijskega oziroma gozdarskega inšpektorja, plača:
1. organizacija združenega dela, druga pravna oseba oziroma občan, če se
z analizo ugotovi, da njihovo seme ni deklarirane kakovosti, ali da ne izpolnjuje
drugih predpisanih pogojev,
2. organ,, ki je pristojen za kmetijsko oziroma gozdarsko inšpekcijo, če se
z analizo ugotovi, da je seme deklarirane kakovosti.
Stroški iz 1. točke tega odstavka založi organ, ki zahteva analizo.
Ce je inšpekcijski organ poslal v analizo vzorce na zahtevo organizacije
združenega dela, druge pravne osebe ali občana trpijo stroške za analizo te organizacije oziroma občani.
45. člen
Ce je kmetijski oziroma gozdarski inšpektor mnenja, da je bil s kršitvijo
predpisov storjen prekršek, gospodarski prestopek ah kaznivo dejanje, mora
brez odlašanja predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma naznaniti
gospodarski prestopek ah kaznivo dejanje javnemu tožilstvu.
Organ, ki dobi predlog za uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma organ,
ki dobi ovadbo za postopek zaradi gospodarskega prestopka ali kaznivega dejanja, mora o izidu postopka obvestiti organ, katerega inšpektor je predlagal
postopek oziroma vložil ovadbo.
Zoper odločbo o prekršku se lahko pritoži tudi organ, katerega inšpektor je
predlagal uvedbo postopka.
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46. člen
Kmetijski oziroma gozdarski inšpektor morata imeti predpisano strokovno
izobrazbo iin izpolnjevati tudi druge predpisane pogoje.
Kmetijski oziroma gozdarski inšpektor mora imeti za opravljanje inšpekcijskih nalog posebno izkaznico.
Zahtevano izobrazbo, druge pogoje in obrazec izkaznice predpiše republiški
sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo.
VII. Kazenske določbe
47. člen
Z denarno kaznijo 20 000 do 100 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski
prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če uporablja za pridelovanje semena ali sadik material, ki ne ustreza
pogojem iz 23. člena tega zakona;
2. če se ukvarja s pridelovanjem in dodelavo semena in sadik, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev (18. člen);
3. če ne prideluje semena in sadik pod strokovno kontrolo v skladu s 24.
členom tega zakona;
4. če ne opravlja strokovne kontrole nad pridelovanjem semena in sadik
po enotni metodi, ali ne ugotavlja zdravstvenega stanja sadik po predpisih o
varstvu rastlin (24. in 25. člen);
5. če ne ugotavlja kakovosti in zdravstvenega stanja semena po predpisani
enotni metodi (27. člen);
6. če daje v promet seme in sadike, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev
(30. člen);
7. če daje v promet seme in sadike, ki niso bile dodelane (30. člen);
8. če daje v promet seme in sadike, katerih kakovost,ni bila ugotovljena
(27. člen);
9. če daje v promet seme in sadike, ki ne ustrezajo' kakovosti, označeni na
deklaraciji (34. člen);
10. če se ukvarja z uvozom ali izvozom semena in sadik, pa ne izpolnjuje
predpisanih pogojev, ali če uvaža oziroma izvaža seme ali sadike, ki se ne smejo
uvažati ali izvažati, ali oe izvaža nedodelano seme oziroma sadike, pa to ni dovoljeno (35., 36. in 37. člen);
11. če uvozi seme ali sadike, ki ne izpolnjujejo pogojev za notranji promet
ali nima certifikata o kakovosti in sortnosti (36. člen).
12. oe daje v promet seme nedovoljenih sort, pridelano za tujega naročnika
(37. člen);
13. če kmetijskemu oziroma gozdarskemu inšpektorju ne omogoči nadzorstva (41. člen).
Z denarno kaznijo od 500 do 2000 dinarjev se kaznuje odgovorna oseba
organizacije združenega dela, ali druga pravna oseba, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
48. člen
Z denarno kaznijo od 10 000 do 50 000 dinarjev se kaznuje za prekršek orga^
nizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
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1. če uporablja za kmetijsko oziroma gozdno proizvodnjo seme oziroma
sadike, ki ne ustrezajo določbam 1. in 2. člena tega zakona;
2. če ne prijavlja republiškemu sekretarju za kmetijstvo in gozdarstvo oziroma pristojni občinski skupščini v predpisanem roku sprememb, ki se morajo
vpisati v register pridelovalcev in dodelovalcev semena in sadik (20. člen);
3. če ne priglaša obsega in vrste proizvodnje po 21. členu tega zakona;
4. če ne vodi predpisane evidence o semenu in sadikah, ali pa je vodi pomanjkljivo (22. člen);
5. če neopravičeno izda potrdilo iz prvega odstavka 25. člena, ali če izda potrdilo strokovna služba, ki za to ni pooblaščena;
6. če uporablja za lastne potrebe seme in sadike, ki niso dodelane (26. in
29. člen);
7. če daje v promet seme in sadike, ki niso pakirane ali plombirane
oziroma nimajo predpisane deklaracije, kadar to ni dovoljeno (32. in 33. člen);
8. če ne uniči deteljnih odpadkov (26. člen);
9. če daje v promet seme in sadike, katerim je potekel rok, naveden v deklaraciji (32., 33. in 34. člen);
10. če prodaja seme v odprtem stanju, kadar to ni dovoljeno (32. in 33. člen).
Z denarno kaznijo od 200 do 3000 dinarjev se kaznuje odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
49. člen
Z denarno kaznijo od 2000 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek občan,
ki stori kakšno dejanje iz 47. ali 48. člena tega zakona.

VIII. Prehodne in končne določbe
50. člen
Organizacije združenega dela, ki pridelujejo ali dodelujejo seme in sadike,
morajo prilagoditi svojo organizacijo in poslovanje določbam tega zakona v
šestih mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon,
51. člen
Ne glede na prvi odstavek 30. člena tega zakona je lahko do leta 1980 v
prometu poleg priznanega nesortnega semena tistih vrat, za katere v sortni listi
ni vpisanih sort, tudi priznano nesortno seme drugih vrst, če ni zadosti sort
te vrste v sortni listi.
Dovoljenje za promet semena iz krejšnjega odstavka daje republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo.
52. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon o semenih (Uradni list
SRS, št. 36-368/65) in zakon o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala (Ur.
list SRS, št. 34-275/67).
V skladu s 27. in 28. točko prvega odstavka 14. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list
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SRS, št. 51/71 in 54/72) se z uveljavitvijo tega zakona v SR Sloveniji prenehata
uporabljati temeljni zakon o semenu (Uradni list SFRJ, št. 13-261/65 in 24/65)
ter temeljni zakon o sadilnem materialu (Uradni list SFRJ, št. 40-477/66).
53. člen
Kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, se do izdaje ustreznih predpisov
uporabljajo še naprej naslednji izvršilni predpisi:
— pravilnik o strokovni in zdravstveni kontroli nad pridelovanjem kmetijskega semena (Uradni list SFRJ, št. 20/66, 24/66, 7/67, 24/70),
— pravilnik o kakovostnih normah za posamezne vrste semena in o drugih
pogojih za promet ter o enotni metodi za analizo kmetijskega semena (Uradni
list SFRJ, št. 24/66, 7/67, 24/70),
— odredba o nesortnem semenu in dovoljenih mešanicah kmetijskega semena, ki smejo v promet (Uradni list SFRJ, št. 25/66, 7/67),
— pravilnik o metodi in postopku za priznanje nove semenske sorte kmetijskih rastlin (Uradni liist SFRJ, št. 36/66, 45/68, 1/70),
— seznam novih sort kmetijskega semena (Uradni list SFRJ, št. 11/67, 12/67,
42/67, 19/68, 32/68, 45/68, 29/70),
— seznam domačih in udomačenih tujih semenskih sort kmetijskih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 12/67, 42/67, 19/68, 38/68, 45/68, 29/70, 21/71),
— odločba o zavodil, ki izdajajo certifikate za izvozno seme (Uradni list
SFRJ, št. 18/66, 24/66, 30/67, 7/68),
— pravilnik o načinu strokovne kontrole nad pridelovanjem gozdnega semena in o načinu zdravstvenega pregleda gozdnih sestojev za pridelovanje
gozdnega semena (Uradni list SFRJ, št. 20/67),
— pravilnik o postopku za priznanje novega selekcioniranega gozdnega
semena (Uradni list SFRJ, št. 30/67),
— pravilnik kakovostnih normah in drugih pogojih za promet gozdnega
semena ter o enotni metodi za njegovo analizo (Uradni list SFRJ, št. 45/68),
— odredba o prometu gozdnega semena, ki ni selekcionirano ali normalno
(Uradni list SFRJ, št. 3/69),
— pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovna služba za opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem semena in o minimalnih pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati delovne organizacije za ugotavljanje kakovosti semena (Uradni list SRS, št. 35/66),
— pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pridelovalci
in dodelovalci semena, ter o načinu evidence o pridobivanju semena (Uradni list
SRS, št. 35/66),
— pravilnik o pogojih za priznavanje kmetijskega sadilnega materiala
(Uradni list SFRJ, št, 51/67),
— pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet kmetijskega
sadilnega materiala (Uradni list SFRJ, št. 53/67),
— pravilnik o metodi in postopku za priznavanje novega vzgojnega in domačega ter udomačenega tujega selekcioniranega gozdnega sadilnega materiala
ter o postopku za dovoljenje, da se vpelje v proizvodnjo tudi gozdni sadilni material (Uradni list SFRJ, št. 14/68 in 19/71),
— pravilnik o pogojih za priznavanje gozdnega sadilnega materiala (Uradni
list SFRJ, št. 45/68),
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— pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet gozdnega
sadilnega materiala (Uradni list SFRJ, št. 45/68, 47/68),
— pravilnik o načinu odobravanja in priznavanja matičnih rastlin za pridelovanje sadilnega materiala (Uradni list SRS, št. 18/68),
— odločba o določitvi strokovnih delovnih organizacij, ki odobrijo in priznavajo martionie rastline za pridelovanje sadilnega materiala (Uradni list SRS,
št. 18/67).
Predpisi iz prejšnjega odstavka se morajo uskladiti s tem zakonom v treh
mesecih potem, ko začne veljati ta zakon.
54. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
I.
Sistemsko sta doslej urejala področje kmetijskih in gozdarskih semen in
sadik temeljni zakon o semenu (Uradni list SFRJ, št. 13-261/65 in 24/65) in
temeljni zakon o sadilnem materialu (Uradni list SFRJ, št. 40-477/66). Republika Slovenija pa je za specifično urejanje nekaterih vprašanj s tega področja
na podlagi navedenih temeljnih zakonov sprejela tudi zakon o semenu (Uradni
list SRS, št. 36-368/65) in zakon o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala
(Uradni list SRS, št. 34-275/67). Vsi štirje zakoni so bili podlaga za izdajo številnih izvršilnih predpisov.
Razen obrobnih vprašanj je bilo urejanje zadev s področja semen in sadik
izključno v pristojnosti federacije, ki je tudi večino podrobnejših vprašanj urejala z enotnimi izvršilnimi predpisi. Republiška regulativa tega področja je
zvezno le dopolnjevala.
V letu 1970 se je v okviru revizije zvezne zakonodaje pripravljala tudi revizija obeh navedenih zveznih temeljnih zakonov, ki je predvidevala na osnovi
takratne temeljne zakonodajne politike federacije tudi povečano vlogo in odgovornost republik pri zakonodaji. SR Slovenija je aktivno sodelovala pri tej
reviziji obeh temeljnih zakonov. Predlogi, za katere se je SR Slovenija takrat
zavzela, so še sedaj aktualni in so bili zato tudi upoštevani tako v predlogu za
izdajo zakona o semenu in sadikah, kakor tudi v predloženem osnutku zakona
o semenu in sadikah.
Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev k zvezni ustavi od
XX do XLI (Ur. list SFRJ, št. 29/71) so bile prenesene vse pristojnosti tudi s
področja semen in sadik v celoti s federacije na republike in avtonomne pokrajine s posebnim (določilom, da federalna regulativa preneha veljati z 31. 12. 1972
in da republike in pokrajini, če ne sprejmejo do tega roka svojih zakonov,
določijo svoje roke veljavnosti zvezne zakonodaje.
Republiška skupščina je z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 31-287/71) določila, da se temeljni zakon o semenu in temeljni zakon o sadilnem materialu z
vsemi izvršilnimi predpisi uporabljata kot republiška zakona, ki se pa morata
uskladiti z amandmaji najpozneje do konca leta 1973.
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V okviru zakonodajnega programa SR Slovenije za izvedbo ustavnih amandmajev je v letu 1972 posebna delovna skupina republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo sestavila predlog za izdajo zakona o semenu in sadikah.
V tej zakonodajni fazi in že prej je bilo treba reševati tudi nekatere vsebinske
probleme zakona, ki terjajo določeno enotnost oziroma usklajenost predpisov
s tega področja med republikami in pokrajinama zaradi uveljavljanja enotnosti
jugoslovanskega trga. Gre predvsem za enotna merila o kakovostnih normah,
izvoru in namembnosti semena in sadik. Tudi postopki in metode pri preizkušanju in priznavanju novih domačih in tujih sort rastlin naj bi bili usklađeni
med republikami in avtonomnima pokrajinama.
Za medrepubliško uskladitev vseh skupin vprašanj je bil republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo inioiator in organizator dveh medrepubliških
usklajevalnih sestankov v Ljubljani, na katerih je bila dosežena enotnost načel,
ki naj bodo izražena v republiških in pokrajinskih zakonih. Enotna medrepubliška stališča se nanašajo na kategorizacijo sortnega semena, nesortno seme,
normo kvalitete, uvoz semena, priznavanje novih domačih sort in dovoljevanje
tujih sort, enotno metodo strokovne kontrole pridelovanja semena in sadik ter
kazenske sankcije.
Osnutek zakona zajema dosedanja sprejemljiva določila obeh temeljnih in
obeh republiških zakonov. Velika večina dosedanjih 'določil se je v praksi na
splošno uveljavila in so tudi sprejemljiv okvir za nadaljnji razvoj tega področja.
Pomanjkljivosti in hibe, ki jih je praksa pokazala od leta 1965 oziroma 1966,
ko so bili ti zakoni sprejeti, so z nekaterimi novimi določili odstranjene, hkrati
pa so tudi upoštevani novi dosežki znanosti, tehnike in tehnologije s tega področja.
Med bistvenimi spremembami navajamo, da je gradivo, ki ga obravnavata
oba temeljna in republiška zakona, združeno v enoten zakon o semenu in sadikah. Združitev te materije je bila zaradi sorodnosti in strokovne analogije
utemeljena, vendar v praktični izvedbi, zlasti zaradi enotnega opredeljevanja
določenih strokovnih pojmov, izrazov in tudi definicij veljavnih hkrati za kmetijstvo in gozdarstvo, dokaj otežkočena.
Združitev celotne, zelo heterogene materije terja predvsem smotrne povezave in novo sistematičnost razporeditve gradiva. Dosedanja zakonska določila
so bila v tem manj dosledna in ponekod premalo precizna.
II.
Osnutek zakona o semenu in sadikah sestavlja osem poglavij.
Prvo poglavje obravnava splošne določbe z -nujnimi definicijami za posamezne vrste semena in sadik in kategorizacijo ter določbo, na katere vrste kmetijskih rastlin se zakon nanaša. Naštevanje vrst je potrebno zato, da se zagotovi
enotni režim v prometu vseh vrst semena in sadik, med njimi tudi za tiste vrste,
kjer je semenarstvo še v razvoju, pa zato pri teh vrstah (npr. cvetje) še ni
mogoče uveljaviti vseh določb, ki govore o pridobivanju in strokovni kontroli.
Taka odstopanja so predvidena v tretjem poglavju.
Priznano sortno proizvodno seme, ne glede na število reprodukcij, se po
novem dopušča samo za seme krmnih rastlin, kar je zaenkrat še utemeljeno
s pomanjkanjem tega semena na območju SFRJ.
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Izredno pomembno novost predstavlja razširitev materije zakona s
področja pridelovanja in prometa s semenom na rabo kvalitetnega semena.
Sedanji zakon ureja namreč to vprašanje samo za družbeni sektor, zasebni sektor pa za rabo kvalitetnega semena ne zavezuje nikakršen predpis. Zaradi tega
je pri določenih vrstah raba takega semena v SR Sloveniji več kot minimalna
(pri krompirju se uporabi le 1—2 % letno posajene količine). Določbi predlaganih variant omogočata občinskim skupščinam, da skladno s svojo razvojno
politiko in v interesu povečanja hektarskih pridelkov pospešijo rabo zdravega
kvalitetnega semena zlasti v tistih okoliših, kjer se prideluje tržno blago. Večji
poudarek na rabo kvalitetnega semena bo doprinesel k realizaciji predvidevanj
programov razvoja kmetijstva glede povečanja pridelkov in strukturnih sprememb. Novost predstavljajo v tem poglavju določbe o tem, kako se gospodari
z gozdnimi semenskimi objekti in glede določitve semenskih okolišev v mejah
višinskih pasov.
Drugo poglavje zajema upoštevajoč zapovrstnost proizvodnega postopka
izhodiščno postavko priznavanje novih sont ter uvajanje tujih drevesnih vrst
in provenienc. Novost predstavljajo določila o izbrisu sort iz registra in iz sortne
liste, kar bo pripomoglo k modernizaciji sortimenta.
Tretje poglavje obravnava pridelovanje in dodelavo semena in sadik. Dana
je možnost, da se s prodajo sadik smejo izjemoma ukvarjati poleg organizacij
združenega dela tudi tisti kooperanti organizacij združenega dela, ki so posebej
registrirani za dodelavo sadik pri pristojni občinski skupščini. Novo je tudi določilo, da morajo organizacije, ki pridelujejo seme, prijaviti obseg proizvodnje
pristojni občinski skupščini. To bo pripomoglo k boljšemu pregledu nad proizvodnjo semen in sadik in učinkovitejši kontroli.
To poglavje vsebuje tudi novost glede podatkov, ki jih mora vsebovati register pridelovalcev in dodelovalcev semena in kakšne dokaze je treba predložiti ter rok, v katerem je treba republiškemu sekretariatu za kmetijstvo in
gozdarstvo prijavljati vse spremembe glede pogojfev za vpis v register. Dopolnitev dosedanjih zakonskih določil glede semen je tudi določba, da republiški
sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo objavlja v Uradnem listu SR Slovenije
seznam organizacij združenega dela, ki so registrirane za pridobivanje ali dodelavo semen in seznam organizacij združenega dela, ki so usposobljene za
opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem semen in sadik.
V tem poglavju je novost tudi avtomatičen izbris organizacij združenega
dela in registriranih kooperantov iz registra, če zaporedoma dve leti ne izpolnjujejo katerega od predpisanih pogojev.
Četrto poglavje obsega promet semena in sadik in uvaja nekatere novosti
za boljšo zaščito domače proizvodnje in potrošnje semena in sadik. Področje
prometa blaga sodi sicer po dopolnilih zvezne ustave v pristojnost federacije,
urejamo pa ga v- tem zakonu zato, ker še ni ustreznih zveznih predpisov.
Zakon daje močan poudarek sortnemu semenu in kvaliteti, zato je v tem
poglavju določeno, da se prodaja le tako seme. Dovoljeno je, da se lahko prodaja
v prehodnem obdobju izjemoma tudi priznano nesortno seme.
Pri uvozu semena in sadik poostrujemo zahtevo po dokumentaciji o sortnosti in kakovosti. V zvezi s tem uvajamo novost v tem, da se pri uvozu kontrolirajo dokazila s pomočjo obmejne fitokarantenske službe. Novost, da se v vegetacijskih poskusih preverja sortnost in zdravstveno stanje uvoženega semena,
bo pripomoglo k večji skrbi pri nakupu in uvozu kvalitetnega blaga.
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Nekoliko zaostreni kriteriji glede pridelovanja in uvoza semena in sadik
naj pripomorejo k povečanju in k specializaciji domače proizvodnje, za kar
imamo v državi in tudi v naši republiki izredno ugodne ekološke pogoje. Zahteva, da se uvaža le kvalitetno blago, bo zmanjšala razlike v nakupni ceni blaga
na tujem in domačem trgu in v perspektivi s povečano domačo proizvodnjo tudi
omogočila izivoz semena nekaterih pomembnih vrst (npr. detelj no seme) vsaj
na predvojno raven.
Peto poglavje vsebuje splošno določilo o potrebi formiranja rezerve semena
s tem, da se to vprašanje uredi v posebnem zakonu o republiških blagovnih
rezervah,
Šesto poglavje zajema nadzorstvo in kontrolo nad kakovostjo semena in
sadik. Določila tega poglavja so v glavnem v dosedanjem obsegu in se razširjajo le z eno bistveno novostjo.
Ta novost se izraža v pooblastilu kmetijskemu oziroma gozdarskemu inšpektorju, da lahko odredi uničenje sadik, za katere ugotovi, da niso pridelane v
smislu določb tega zakona. To določilo je glede na dosedanje izkušnje nujno in
potrebno, saj je republika zavzela to stališče že v letu 1970 ob reviziji zvezne
temeljne zakonodaje. Novo določilo bo dejansko lahko omogočilo, da se ob
aktivnosti inšpekcije preprečijo velike gospodarske škode.
Sedmo poglavje vsebuje kazenske določbe, ki se nekoliko razširjajo glede
na nekatera nova določila osnutka zakona. Kazenske sankcije predvidevajo
večje denarne zneske za posamezne kršitve in v širšem razponu, kar bo omogočilo večjo učinkovitost sankcije. Glede na dosedanje izkušnje in prejete pripombe so tudi nekatera kazniva dejanja ustrezneje razporejena in prekvalificirana.
Osmo poglavje zajema prehodne in končne določbe. Po teh določbah morajo organizacije združenega dela, ki pridelujejo ali dodelujejo seme in sadike,
prilagoditi svojo organizacijo in poslovanje temu zakonu v šestih mesecih od
dneva, ko začne veljati.
Kot novost je v smislu zaključkov medrepubliškega usklajevalnega sestanka
vnesena določba, da je nesortno seme lahko v prometu le še do 1980. leta.
To poglavje določa tudi prenehanje veljavnosti obeh temeljnih in obeh
republiških zakonov.
Končno je navedeno v tem poglavju tudi, za katere natančnejše predpise
je pooblaščen republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo, da jih izda na
osnovi tega zakona.
III.
V postopku za izdajo zakona o semenu in sadikah je bil izdelan predlog za
izdajo zakona o semenu in sadikah. Ta predlog so obravnavali ustrezni skupščinski odbori. Nato sta ga sprejela pristojna zbora na sejah dne 28. junija 1972.
V sklepih za pripravo osnutka zakona o semenu in sadikah je bila posebno
poudarjena potreba, da se osnutek zakona pred predložitvijo skupščinskim organom predloži čim širšemu krogu neposredno zainteresiranih delovnih organizacij, M naj dajo morebitne pripombe za končno pripravo osnutka zakona.
Osnutek zakona o semenu in sadikah je bil poslan v razpravo dne 29. 8. 1972
vsem občinskim skupščinam SR Slovenije, gospodarski zbornici SRS, kmetijskemu poslovnemu združenju Ljubljana, Zadružni zvezi SRS, poslovnemu združenju gozdnogospodarskih organizacij Ljubljana, biotehniški fakulteti: kate-
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dri za sadjarstvo, vinogradništvo, oddelku za gozdarstvo, kmetijskemu inštitutu Slovenije, inštitutu za gozidno in lesno gospodarstvo Ljubljana, sekretariatu izvršnega sveta za zakonodajo, republiškemu sekretariatu za pravosodje in oboo upravo, republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, republiškemu sekretariatu za finance, »Seme^sadike« Mengeš, semenarskemu kombinatu Semenarna Ljubljana, kmetiskemu kombinatu Hmezad Žalec, KIK Pomurka, KK Ptuj, Emoni Ljubljana, Agrokombinatu Maribor, KK Hmezad obrat
Radlje ob Dravi,, KK Zasavje — Sevnica, KŽK Kranj, KK Metlika, KK Trebnje,
Slovenijavinu Ljubljana, Slovenijaivinu, obrat Jeruzalem Ormož, poslovnemu
združenju Styria Celje, KK Vipava Nova Gorica, inštitutu za hmeljarstvo Žalec,
kmetijskemu zavodu Gorica, kmetijskemu zavodu Ljubljana, sadjarskemu zavodu Maribor, GG Slovenj Gradec, GG Maribor, GG Celje, GG Brežice, GG
Tolmin, GG Bled, GG Kranj, GG Ljubljana, GG Postojna, GG Novo mesto,
GG Kočevje, GLI Nazarje, zavodu za pogozdovanje Krasa Sežana, kmetijskemu
zavodu Maribor, Zvezi društev kmetijskih inženirjev in tehnikov Ljubljana in
Zvezi inženirjev in tehnikov gozdarstva in industrije za predelavo lesa SRS.
Republiški Sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo je prejel do 31. 10. 1972
številne pripombe k osndtku zakona o semenu in sadikah.
Pripombe so poslali:
1. 22 občin (Ajdovščina, Celje, Črnomelj, Domžale, Gor. Radgona, Hrastnik,
Idrija, Krško, Lenart, Logatec, Ljutomer, Ljubljana-Vič-Rudnik, Metlika, Nova
Gorica, Postojna, Ptuj, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje ob Savi,, Trbovlje in
Žalec).
Od navedenih občin 13 občin v svojih odgovorih nima pripomb (Celje, Črnomelj, Domžale, Gor. Radgona, Hrastnik, Lenart, Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljutomer, Metlika, Postojna, Trbovlje in Tržič).
2. gozdarska zbornica SR Slovenije,
3. biotehniška fakulteta (katedra za sadjarstvo, vinogradništvo),
4. kmetijski inštitut Slovenije,
5. sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo,
6. republiški sekretariat za občo upravo in pravosodje,
7. Seme-sadike Mengeš,
8. GG Slovenj Gradec,
9. GG Maribor,
10. GG Celje,
11. GG Brežice,
12. GG Tolmin,
13. kmetijski zavod Maribor,
14. kmetijski kombinat Hmezad Žalec,
15. Slovenijavino Ljubljana.
Nekatere organizacije združenega dela, katerim smo poslali osnutek zakona
neposredno, so zavzele svoje stališče prek svojih asociacij ali strokovnih delovnih
organizacij.
Kljub temu, da vse občine in organizacije združenega dela, ki so prejele
osnutek zakona v obravnavo, niso dale pripomb, menimo, da je glede številnosti
in tehtnosti pripomb razprava dobro uspela.
Pri sestavljanju končnega osnutka zakona o semenu in sadikah so bile v
pretežnih primerih vzete v poštev pripombe in sugestije.
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Pripombe pa, ki jih nikakor ni bilo mogoče upoštevati in njihovo vsebino
vključiti v končni osnutek zakona o semenu in sadikah, so maloštevilne in jih
v naslednjem povzemamo:
— pripomba, da naj se pojem sortnih sadik razširi tudi še na hmeljarstvo,
ni bilo nujno upoštevati, kajti hmeljarstvo ne predstavlja posebne kmetijske
panoge in je smiselno zajeto v kmetijski panogi poljedelstvo;
— pripomba GG Slovenj Gradec, da je treba navesti, da načrte za gospodarjenje s semenskimi objekti izdela OZD, ni upoštevana, ker je v okviru delokroga GG v smislu zakona o gozdovih določeno, kdo izdeluje načrte za gospodarjenje s semenskimi objekti;
— pripomba biotehnične fakultete za razširitev kategorizacije kmetijskega
sortnega semena tudi na priznano seme za vzgojo sadnih podlag ni mogoče sprejeti, ker je osnova za navedeno kategorizacijo predvsem vzgojna stopnja sortnega
semena, kar v sadjarstvu praktično ne pride v pošitev;
— glede obveznosti uporabe semena in sadik, ki ustrezajo kvaliteti in drugim predpisanim pogojem tega zakona, so -bile dane številne pripombe. Ker pa
so si bile te pripombe nasprotujoče, je v osnutku zakona to določilo oblikovano
v dveh variantah;
— pripomba, da naj bi smeli individualni pridelovalci prodajati sadike na
podlagi dovoljenja republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, je
bila uveljavljena v spremenjeni obliki tako, da se smejo izjemoma ukvarjati
s prodajo sadik kooperanti, ki so posebej registrirani za dodelavo sadik;
— predlog, da naj se spremeni rok za prijavo sprememb v registru tako,
da bi organizacije združenega dela prijavljale nastale spremembe vsako leto do
določenega roka, ni sprejemljiv, ker proizvodni proces posameznih vrst kmetijskih rastlin časovno ne sovpada.
To velja tudi za pripombo, da naj bi se določil rok, do katerega se mora organizacija združenega dela ali kooperant priglasiti za vpis v register, če želi že
v tekočem letu pridelovati ali dodelovaiti semena in sadike (Hmezad);
— pripomba gospodarske zbornice in KIS, da se v zakonu določi rok hranitve evidence o nastanku osnovnega in originalnega semena, ni upoštevana,
ker veljajo tudi za to evidenco splošni predpisi in strokovna utemeljenost v
zvezi z dokumentiranjem avtentičnosti navedb podatkov;
— pripombo gospodarske zbornice SR Slovenije, da se zamenja šestmesečni
rok prilagoditve organizacije in poslovanja določbam tega zakona z dvanajstmesečnim rokom, se ni mogla upoštevati iz povsem praktičnih, poslovnih razlogov, kajti določila novega zakona so že v največji meri prilagojena dejanskim
potrebam organizacij, ki .so si že do sedaj prizadevale za uveljavljanje teh sprememb v zakonu.
POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji dne
2. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o semenu in sadikah, ki ga je skup- *
ščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da je predloženi
osnutek koncipiran tako, da omogoča prost promet semena in sadik v vsej
državi in da je v ta namen bil usklađen z vsemi republikami in pokrajinama.
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Odbor k osnutku zakona ni imel načelnih (pripomb. K posameznim pa predlaga naslednje spremembe oziroma dopolnitve:
K 3. členu: Po daljši razpravi se je odbor odločil za predlog v varianti
s tem, da se v prvi stavek vnese besega »lahko« tako, da bi občinska skupščina
sama presojala, ali naj se predpiše obvezna uporaba kakovostnih semen pri
individualnih pridelovalcih. Pri tem je odbor izhajal s stališča, da je v načelu
treba pospeševati kmetijsko proizvodnjo z ekonomskimi in ne z administrativnimi ukrepi, da pa je glede na vedno manjše in vedno bolj dragocene kmetijske
površine v določenih primerih potrebna tudi zakonska intervencija.
K 18. č 1 e n u : Odbor se je strinjal z besedilom tega člena, bil pa je mnenja, da je treba tej vsebini prilagoditi tudi 1. člen, ker se po njegovi vsebini ne
da ugotoviti, da se s pridelovanjem in prometom semenskega in sadilnega blaga
lahko ukvarjajo tuidi individualni pridelovalci.
K 22. č 1 e n u : Zadnji odstavek je treba dopolniti tako, da bo jasno, da so
take izjeme dovoljene samo v primerih, ko ni na trgu kvalitetnega semena
(slaba letina ipd.).
K 38. č 1 e n u : Funkcija rezerv je v tem členu preozko zamišljena. Rezerve
semena naj silužijo pokrivanju potreb tudi ob slabših letinah ali v primeru, ko
je iz kakršnihkoli razlogov premalo semena.
Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca
Franca lica.
St.: 320-7/73
Ljubljana, 4. 4. 1973

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji
dne 11. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o semenu in sadikah, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Odbor je hkrati Obravnaval tudi
pripombe skupščine občine Lenart k osnutku tega zakona.
V načelni razpravi je odbor soglašal z razlogi, ki utemeljujejo potrebo po
sprejemu novega republiškega zakona o semenu in sadikah, ki bo povzel razen
splošno sprejemljivih določil obeh dosedanjih zveznih zakonov tudi dopolnitve
in spremembe, ki jih je SR Slovenija skušala uveljaviti že ob reviziji omenjenih
zveznih temeljnih zakonov. Potem ko je predstavnik izvršnega sveta pojasnil,
da je osnutek zakona pripravljen v dogovoru z ostalimi republikami in avtonomnima pokrajinama ter v sodelovanju s skupščinami občin, ki so 'dale številne
pripombe, ki jih je predlagatelj po večini upošteval, je odbor dal polno podporo
stališču, da je vendarle nekatera vprašanja potrebno urediti samostojno in pri
tem upoštevati izkušnje pri izvajanju do sedaj veljavnih zakonov oziroma nove
dosežke znanosti in tehnike na tem področju.
Potem ko je bilo ugotovljeno, da so bile pri izdelavi osnutka zakona o
semenu in sadikah upoštevane pripombe in stališča odbora, zlasti glede potrjevanja novih sort ter glede prometa semena in Sadik, je bilo V načelni razpravi
posebej opozorjeno, da predloženi osnutek zakona nedvomno daje prevelika
pooblastila republiškemu sekretarju za kmetijstvo in gozdarstvo, in sicer takšne
narave, da se s temi pooblastili lahko bistveno vpliva na poslovanje nekaterih
gospodarskih organizacij. Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo potrebno od okoli
12 pooblastil zakonsko obdelati in jih vnesti v besedilo zakona. Glede določil,
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ki urejajo vprašanja inšpekcijske službe pa je bilo izraženo mnenje, da urejanje
teh vprašanj ne sodi v okvir tega, zakona. Glede terminologije in uporabljenega
izrazoslovja odbor predlaga, da predlagatelj do izdelave besedila predloga zakona
po možnosti odpravi vpliv tuje literature in poskrbi za boljši jezili.
V obravnavi zakonskega osnuitka v podrobnostih predlaga odbor k posameznim členom naslednje dopolnitve in spreminjevalne predloge:
K 3. členu : Odbor predlaga, da se k drugemu odstavku tega člena sprejme variantni predlog, na podlagi katerega bodo občinske skupščine določile vrste
kmetijskih rastlin in časovna obdobja, v katerih so individualni pridelovalci
dolžni najmanj enkrat uporabljati za lastno proizvodnjo priznano seme oziroma
sadike. Odbor meni, da je to najcenejša investicija in ukrep, ki lahko bistveno
pripomore k večjim donosom.
K 6. č 1 e n u : Odbor predlaga, da se v okviru tega člena opredeli kategorija vegetativnega razmnoževanja semen, zlasti.pri krompirju, upoštevajoč pri
tem, da vegetativno razmnoževanje semen v bistvu ne spreminja genitativnih
lastnosti na novo pridobljenega semena, poslabša pa se lahko le, zdravstveno
stanje in druge lastnosti semen. Za to kategorijo semen naj ne velja obvezno
stopnjevanje kategorij,, temveč« predvsem rezultati strokovnega nadzora pri
pridelovanju.
K 11. členu ; Določilo v tretji alinei tega člena glede izbrisa iz registra
in iz sortne liste ni dovolj jasno. Odbor predlaga, da se določilo glede preteka
15 let natančneje opredeli, in sicer v tem, smislu, ali se ta čas začne šteti od
dneva vpisa v register ali uporabnosti semena.
K 27. č l e n u : Odbor meni, da vprašanje cen za semena in sadike ne sodi
v okvir tega zakona, ki predvsem ureja strokovna vprašanja. V zvezi s tem
odbor predlaga, da se v zadnjem odstavku tega člena črta besedilo »in navedena
tudi nižja cena«. Odbor meni, da je to vprašanje deloma že rešeno tudi z določilom, da morajo semena z manjšo kalivostjo, kot je predpisana, biti posebej
označena.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru,
da sprejme osnutek zakona o semenu in sadikah skupaj s pripombami, mnenji
in stališči odbora.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Javornika.
Št: 320-7/73
Ljubljana, 11. 4. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 26.
marca 1973 obravnavala osnutek zakona o semenu in sadikah, ki ga je skupščini
predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je predloženi osnutek zakona
potreben zaradi uskladitve z ustavnimi amandmaji. Dosedanji zakoni s tega
področja morajo biti namreč usklađeni z ustavnimi amandmaji do konca 1. 1973.
Predloženi osnutek zakona zajema materijo obeh temeljnih zakonov in republiških zakonov, kar je utemeljeno zaradi sorodnositi področij in strokovne
obdelave.
42
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Kot že pri obravnavi predloga) za izdajo zakona je bilo ponovno opozorjeno
glede tistih določb, ki urejajo področje prometa blaga. Po ustavnih amandmajih
namreč sodi to področje v pristojnost federacije. Ker še ni ustreznih zveznih
predpisov, je potrebno to vsekakor urediti v tem zakonu, po sprejemu zveznih
predpisov pa bo verjetno prišlo do nekaterih sprememb določb, o prometu semena in sadik. Ta pristojnost skupščine SR Slovenije pa temelji na določbi 2.
točke drugega odsitavka XLIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednja stališča,
mnenja in pripombe:
K 3. členu : Po mnenju večine je sprejemljivejša predlagana varianta
k drugemu odstavku. Na podlagi te določbe bodo občinske skupščine dpločile
vrste kmetijskih rastlin in časovna obdobja, v katerih bodo individualni predelovalci morali obvezno najmanj enkrat zamenjati seme oziroma sadike.
Gre za vprašanje kmetijske politike na posameznih področjih in je prav, da
se o tem izjasnijo pristojni odbori.
K 12. členu: V drugi vrsti je nepotrebno določati, da gre za splošne
predpise o avtorski pravici, zato naj se beseda »splošnih« črta.
K 22. členu : Predlagano je bilo, da naj se za individualne pridelovalce
uporabi enotna terminologija. V tem členu kakor tudi v nekaterih kasnejših se
namreč pojavlja terminus »individualni kooperant«, medtem ko je v predhodnih
določbah govora o individualnem pridelovalcu.
K 25. č 1 e n u : Uvodno besedilo prvega odstavka naj se spremeni v tem
smislu, da se nadomesti strokovna organizacija z organizacijo, ki opravlja strokovno kontrolo, ker gre očitno za pomoto.
K 28. členu : Določba prvega odstavka je nerazumljiva in bo v praksi
povzročala nejasnosti, zato naj se ustrezno preoblikuje.
K 31. členu : V tretji vrsti tretje alinee naj se iz redakcijskih razlogov
beseda »pripravljena-« nadomesti z besedo »prijavljena«.
K 37. členu : V prvem in drugem odstavku je treba nadomestiti besedo
»zavod« z besedami »organizacija združenega dela«, kot je to določeno v predhodnih členih.
K 41. členu : V 'drugi vrsti prvega odstavka ni potrebna beseda »obstoječih«, zato naj se črta.
K 46. členu : Pravno sistemsko je nesprejemljiva določba v tretjem
odstavku, da zahtevano izobrazbo za kmetijskega oziroma gozdarskega inšpektorja določa republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo. Izobrazba za inšpektorje mora biti določena že z zakonom.
K 47. čl en u : V drugi vrsti naj se črta pred besedo »ali« vejica, besedilo
v drugi in tretji vrsti »druga pravna oseba« pa naj se nadomesti z besedami
»druge pravne osebe«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 53. č 1 en u : Nesprejemljiva je določba prvega odstavka, da se do izdaje
ustreznih predpisov uporabljajo izvršilni predpisi, ki niso v nasprotju
s tem zakonom, zato naj se preoblikuje v tem smislu, da se do izdaje
ustreznih predpisov uporabljajo navedeni predpisa. Na podlagi določbe drugega
odstavka pa morajo biti vsi navedeni izvršilni predpisi v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona z njim usklađeni.
St.: 320-7/73
Ljubljana, 27. 3. 1973
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PREDLOG ZAKONA
o uporabljanju nekaterih določb zveznega zakona
o vojaških vojnih invalidih
1. člen
Dokler ne bo izdan ustrezen republiški zakon, se bodo za vojaške vojne
invalide, za vojaške mirovne invalide in za uživalce družinske invalidnine uporabljale kot določbe republiškega zakona določbe zakona o vojaških vojnih invalidih (Uradni list SFRJ, št. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68, 56/69, 60/70, 15/71 in 60/71)
o invalidskem dodatku, posebnem invalidskem dodatku, družinskem dodatku,
dodatku za otroke, pomoči za opremo novorojenega otroka, poklicni rehabilitaciji, povračilu pri nakupu motornega vozila, pogrebnini in zdravstvenem varstvu ožjih družinskih članov invalidov III. do VII. skupine.
2. člen
Zvezni predpisi, ki so bili izdani za izvajanje ustreznih določb zakona, navedenega v prijišnjem členu, se bodo uporabljali kot republiški predpisi, dokler
ne bo z republiškimi predpisi drugače določeno.
3. člen
Ta .zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, učinkuje pa od 1. januarja 1973.
OBRAZLOŽITEV
Zvezni zakon o vojaških vojnih invalidih (Uradni list SFRJ, št. 49/65, 23/67,
54/67, 53/68, 56/69,, 60/70, 15/71 in 60/71) je urejal pravice vojaških vojnih invalidov in družin padlih borcev, zvezni zakon o vojaških mirovnih invalidih
(Uradni list SFRJ, št. 46/59) pa je urejal pravice vojaških mirovnih invalidov in
njihovih družin.
V XXX. ustavnem amandmaju je določeno, da federacija ureja in zagotavlja temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev. V
skladu z navedenim ustavnim amandmajem je federacija že izdala zakon o
vojaških invalidih, ki je objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 67/72 z dne 21. 12.
1972 in se uporablja od 1. januarja 1973.
Med temeljne pravice, ki jih ureja novi zvezni zakon o vojaških invalidih,
spadajo:
osebna in družinska invalidnina,
dodatek za nego in tujo pomoč,
ortopedski dodatek,
stalni invalidski dodatek (za upravičence, ki živijo v zamejstvu),
zdravstveno varstvo,
brezplačna in znižana vožnja,
posmrtnina.
Druge pravice, ki jih novi zvezni zakon o vojaških invalidih ne ureja več,
urejal pa jih je prejšnji zvezni zakon o vojaških vojnih invalidih, so naslednje:
invalidski dodatek,
42»
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posebni invalidski dodatek za šolanje Otrok padlih borcev,
družinski dodatek, za vdove invalidov, ki so prejemali dodatek za nego in
tujo pomoč,
dodatek za otroke za uživalce družinske invalidnine in za otroke invalidov
I. do VII. skupine,
pomoč za opremo novorojenega otroka,
poklicna rehabilitacija,
povračilo pri nakupu motornega vozila,
pogrebnina,
zdravstveno varstvo za ožje družinske člane invalidov III. do VII. skupine.
Naštete invalidske pravice, ki jih invalidski upravičenci še naprej uživajo,
bodo uredile republike s svojimi predpisi.
Novih republiških predpisov ni. mogoče pripraviti takoj. Zato je nujno, da
se določbe prejšnjega zveznega zakona o vojaških vojnih invalidih, ki Urejajo
poleg temeljnih tudi druge pravice invalidov, uporabljajo kot določbe republiškega zakona toliko časa, dokler ne bo izdan ustrezen republiški zakon.
Po 20. členiu ustaivnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do
Lil k ustavi SR Slovenije, je treba republiški zakon o vojaških vojnih invalidih
uskladiti z ustavnimi amandmaji do 31. 12. 1973.
Ker bo treba gradivo za pripravo republiških predpisov predhodno javno
obravnavati z organizacijo ZZB NOV in ker bo potrebno medrepubliško dogovarjanje o pogojih za uveljavljanje dopolnilnih invalidskih pravic in o obsegu
pravic, sodimo, da ne kaže odrejati krajšega roka za izdajo novega republiškega
zakona. Krajši rok tudi zato ne bi ustrezal, ker menimo, da bo novi republiški
zakon terjal dodatna finančna sredstva. Zato naj bi se uporabljal od 1. januarja
1974.
S predlaganim zakonom o uporabljanju nekaterih določb zveznega zakona
o vojaških vojnih invalidih republiška proračunska sredstva ne bodo dodatno
obremenjena.
Predlagani zakon naj se sprejme po hitrem postopku.

POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
4. aprila 1973 Obravnavala predlog zakona o uporabljanju nekaterih določb
zveznega zakona o vojaških vojnih invalidih, ki ga je predložil skupščini SR
Slovenije izvršni svet.
V načelni obravnavi je bilo uvodoma ugotovljeno, da pristop takega prevzema zveznega zakona s pravno sistemskega vidika ni sprejemljiv. Na podlagi
XLII. amandmaja k ustavi SR Slovenije republika zagotavlja in skrbi za varstvo vojiaških invalidov, medtem ko federacija ureja in zagotavlja le temeljne
pravice vojaških invalidov in 'družin padlih borcev. Federacija je glede na svojo
pristojnost že sprejela zakon o vojaških invalidih (Uradni list SFRJ, št. 67/72),
na podlagi katerega je 1. januarja 1973 nehal veljati zakon o vojaških vojnih
invalidih (Uradni list SFRJ, št. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68. 56/69, 60/70, 15/71 in
60/71). V zvezi s prenehanjem omenjenega zveznega zakona bi morale republike
hkrati sprejeti svoje zakone, s katerimi bi uredile pravice vojaških invalidov
iz svoje pristojnosti.
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V razpravi je bilo tudi ugotovljeno, da se s predloženim zakonom podaljšujejo le nekatere materialno-pravne določbe, ne pa tudi določbe glede postopka
in izvajanja pravic s tega področja. Sprejeti zvezni zakon namreč določa postopek le za zadeve, ki so v njegovi pristojnosti.
Kljub pojasnilu predstavnika predlagatelja, da ustrezni zakon ni mogel biti
pripravljen, ker niso še dokončno izoblikovana stališča med republikami glede
posameznih rešitev, je bilo večinsko mnenje, da tak zakon ni ustrezen in ga ni
mogoče sprejeti.
Ker zaradi objektivnih težav, ki jih je navedel predstavnik predlagatelja,
še ni mogoče sprejeti sistemskega zakona in ker vlada že od 1. 1. 1973 pravna
praznina na tem področju, je komisija predlagala, da naj redlagatelj pripravi
do seje pristojnih zborov skupščine nov predlog zakona, v katerega naj prevzame iz razveljavinega zveznega zakona tiste določbe o vojaših vojnih invalidih, ki sodijo v republiško pristojnost. Poudarjeno pa je bilo, da morajo biti
te določbe usklađene z že sprejetim zveznim zakonom o vojaških invalidih.
Komisija opozarja pristojna zbora skupščine, da je potrebno področje
varstva vojaških invalidov čimprej urediti, ker je zvezni zakon iz leta 1965
prenehal veljati za področje, ki ie sedaj v republiški pristojnosti in dejansko
izvajanje teh pravic nima pravne podlage. S tem v zvezi bi bilo treba tudi postaviti vprašanje o odgovornosti predlagatelja zakona, glede pravočasne ureditve tega področja.
St.: 192-7/73
Ljubljana, 5. 4. 1973
PREDLOG ZAKONA
o dopolnitvi zakona o davkih občanov
1. člen
V zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7-73/72 in 3-5/73) se v
158. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skupni čisti dohodek iz prejšnjega odstavka se zavezancem, ki so v odmernem letu prispevali za zgraditev spominskega doma borcev NOB in mladine
v Kumrovcu, zmanjša za znesek tega prispevka.«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem, listu SRS, uporablja pa se od 1. januarja 1973.

OBRAZLO 21T E V
Po predlogu izvršnega odbora za zgraditev spominskega doma borcev NOB
in mladine v Kumrovcu naj bi se prispevki za graditev tega doma oprostili
davčnih dajatev. Glede na splošen političen pomen, kd ga ima zgraditev tega
doma, predlagamo, da se za prispevke za njegovo zgraditev zmanjša skupen
čisti dohodek, od katerega se plačuje davek iz skupnega dohodka občanov.
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Ker se podatki o ugotovljenem skupnem čistem dohodku za davek iz skupnega dohod,ka občanov uporabljajo tudi za odmero dodatnega davka iz skupnega
dohodka občanov za leto 1973, bodo vplačila prispevka za dom v Kumrovcu
upoštevana tudi pri odmeri tega davka.
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 5. 4. 1973,
št.: 422-5/73.
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1973, št. 422-5/73.
PREDLOG ZAKONA
o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe
1. člen
V zakonu o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (Uradni list
SRS, št. 40-295/68 in 12-97/69) se v tretjem odstavku 1. člena doda nov tretji
stavek, ki se glasi:
»Prispevek se tudi ne plačuje od sredstev, izplačanih kot pomoč nerazvitim
območjem in od sredstev, danih za zgraditev spominskega doma borcev NOB
in mladine v Kumrovcu.«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja
pa se od 1. januarja 1973.
OBRAZLOŽITEV
Na pobudo skupščine občine Ljubljana-Center, ki je bila obravnavana že na
31. zasedanju delegatov občin, naj bi se izplačila za pomoč nerazvitim območjem oprostila plačila prispevka od sredstev skupne porabe. Po predlagani dopolnitvi zakona bi bila vsa izplačila iz sredstev sklada skupne porabe za te namene ne glede na višino oproščena tega prispevka.
Po predlogu izvršnega odbora za zgraditev spominskega doma borcev NOB
in mladine v Kumrovcu naj bi se prispevki za graditev tega doma oprostili
davčnih dajatev. Glede na splošen političen pomen, ki ga ima zgraditev tega
doma, predlagamo, da se od sredstev, namenjenih za njegovo zgraditev, ne plačuje prispevek od sredstev skupne porabe.
POROČILA
Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji seji dne 11. aprila 1973
obravnaval predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od
sredstev skupne porabe, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo
izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku.
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Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obranava po
skrajšanem postopku.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da predlagani zakon vključuje tudi
zakonsko iniciativo skpščine občine Lj ubij ana-Cen ter, ki jo je odbor obravnaval
na svoji 54. seji dne 22. marca 1973 ter predlagal, da se sprejme predloženi predlog za izdajo zakona.
K predlogu zakona odbor ni imel načelnih pripomb niti pripomb po členu
in predlaga gospodarskemu zboru, da ga sprejme.
Odbor je hkrati obravnaval iniciativo skupščine občine Hrastnik, v kateri
se le-ta v imenu zasavskih občin zavzema za to, da se oprosti plačevanja prispevka od sredstev skupne porabe, kadar delovne organizacije namenijo sredstva za sofinanciranje skupnih potreb v občini na podlagi sklenjenega samoupravnega sporazuma. Odbor je že na 54. seji podprl tudi to stališče skupščine
občine Hrastnik, sedaj pa je menil, da bi bilo potrebno čimprej uskladiti, določbe
samoupravnih sporazumov, s katerimi se na primer v posameznih panogah do^
voljujejo iz sklada skupne porabe izplačila do 2 % neto osebnih dohodkov, z
določbami zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, kjer ta
izplačila niso oproščena plačevanja prispevka. Ravno tako je bilo omenjeno,
da so v organizacij ah združenega dela na podlagi razpoložljivih oziroma po
samoupravnih sporazumih odobrenih sredstev (2 % od neto osebnih dohodkov)
v začetku leta izdelani letni programi porabe sredstev sklada skupne porabe.
Marsikje bo vprašljivo, oe bodo OZD imele v tem okviru še na razpolago sredstva za izplačilo pomoči nerazvitim Območjem oziroma za zgraditev spominskega
doma borcev NOV in mladine v Kumrovcu. S tem v zvezi je bilo izraženo mnenje, da je potrebno ustrezno menjati tudi samoupravne sporazume v okviru
posameznih panog tako, da bi se organizacijam združenega dela odobravalo
izplačila iz sredstev sklada skupne porabe za te namene (pomoč nerazvitim
območjem in izgradnja doma v Kumrovcu) tudi nad 2 % neto osebnih dohodkov.
Glede na to, da je iz naslova republiškega prispevka od sredstev skupne
porabe predvideno v letu 1973 okoli 30 milijonov din,, bi bilo potrebno po mnenju odbora proučiti čimprej, najkasneje pa do začetka julija 1973, kaj pomeni
za republiški proračun eventualno zmanjšanje dohodka iz tega prispevka, kolikor bi se oprostila obveznost plačila prispevka, kot predlaga občina Hrastnik
v imenu zasavskih občin. Do tedaj naj se skupščini predloži predlog za izdajo
zakona ali pa dokumentirano obrazložitev, zakaj tako rešitev ni bilo mogoče
upoštevati.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe v besedilu,
ki ga je predložil izrvršni svet. Odbor hkrati predlaga, da se sprejme tudi sklep,
v katerem naj se izvršnemu svetu naloži, da naj predloži gospodarskemu zboru
še pred skupščinskimi počitnicami predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona
v smislu iniciative zasavskih občin oziroma ustrezno obrazložitev, zakaj se ta
iniciativa ne more sprejeti.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanko Maro Zlebnik.
St.: 420-19/73
Ljubljana, 12. 4. 1973
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Zakonodajno-pravna komisija skupčine SR Slovenije je na svoji seji dne
4. aprila 1973 obravnavala predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem
prispevku od sredstev skupne porabe, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije
izvršni svet.
V načelni .razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednji amandma:
K 1. č 1 e n u : Določba tega člena naj se preoblikuje tako, da se glasi:
»Prispevek se prav tako ne plačuje od sredstev, izplačanih kot pomoč
za manj razvita območja, in od sredstev, danih za zgraditev spominskega doma borcev NOB in mladine v Kumrovcu.«
Amandma je redakcijskega značaja.
3t.: 420-19/73
Ljubljana, 5. 4. 1973
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 5. 4. 1973,
št. 420-19/73.
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
za dopolnitev zakona o republiškem prispevku
od sredstev skupne porabe
Z objavo zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka in
dohodka temeljnih organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 71/72) so
razveljavljene celotne določbe temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka (Uradni list SFRJ, št. 32/68). Po novem zakonu, ki velja od 1. 1. 1973
dalje, delovne organizacije ne morejo več v okviru pogodbenih obveznosti ali
Obveznosti za potrebe družbenih služb nakazovati denarna sredstva iz žiro
računov.
Pogodbe, M so v take namene Sklenjene z uporabniki, so v tistem delu, kjer
se sklicujejo na temeljni zakon o ugotavljanju in delitvi dohodka (Uradni list
SFRJ, št, 32/68), brezpredmetne. Delovne organizacije lahko v letu 1973 uporabijo v namene, določene s pogodbami, le sredstva Sklada skupne porabe, seveda,
če imajo taka določila v svojih samoupravnih aktih.
Skupščine občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi predlagajo, da se
razmisli o možnosti za dopolnitev zakona o republiškem prispevku iz sredstev
skupne porabe (Uradni list SRS, št. 40/68, 12/69) tako, da bi bila prispevka po
tem zakonu oproščena tudi sredstva, ki jih delovne in druge organizacije ter
državni organi prispevajo za sofinanciranje skupnih potreb v občini, če so za
to sklenjeni ustrezni samoupravni dogovori.
Utemeljitev :
. Po določbi 12. člena temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka
(Uradni list SFRJ, št. 32/68) so se delovni ljudje v samostojni organizaciji združenega dela lahko odločili, da bodo iz dohodka krili posamezne izdatke za družbene službe ali iz dohodka daj aH taka sredstva po samoupravnih sporazumih
z organizacijami, ki opravljajo omenjeno dejavnost.
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Te možnosti so se v vseh treh zasavskih občinah poslužili delovni ljudje v
vseh delovnih organizacijah ob uvedbi krajevnih samoprispevkov za sofinanciranje po programu določenih objektov družbenega standarda, predvsem na
področju vzgoje in izobraževanja.
Poleg tega so na enak način prispevali delovni ljudje v občinah Hrastnik
in Zagorje ob Savi določena sredstva za sofinanciranje na področju kulture,
telesne vzgoje, požarnega varstva, splošnega ljudskega odpora, civilne zaščite
in štipendiranja ter za odpiranje novih delovnih mest v gospodarstvu.
Ker so 'delovne organizacije ta sredstva izločile iz ustvarjenega dohodka
pred njegovo razdelitvijo, niso bila obremenjena z nikakršnimi družbenimi obveznostmi. Novi zakon, ki velja od 1. 1. 1973 dalje, pa določa, da delovne organizacije ne morejo več v okviru pogodbenih obveznosti ali obveznosti za potrebe
družbenih služb nakazovati denarnih sredstev iz dohodka pred njegovo razdelitvijo. To pa pomeni, da lahko delovne organizacije sredstva, ki jih prispevajo
za zgoraj omenjene namene, prispevajo le iz sredstev sklada skupne porabe,
ki pa so po navedenem republiškem zakonu obdavčena.
Mnenja smo, da takšna obdavčitev ni primerna, ker se sredstva zbirajo na
prostovoljni osnovi za skupne potrebe v občini in s tem odpravljajo1 mnogi pereči
problemi, ki jih v občinah ni mogoče reševati na drug način.
Poleg tega predvidevamo, da se bo situacija še poslabšala, ko bo uveljavljen republiški predpis, s katerim bo obdavčen dohodek temeljnih organizacij
združenega dela, ker bodo v tem primeru ta sredstva obdavčena dvakrat.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegarti vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Brežice
in Domžale, ter delegat rnesita Ljubljane so na srvojem 31. zasedanju v skupščini
SR Slovenije dne 8. februarja 1973 obravnavali predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, ki ga je
predložila skupščina občine Ljubljana-Center z dne 20. 12. 1972 in predlog za
dopolnitev zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, ki ga
je v imenu skupščin občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi dal delegat
skupščine občine Hrastnik na zasedanju.
V razpravi o obeh predlogih so sodelovali delegati občin Šmarje pri Jelšah,
Metlika, Nova Gorica, Kranj ter predstavnik izrvršnega sveta skupščine SR
Slovenije Marjan Ekart. Delegati so izrazili enotno podporo obema predlogoma,
v katerih se predlaga oprostitev prispevka iz sredstev skupne porabe v primerih,
kadar bi delovne organizacije namenile sredstva iz tega sklada za pomoč nerazvitim področjem ali pa za sofinanciranje skupnih potreb v občini, če so za
to Sklenjeni ustrezni samoupravni dogovori.
Poudarjeno je bilo tudi mišljenje, da je potrebno pregledati celoten zakon
o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, kajti s tem, da obdavčujemo sredstva, s katerimi delovne organizacije mnogokrat sodelujejo pri reševanju perečih problemov bodisi v občini ali v drugih sredinah, lahko zavremo
vsa takšna prizadevanja. (Delegat občine Nova Gorica.)
Po razpravi so delegati občin z glasovanjem soglasno podprli oba predloga
ter predlagajo v smislu 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka
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o začasni ureditvi sklica in 'dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v skupščini SR Slovenije, da stališča zasedanja upoštevajo pri
nadaljnji razpravi tako izvršni svet kakor tudi pristojni zbori skupščine SE.
Slovenije.
St.: 420-19/73
Ljbljana, 13. 2. 1973
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 79. seji 5. aprila
1973 obravnaval predlog za izdajo zakona za dopolnitev zakona o republiškem
prispevku od sredstev skupne porabe, ki so ga skupščini SR Slovenije predložile
skupščine občiin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
V načelni razpravi je odbor podprl predlog, da se -oprostijo plačila prispevka
iz sredstev skupne porabe tudi sredstva, ki jih 'delovne in druge organizacije ter
državni organi prispevajo za sofinanciranje skupnih potreb v občini, če so za to
združevanje sredstev sklenjeni ustrezni samoupravni sporazumi in dogovori.
Poslanci so izrazili tudi mnenje, da bi predlog s posebnim amandmajem
vključili v predlog zakona, ki je že predložen in s katerim se predlaga oprostitev obveznosti obračunavanja in plačevanja prispevka za vsa plačila, ki jih
delovne in druge organizacije izplačujejo kot pomoč nerazvitim območjem in
tudi plačila za zgraditev spominskega doma borcev NOB in mladine v Kumrovcu. V nadaljnjem razpravljanju pa so prišli do izraza nekateri pomisleki o
ustreznosti takojšnje vključitve predloga v predlog zakona.
Po daljši razpravi je odbor menil, da je le treba predhodno proučiti, kaj
pomeni uveljavitev predlagane spremembe:
—■ v letu 1971 je bilo s pobiranjem tega prispevka zbrano v republiškem
proračunu 15 956 630 dinarjev, v letu 1972 je znesek porasel na 28 534 633 dinarjev, v proračunu za leto 1973 pa je predvideno, da bo iz naslova tega prispevka zbranih 29 400 000 dinarjev. Vprašanje je,, kaj pomeni za republiški
proračun izpad teh sredstev oziroma njihovo zmanjšanje, če bi se oprostila
obveznosti plačila prispevka, kot predlagajo zasavske občine;
— verjetno bo zbranih iz naslova davka na dohodek organizacij združenega dela sicer več sredstev kot v prejšnjem letu iz davka iz osebnega dohodka.
Vendar so potrebni za sklepanje in odločanje računi oziroma vsaj kolikor toliko
realne ocenitve;
— izražena so bila tudi nekatera mnenja, da bi vendarle kazalo tudi proučiti, ali bi bilo primerno vnesti v zakon pavšalno določbo o oprostitvi plačila
prispevka za vsa združevanja sredstev po samoupravnih sporazumih v občini,
ali pa je potrebna selekcija. Kolikor bi bila oprostitev tako široko zastavljena,
kot je navedeno v predlogu vseh treh občin, se s tem praktično že postavlja
vprašanje, ali zakon v takih okoliščinah sploh še ima dovolj materialnih razlogov za nadaljnji Obstoj;
— ali pa se naj v zakonu navedejo vsi tisti izdatki iz sklada skupne porabe,
ki bi naj bili obdavčeni, vse ostalo pa bi bilo oproščeno davka.
Predstavnik republiškega sekretariata za finance je menil, da je treba
iniciativo vseh treh zasavskih občin proučiti, kar je v programu v okviru kompleksne revizije zakonodaje, ki naj bo izvršena do konca leta 1973, ter da jo je
treba kvantificirati in bilančno uskladiti.
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Odbor se je strinjal s tem, da se ne bi bilo primerno prenagliti, ni pa se
strinjal, da bi se predlog rešil šele do konca letošnjega leta, pač pa je sprejel
sklep, da predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona
in da naroči pripravo zakonskega predloga v takih terminih, da bo zakon sprejet
še pred letošnjimi skupščinskimi počitnicami.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Vrviščarja.
St.: 420-19/73
Ljubljana, 5. 4. 1973

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 54. seji dne 22. marca 1973
obravnaval predloga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, ki sta ju dala skupščina občine Hrastnik in
skupščina občine Ljubljana-Center.
Skupščina občine Hrastnik se zavzema za to, da se oprosti plačevanja prispevka iz sredstev skupne porabe v primeru, kadar delovne organizacije namenijo sredstva iz tega sklada za sofinanciranje skupnih potreb v občini, če so
zato sklenjeni ustrezni samoupravni dogovori.
Odbor se je s to iniciativo občine Hrastnik strinjal, ker je menil, da bi
nasprotna rešitev zelo negativno delovala na pripravljenost delovnih organizacij,
da prispevajo k financiranju skupnih potreb v občinah. Ravno tako je menil,
da ne moremo zavzemati dvoje različnih stališč: vsestransko podpirati sklepanje
samoupravnih sporazumov oziroma družbenih dogovorov, vendar pa jih hkrati
ne upoštevati pri eventualni oprostitvi od plačevanja raznih prispevkov oziroma
davkov.
Ravno tako je odbor podprl iniciativo skupščine občine Ljubljana-Center,
ki predlaga, da bi bile delovne organizacije oproščene plačevanja republiškega
prispevka iz sredstev skupne porabe v primeru, kadar namenjajo sredstva iz tega
sklada za pomoč nerazvitim območjem.
Odbor je bil seznanjen s stališči in predlogi delegatov občin, ki so ravno
tako podprli obe zakonski iniciativi, kakor tudi s stališčem izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije, ki se ne strinja s predlogom občine Hrastnik. Izvršni
svet meni,, da navedena 'dopolnitev zakona sovpada z njegovo uskladitvijo z
ustavnimi amandmaji po 26. točki 19. b člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 51/71) v zvezi s 1. členom ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni
list SRS, št. 53/73). Izvršni svet zagotavlja, -da bo pri tem upoštevana tudi navedena pobuda, ki jo je v imenu Občinskih skupščin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi poslala skupščina občine Hrastnik.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da se sprejmeta obe zakonski iniciativi za dopolnitev zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe
in da se naloži izvršnem svetu, da pripravi osnutek zakona o dopolnitvi zakona
o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, v katerem bi upošteval obe
iniciativi skupščin občin Ljubljana-Center in Hrastnik.
Hkrati pa je odbor ponovno^ sprožil vprašanje, ah je še potreba za nadaljnji
obstoj tega zakotna. Isto vprašanje je sprožil odbor za finance že na skupni seji
z odborom za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora dne 17. decem-
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bra 1971 ob obravnavi osnutka zakona o republiškem davku od sredstev skupne
porabe. Ze tedaj je namreč ugotovil, da je glede na spremembe prvotnega besedila zakona vprašljiv njegov nadaljnji obstoj. S tem v zvezi odbor predlaga,
da gospodarski zfoor izvršnemu svetu naloži, da ponovno prouči smotrnost obstoja tega zakona.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Pungerčarja.
St.: 420-19/73
Ljubljana, 23. 3. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 26.
marca 1973 obravnavala predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, ki so ga skupščini predložile v
obravnavo skupščine občin Hrastnik, Zagorje, Trbovlje in Ljubljana-Center.
Komisija se je pri obravnavi predloga strinjala s stališči odbora za finance
gospodarskega zbora in izvršnega sveta, da bi bilo potrebno to vprašanje proučiti in ga upoštevati v uskladenem predlogu zakona z ustavnimi amandmaji
po 26. točki 19. b člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev v
zvezi s 1. členom ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije. Komisija je tudi
ugotovila, da je predvidena uskladitev tega zakona z ustavnimi amandmaji v
programu usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji in zakodajnega dela v letu 1973, ki ga je predložil izvršni svet, v 55. točki, kjer je predvideno, da naj bi bil ta zakon predložen skupščini SR Slovenije do 30. junija 1973.
Komisija se ni spuščala v vsebinsko plat omenjenega predloga, menila pa je,
da naj predlagatelj pri pripravi zakona prouči ta predlog in ga, če je sprejemljiv, upošteva v predlogu zakona.
St.: 420-19/73
Ljubljana, 26. 3. 1973
PREDLOG ODLOKA
o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih
organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR
Slovenije za leto 1973
I.
Devize, ki so na podlagi zakona o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ,
št. 36-358/72) itn. odloka o določitvi skupnega zneska deviz ža potrebe federacije,
republik in avtonomnih pokrajin za leto 1973 (Uradni list SFRJ, št. 71-745/72)
določene za potrebe SR Slovenije za leto 1973 v znesku 140 000 000 din, od tega
75 % v konvertibilnih valutah in 25 % v nekonvertibilnih valutah, se lahko uporabijo za neblagovna in blagovna plačila republiških organov, zavodov, organov
družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti ter civilnih pravnih
oseb, in sicer:
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a) za neblagovna plačila
od tega:
v konvertibilnih valutah
v nekonvertibilnih valutah

25 763 600
i 154 600

b) za blagovna plačila
od tega:
v konvertibilnih valutah
v nekonvertibilnih valutah

56 432 600
533 500

26 918 200

56 966 100

Od skupnega zneska deviz iz prvega odstavka te točke
se izloči za kritje premalo predvidenih izdatkov republike (devizna rezerva)
od tega:
v konvertibilnih valutah
v nekonvertibilnih valutah

56 115 700
22 803 800
33 311 900

O uporabi sredstev republiške devizne rezerve odloča: republiški sekretar
za finance, če znaša zahtevek do 2000 dinarjev; izivršni svet skupščine SR Slovenije, če znaša zahtevek nad 2000 dinarjev.
II.
V posebnem pregledu, ki je sestavni del tega odloka, so določeni najvišji
zneski konvertibilnih in nekonvertibilnih de^iz za posamezne namene in uporabnike deviznih sredstev (nosilci deviznih planov).
III.
Morebitna dodatna devizna sredstva, ki bi bila zagotovljena SR Sloveniji
po zakonu, omenjenem v I. točki, se vnesejo v devizno rezervo.
IV.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, učinkuje pa od 1. januarja 1973.
OBRAZLOŽITEV
Z odlokom o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije, republik in avtonomnih pokrajin za leto 1973 (Uradni list SFRJ, št. 71/72) je zvezna
skupščina dodelila SR Sloveniji 140 000 000 deviznih din z omejitvijo, da ne
smejo devizni zneski iz 2. točke navedenega odloka presegati 75 % v devizah,
ki so pomembne za ohranitev likvidnosti v mednarodnem plačevanju. Tako po
delitvi 75 : 25 SR Sloveniji pripada 105 000 000 deviznih din v konvertibilni
valuti in 35 000 000 din v nekonvertibilni valuti. Ker z dodeljeno devizno kvoto
v konvertibilni valuti' SR Slovenija ne more kriti svojih obveznosti, ki jih ima
v letu 1973, je SR Slovenija zaprosila, da se ji iz sredstev zvezne devizne kvote
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dodelijo dodatna devizna sredstva za financiranje obveznosti do manjšinskih
organizacij v Italiji in Avstriji minimalno v višini polovice lanskoletno potrošenih deviznih sredstev, t. j. v višini 14 500 000 din v konvertibilni valuti. Istočasno smo federacijo seznanili tudi z nerešenim vprašanjem glede dodelitve posebne devizne kvote za raziskovalne organizacije. Zahtevek za dodelitev posebne
devizne kvote za delno pokritje obveznosti do manjšinskih organizacij v letu
1973 je še v
reševanja, zato bo mogoče te potrebe pokriti šele naknadno.
V letu 1972 je republika Slovenija razpolagala z 1,5 % deviznega priliva,
od tega 79 % v konvertibilnih valutah in 21 % v nekonvertibilnih valutah ter
z 9 925 000 din v konvertibilnih valutah, ki jih je federacija iz zvezne devizne
kvote namensko dodelila SR Sloveniji za delno pokritje obveznosti do manjšinskih organizacij v Italiji in Avstriji. Tako je republika Slovenija v letu 19(2
razpolagala s 120 725 901 din, od tega 97 457 712 din v konvertibilnih valutah
in 23 268 189 din v nekonvertibilnih valutah. V letu 1973 republika razpolaga
s 140 000 000 deviznimi dinarji, vendar pa je zaradi predpisane delitve dodeljene
devizne kvote med konvertibilnimi in nekonvertibilnimi valutami v razmerju
75 : 25 devizna kvota v konvertibilni valuti večja le za 7 542 288 din ali za 7,7 %
in bo republika ravno zaradi te nove, neugodne delitve udeležena za 5 600 000
din manj v vsoti konvertibilnih deviznih sredstev.
2e v letu 1972 so bile na republiko prenesene tudi obveznosti do financiranja redne dejavnosti znanstveno raziskovalnih zavodov, radio televizije ter
obveznosti do financiranja časopisno-založniških podjetij. Na republiko Slovenijo so bile prenesene tudi obveznosti do financiranja manjšinskih organizacij
v Italiji in Avstriji, kar predstavlja v okviru federacije izjemni primer. Ker
republika tudi v letu 1973 ne more v celoti pokriti obveznosti do manjšinskih
organizacij, smo tudi v letošnjem letu zaprosili federacijo, da za ta namen SR
Sloveniji dodeli dodatna devizna sredstva v višini 14 500 000 din v konvertibilni valuti.
Ce bo federacija zagotovila SR Sloveniji dodatna devizna sredstva v zaprošeni višini, bo republika imela v letu 1973 na razpolago 154 500 000 d'in, od tega
v konvertibilnih valutah 119 500 000 'din ter v nekonvertibilnih valutah 35 000 000
dinarjev.
Predlog razdelitve deviz za leto 1973 temelji na realizaciji iz leta 1972.
Nosilci deviznega plana dobijo ista sredstva kot v preteklem letu. V izjemnem
položaju so le obveznosti do zamejstva, ki niso pokrite v celoti, ker je zahtevek
dodelitve posebne devizne kvote za delno pokritje obveznosti še v fazi reševanja. Višja devizna sredstva pa se v predlogu zagotavljajo za potrebe sekretariata za notranje zadeve, republiškega odbora zveze slepih, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo ter za potrebe univerze. Na novo pa
smo vključili zavod za regionalno in prostorsko planiranje, narodno banko Slovenije ter štab za splošni ljudski odpor.
Za nosilce deviznih planov predlagamo naslednjo razdelitev deviznih sredstev:
v N din
140 000 000

1. Skupno razpoložljiva devizna kvota
a) za neblagovne devize:
— v konvertibilnih valutah
— v ostalih valutah

25 763 600
1 154 600

26 918 200
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b) za blagovne devize:
— v konvertibilnih valutah
— v ostalih valutah
Republiška devizna rezerva je predvidena
v skupnem znesku
od tega:
— v konvertibilnih valutah
— v ostalih valutah
2. Predlogi uporabnikov deviznih sredstev
so znašali skupno
in sicer:
a) za neblagovne devize
— v konvertibilnih valutah
— v ostalih valutah
b) za blagovne devize
— v konvertibilnih valutah
— v ostalih valutah
Za plačila v konvertibilnih valutah predlaganih skupno
v ostalih valutah

56 432.600
533 500

56 966 100
56 115 700

22803800
33 311 900
155 402 634

46 623 958
1 148 321

47 772 279

107 096 799
533 556

107 630 355
153 720 757
1 681 877

Pri izdelavi predloga plana je bilo potrebno znatno znižati predlagane zneske, ker morajo tudi pri devizni porabi priti do izraza stabilizacijske težnje
in racionalnost trošenja v vseh oblikah potrošnje. Za pretežni del nosilcev deviznega plana je predlagana enaka, poraba kot v letu 1972. Do odstopanj prihaja
samo tam,, kjer so nosilci deviznega plana upravičeno zaprosili za višja devizna
sredstva (republiški sekretariat za notranje zadeve, republiški sekretariat za
zdravstvo in socialno varstvo, republiški odbor zveze slepih). V letu 1973 je
potrebno zagotoviti večja devizna sredstva republiškemu sekretariatu za notranje zadeve, da ta ne bo iskal dodatnih deviznih sredstev od delovnih organizacij in da republika nato zagota/vlja za 20 % višja dinarska sredstva za nakup
deviz na prostem trgu. Prav tako je potrebno zagotoviti večja devizna sredstva
sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo za kritje priznavalnin zamejskim
Slovencem kakor tudi za izplačilo rednih pokojnin upravičencem v zamejstvu.
Kliničnemu centru je potrebno zagotoviti devizna sredstva v zaprošeni višini.
Ni pa bilo mogoče v celoti upoštevati zahtevka skupnosti zdravstvenih zavodov
SR Slovenije v višini 30 151 200 .din blagovnih deviz v konvertibilni valuti. Zato
predlagamo, da se republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo
zagotovijo devizna sredstva v višini lansko leto dodeljenih sredstev, t. j. 9 412 500
din v konvertibilni valuti.
V predloženem predlogu deviznega plana se predlaga dodelitev višjih deviznih sredstev republiškemu odboru zveze slepih, ki so v preteklem letu dobili
devizna sredstva tudi od zveze v višini 70 000 din, v letošnjem letu pa pri zvezi
teh deviznih sredstev ne bodo prejeli. Prav tako je predlagano, da se univerzi
dodelijo za 10 % večja devizna sredstva zaradi vključitve dveh fakultet in knjiž-
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niče, ki dosedaj niso prejemali deviz. Večja devizna sredstva so predlagana tudi
za kulturno in izobraževalno skupnost, in sicer za 12,5 %.
Enak procent povečanja predlagamo tudi za dodelitev deviznih sredstev za
redno dejavnost znanstveno raziskovalnih organizacij. SR Slovenija je dolžna
v okviru dodeljene kvote deviznih sredstev za leto 1973 zagotoviti le devizna
sredstva za redno dejavnost znanstveno raziskovalnih zavodov Se vedno je
odprto vprašanje dodelitve deviznih sredstev za urvoz opreme za drugo polovico
leta 1972 in za leto 1973, ki ga bo potrebno reševati v okviru širše jugoslovanske skupnosti. Vsekakor pa bi morala raziskovalna skupnost Slovenije poiskati
možnost, da si s samoupravnimi sporazumi in pogodbami z organizacijami združenega dela zagotovi devizna sredstva iz gospodarstva za izvršitev konkretne
raziskovalne naloge, kar bi pomenilo tudi postopen prehod na odvisen sistem
financiranja znanstveno raziskovalnega .dela in njegovo neposrednejšo povezavo
z gospodarstvom.
V deviznem planu za leto 1973 so predlagali tudi .novi nosilci deviznih sredstev, in sicer:
— zavod za regionalno in prostorsko planiranje v višini in za namen zagotovljenih dinarskih sredstev v republiškem proračunu;
— narodna banka Slovenije
— ter štab za splošni ljudski odpor.
Ni pa bilo mogoče predlagati dodelitve deviznih sredstev gospodarski zbornici za turistično propagandno dejavnost in turistični zvezi Slovenije. Prav tako>
nismo vključili društva za mišično in živčno prizadete glede na to, da jim za ta
namen v proračunu niso zagotovljena dinarska sredstva. V predlogu deviznega
plana niso dodeljena devizna sredstva za financiranje XIV. jazz festivala. Predlagamo, da se dodeljevanje deviznih sredstev za ta namen rešuje v okviru kulturne skupnosti Slovenije.
Neblagovne devize so namenjene predvsem za službena potovanja v tujino,
za udeležbo na mednarodnih kongresih in posvetovanjih, za študijska potovanja, strokovna izpopolnjevanja, za plačilo priznavalnin tulturnim delavcem
v zamejstvu, dopisnikom časopisno založniških podjetij v tujini ter za plačilo
manjšinskih organizacij v Italiji in Avstriji.
Občine potrebujejo neblagovne devize za službena potovanja v sosednje
države v okviru prijateljskih zvez s tujimi mesti. Blagovne devize pa potrebuje
šest občin za nabavo nadomestnih delov strojne opreme. Predlagamo, da se neblagovna devizna sredstva dodelijo vsem 32 občinskim skupščinam, blagovna
devizna sredstva pa šestim občinskim skupščinam.
Iz predlaganega zneska konvertibilnih valut republiške devizne rezerve
je potrebno zagotoviti:
v N din
1. za kritje premalo predvidenih in nepredvidenih
izdatkov republike (devizna rezerva)
2. za plačilo zdravljenja socialnih zavarovancev
v tujini
3. rezervirano za plačilo obveznosti do manjšinskih
organizacij
Skupaj

7 303 800
1 000 000
14 500 000
22 803 800
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Postavka v republiški devizni rezervi »plačila obveznosti, do manjšinskih
organizacij« v višini 14 500 000 din predstavlja začasno rezervirana sredstva,
dokler federacija dokončno ne izda odločbe o dodelitvi dodatnih deviznih sredstev za financiranje teh obveznosti. Zato predlagamo, da se ob dodelitvi dodatnih
deviznih sredstev, ki jih bo federacija dodelila za delno pokritje Obveznosti do
manjšinskih organizacij, rezervirana devizna sredstva v višini 14 500 000 din.
v konvertibilni valuti razdelijo naslednjim nosilcem deviznega plana:
v N din
1. neblagovne devize
— republiški sekretariat za notranje zadeve
2. blagovne devize
— republiški sekretariat za notranje zadeve
— republiški sekretariat za pravosodje
in oboo upravo (za sodišča)
— sklad Borisa Kidriča
— republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo za skupnost zdravstvenih
delovnih organizacij
Skupaj

60 000

60 000

5 652 200
625 600
3 000 000
5 162 200

14 440 000
14 500 000

Utemeljitev k razdelitvi:
Predlagana delitev je izdelana v skladu s težnjo, da se v letu 1973 v celoti
zagotovijo nujno potrebna devizna sredstva republiškemu sekretariatu za notranje zadeve. Devizna sredstva v skupni višini 5 712 200 din potrebujejo za
šolanje dveh delavcev v tujini ter za nabavo nujno potrebne opreme (helikopterja in druge nujno potrebne opreme).
Republiškemu sekretariatu za pravosodje in občo upravo bi se po predlogu
dodelilo za modernizacijo .poslovanja sodišč in javnih tožilstev, ki jih financira
republika, 625 600 din za nabavo osmih fotokopirnih strojev Xerox in potrebni
material za enoletno potrošnjo.
Prav tako smo v predlogu vsaj delno skušali reševati že navedeno problematiko sklada Borisa Kidriča. Zato predlagamo, da se skladu Borisa Kidriča za
financiranje znanstveno raziskovalnih zavodov dodeli dodatnih 3 000 000 din,
s tem da naj bi v okviru dodeljenih deviznih sredstev tudi zagotovili potrebna
devizna sredstva za znanstveno raziskovalni laboratorij pri zavodu SRS za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani.
Ker so zdravstvene delovne organizacije izredno slabo in neustrezno opremljene in bi bilo zato nujno njihovo problematiko reševati bolj intenzivno, posebno še za tiste bolnišnice, ki gradijo nove hospitalne oddelke, to so bolnišnice
v Mariboru, Novi Gorici in Ptuju, predlagamo, da se republiškemu sekretariatu
za zdravstvo in socialno varstvo za ta namen dodeli 5 162 200 din blagovnih
deviznih dinarjev.
Devizna rezerva znaša v. celoti 56 115 700 din,'od tega 22 803 800 din v konvertibilni valuti ter nerazdeljeni del klirinških deviznih sredstev v višini
33 311 900 din.
43
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Ker je povpraševanje po klirinških devizah izredno majhno, ostajajo vsako
leto sredstva v republiški devizni rezervi neizkorščena, zato predlagamo, da se
zahtevki nosilcev deviznega plana po klirinških devizah v celoti odobrijo. Hkrati
pa predlagamo izvršnemu svetu, da prouči možnost za ekonomično porabo
nerazdeljenih klirinških deviz v okviru republiške devizne rezerve.
Predloge za dodelitev devizinih sredstev iz republiške devizne rezerve je
potrebno vlagati prek republiškega sekretariata za finance, ki prouči dokumentacijo zahtevka in ki jih s predlogom sklepa ter z utemeljitvijo zahtevka pošlje
izvršnemu svetu v odločitev.
Hkrati predlagamo, da tudi v letu 1973 ostane v veljavi določilo odloka,
da ima republiški sekretar za finance pravico odobravati devizna sredstva v
višini 2000 din, zahtevke nad 2000 din pa izvršni svet.

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 79. seji 5. aprila 1973
obravnaval predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov,
zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in
civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je pretežni del deviz v nekonvertibilnih
valutah ostal v devizni rezervi, ker pač ni interesentov za tovrstna plačilna sredstva. Po mnenju odbora naj sekretariat za finance skuša usmeriti porabo vsaj
za nekatere nabave tehnične opreme iz dežel z nekonvertibilno valuto (na primer za bolnice, za opremo organov notranjih zadev, za raziskovalne institucije itd.).
Odbor predlaga zboru naslednjo spremembo besedila predlaganega odloka :
— v prvem odstavku v točki I naj se besedi »premalo predvidenih« zamenjata z besedo »nepredvidenih«; gre namreč za devizno rezervo, to je za pokritje
sedaj še nepredvidenih izdatkov republike, ne pa za premalo predvidene izdatke.
Odbor predlaga zboru, 'da sprejme predlog odloka ob upoštevanju predlagane redakcijske spremembe.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca.
Št.: 43-11/73
Ljubljana, 5. 4. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skjipšične SR Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1973, št. 43-11/3.

Skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 3. aprila 1973
obravnavala predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov,
zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družben ©političnih skupnosti in
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civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973, ki. ga je skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da sta za sprejem predloženega odloka pristojna republiški in enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije,
socialno-zdravstveni zbor pa se vključuje le kot zainteresirani zbor.
V načelni obravnavi je bilo poudarjeno, da bi bilo potrebno zdravstveni
dejavnosti zagotoviti večja devizna sredstva, da zdravstvenim delovnim organizacijam ne bi bilo treba kupovati deviz na prostem trgu. Pri tem bi bilo treba
upoštevati tudi prerazdelitev teh sredstev na celotno zdravstveno mrežo in ne
le klinični center. Še posebej bi bilo treba upoštevati, da so v gradnji bolnišnice
v Ptuju, Mariboru in Novi Gorici ter bodo nujno potrebna večja devizna sredstva
za nakup opreme.
Iz predloga odloka je razvidno, da predlog razdelitve deviz za leto 1973
temelji na realizaciji iz leta 1972 in nosilci deviznega plana dobijo ista sredstva
kot v preteklem letu. Zvezna skupščina jez odlokom o določitvi skupnega zneska
deviz za potrebe federacije, republik in avtonomnih pokrajin za leto 1973 dodelila SR Sloveniji 140 000 000 deviznih din, in to 105 000 000 deviznih din v
konvertibilni valuti in 35 000 000 din v nekonvertibilni valuti. Predlogi uporabnikov deviznih sredstev so znašali skupno 155 802 634 din, od tega 153 720 757
din v konvertibilni valuti, Ker so bile na republiko Slovenijo prenesene obveznosti do financiranja manjšinskih organizacij v Italiji in Astriji, je bilo zaprošeno, da se v ta namen dodelijo dodatna devizna sredstva Sloveniji v višini
14 500 000 din v konvertibilni valuti. Sele pri delitvi teh sredsev, če bodo odobrena, pa so upoštevane zahteve in potrebe zdravstvenih delovnih organizacij.
V razpravi je bilo sproženo vprašanje, katerim dejavnostim so namenjena
sredstva devizne rezerve, ki so zelo velika. Ugotovljeno je bilo, da je devizna
rezerva tako velika zaradi nerazporejenih sredstev nekonvertibilnih valut, ki
so na razpolago. V celotni vsoti sredstev devizne rezerve, ki znaša 56 966 100 din,
od tega 22 803 800 din v konvertibilni valuti, je rezerviranih 14 500 000 din v
konvertibilni valuti za plačilo obveznosti do manjšinskih organizacij. Ker je
republika Slovenija, kot je že zgoraj omenjeno, zaprosila dodatno ta sredstva
od zveze, bo od teh sredstev 5 162 200 din v konvertibilni valuti dodeljeno republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo za skupnost zdravstvenih
delovnih organizacij.
V razpravi je bilo tudi opozorjeno, da je v talbeM II na prvi strani pod I,
kjer je predvidena prerazdelitev sredstev, dodeljenih republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, pod točko b) tiskovna napaka in so sredstva namenjena ne skupnosti zdravstvenega zavarovanja, temveč skupnosti
zdravstvenih zavodov.
Št.: 43-11/73
Ljubljana, 5. 4. 1973
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PREDLOG ZAKONA

o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter
o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo
davek od prometa proizvodov in storitev
1. člen
V tarifi posebnega republiškega davka od prometa proizvodov, ki je sestavni del zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter
o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo
davek od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SRS, št. 54-403/73), se za
tarifno številko 5 doda nova tarifna številka 6, ki se glasi:
»Tarifna št. 6
Od osebnih avtomobilov, razen osebnih avtomobilov, ki jih uvozijo oziroma
kupijo v konsignacijskih skladiščih občani in zasebne pravne osebe 2 %.«
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Do konca leta 1972.se je republiški davek od prometa osebnih avtomobilov,
ki so jih prodajale domače gospodarske organizacije, plačeval po stopnji 1,5 %,
za razliko od prometa z ostalimi obdavčenimi proizvodi,, za katere se je davek
plačeval po stopnji 5 %.
V okviru priprav za sprejem novih predpisov o posebnem republiškem in
občinskem prometnem davku je bilo med republikami oziroma pokrajinama
na strokovnem nivoju doseženo soglasje, da se v novih predpisih za promet
osebnih avtomobilov stopnja davka določi v enaki višini kot za promet z drugimi proizvodi, to je v višini 9 % (v SR Sloveniji — republiška stopnja 5 % in
občinska 4 %). V skladu s tem dogovorom je bil izdelan predlog za zvišanje
dotlej veljavne stopnje in z novim zakonom s 1. januarjem 1973 ta nova stopnja
tudi uveljavljena.
Ker ta dogovor v vseh republikah oziroma pokajinah ni bil realiziran oziroma so nekatere republike naknadno znižale prvotno določene stopnje, je s tem
prišlo do občutnih razlik, v višini davčne obremenitve tega prometa med republikami, ki se negativno odražajo tako v možnostih plasmaja kot pri. realizaciji
predvidenih dohodkov od prometnega davka. Po zadnjih podatkih je prvotna
dogovorjena davčna stopnja v višini 9 % v veljavi samo še v SR Sloveniji.
Glede na to predlagamo, da se stopnja posebnega republiškega davka zniža
od 5 % na 2 %, s čimer bo ob nespremenjeni stopnji posebnega občinskega davika
skupina davčna obremenitev tega prometa 6 %, kar ustreza davčnim stopnjam
v drugih republikah in pokrajinah. Za osebne avtomobile, ki jih uvozijo oziroma
kupijo v konsignacijskih skladiščih občani in zasebne pravne osebe, bi ostala
v veljavi dosedanja stopnja, to je 9 %.
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POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SK Slovenije — poročilo z dne 11.
4. 1973, št. 421-15/73.
PREDLOG ZAKONA
o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanja rokov za določitev stopenj in
osnov davkov in prispevkov za leto 1973
1. člen
Za 2. členom zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 (Uradni list SRS, št. 54-407/72), se doda 2. a člen,
ki se glasi:
»2. a člen
Ne glede na rok 31. marec 1973 iz 1. in 2. člena tega zakona lahko skupnost
zdravstvenega zavarovanja določi prispevno stopnjo za leto 1973 z učinkom od
1. januarja 1973 najpozneje do 30. aprila 1973.«
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Letošnja samoupravno zasnovana akcija za opredelitev programa zdravstvenega varstva in . pravic iz zdravstvenega zavarovanja in za . določitev prispevne
stopnje za zdravstveno zavarovanje je presegla dosedanji ozki okvir določanja
prispevne stopnje po načelih družbenega dogovarjanja, ki ga predpisuje drugi
odstavek 70. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah
zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 26/70). Akcija je bila tudi v soglasju
skupščine SR Slovenije in s pristojnimi organi izvršnega sveta razširjena in je
v skladu z načeli ustavnih amandmajev poleg določanja prispevne stopnje vključila še samoupravno sporazumevanje o zdravstvenem varstvu in prvi začetek
organiziranja zborov delegatov zdravstvenih delovnih organizacij — kot partnerja v bodočih samoupravnih interesnih skupnosti zdravstva. Ta akcija upravičeno rabi več časa in je — poleg drugih utemeljen razlog za to, da se podaljša
rok za sklenitev samoupravnih sporazumov za določitev prispevne stopnje.
S citiranim zakonom je bil določen 31. marec 1973 kot podaljšani rok za
določitev, stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973. Tudi prispevne
stopnje za zdravstveno zavarovanje, ki so se v prejšnjih letih po praksi skupnosti zdravstvenega zavarovanja in po nekaterih njihovih splošnih aktih dogovorno določale do konca leta za prihodnje leto, so se letos — na podlagi tega
zakona in samoupravno dogovorno določale v marcu, zaradi objektivnih razlogov
pa se akcija vodi tudi še v teh dneh aprila. Ob koncu marca oziroma v prvih
dneh aprila je bil dosežen naslednji procent zavarovancev, ki jih zajemajo že
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sklenjeni samoupravni sporazumi o prispevni stopnji za zdravstveno zavarovanje za leto 1973:
Celje
Gorica
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Novo mesto
Ravne

(stanje
(stanje
(stanje
(stanje
(stanje
(stanje
(stanje
(stanje
(stanje

2.
6.
30.
6.
9.
6.
2.
5.
6.

4.)
4.)
3.)
4.)
4.)
4.)
4.)
4.)
4.)

74,2 %
71,3 %
78,2 %
75,0 %
53,0 %
70,0 %
72,7 %
70,6 %
32,0 %

Ker prav v aprilu zasedajo organi upravljanja nekaterih največjih delovnih
organizacij, je pričakovati porast doseženega procenta, ugotoviti pa je kritično
stanje v skupnosti zdravstvenega zavarovanja Ljubljana.
Glede na pomembnost te akcije, ki pomeni kljub nekaterim pomanjkljivostim prispevek k uresničevanju ustavnih amandmajev, in s tem k prehodu na
novi sistem financiranja zdravstvenega zavarovanja, je potrebno ukreniti vse,
da bi akcija bila uspešno končana. Zakonski predlog naj bi omogočil potrebni
čas za uspešno 'dokončanje te akcije, hkrati pa je tudi zagotovilo, da zdravstveno
varstvo in zavarovanje prebivalcev Slovenije ne bo ogroženo.

POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 11.
4. 1973, št. 422-21/73.
Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 12. 4. 1973, št.
422-21/73.
PREDLOG ODLOKA
o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik
1. člen
Za naravni spomenik posebnega nacionalnega pomena se razglašajo trofeje
lovnih živali, uplenjenih v prosti naravi, ki po metodah za ocenjevanje trofej
divjadi, določenih v pravilniku o izdajanju trofejskega lista za trofeje divjadi
(Uradni list SFRJ, št. 39-467/66) presegajo:
— jelenje rogovje (Cervus Elaphus L.)
220 točk
— damjakovo rogovje (Dama Dama L.)
190 točk
— srnjaičje rogovje (Capreolus Capreouls L.)
170 točk
— gaimsji roglji (Rupicapra Rupica,pra L.)
120 točk
— rogovi ailrpskega kozoroga (Capra Ibex L.)
190 točk
— muflonji rogovi (Ovis Musimom Schreber)
220 točk
— merjaščevi čekani (Sus Scrofa Scrofa L.)
135 točk
— kožuh rjavega medveda (Ursus arctos L.)
400 točk
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2. člen
Z naravnim spomenikom iz prejšnjega člena upravlja njegov lastnik. Ce
je naravni spomenik pridobila organizacija združenega dela in druga družbeno
pravna oseba, družbenopolitična organizacija ali društvo, upravlja z naravnim
spomenikom Tehniški muzej Slovenije v Bistri; siredistva za financiranje varstva in za vzdrževanje naravnega spomenika zagotovi Tehniškemu muzeju SE
Slovenija.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Republiški sekretariat za urbanizem pripravlja osnutke aktov o zavarovanju nekaterih pokrajinskih območij in naravnih znamenitosti, za katere je po
zakonu o varstvu narave (Ur. list SRS, št. 21/70) pristojma skupščina SR Slovenije. Priprava omenjenih aktov terja daljše proučevanje problematike in
usklajevanje stališč prizadetih in pristojnih organov in organizacij. Iz tega
razloga pripravljena dokumentacija še ni dozorela za njeno sprejetje v obliki
formalnega splošnega akta.
Medtem pa je tuj državljan in inozemski lovski gost Hans Joachim Schnepp
v lovišču Zavoda za gojitev divjadi Jelen-Snežnik dne 18. 11. 1972 uplenil rjavega medveda (ursus airctos), katerega kožuh je bil na mednarodni lovski razstavi v Torinu v <času od 2. do 12. 3. 1973 ocenjen s 419,50 točkami in je tudi
dosegel najvišjo svetovno oceno (svetovni prvak). Tako pomeni ta trofeja nekaj
izjemnega ne samo v nalšem nacionalnem, temveč tudi v svetovnem merilu.
Krzno uplenjenega medveda ima tedaj take kvalitete, da ne gre več za
lovsko trofejo, ki bi se obravnavala le po zakonu o lovu, temveč gre za tako
naravno znamenitost, ki podlega zaščiti po zakonu o varstvu narave. Krzno
rjavega medveda takih kvalitet je očitno prava redkost. Zato ga je treba šteti
za naravni spomenik v smislu 9. člena zakona o varstvu narave. Po tej zakonski
določbi se kot naravne znamenitosti zavarujejo posamezni deli žive ali nežive
narave, ki imajo zaradi značilnih oblik in redkosti poseben kulturni, znanstveni
ali vzgojni pomen. Obravnavano krzno rjavega medveda s Snežnika pa gotovo
izpolnjuje vse prej navedene zakonske pogoje, da ga lahko štejemo za naravni
spomenik, ki ima poseben nacionalni pomen.
Ce gre za naravni spomenik, izda akt o zavarovanju pristojna občinska skupščina, če pa gre za naravni spomenik, ki ima poseben nacionalni pomen, izda
akt o zavarovanju skupščina SR Slovenije po predhodnem mnenju prizadetih
občinskih skupščin (10. člen zakona o varstvu narave).
Po določbi 18. člena istega zakona se zavarovani naravni spomenik ne sme
odnašati v tujino brez dovoljenja republiškega sekretariata za urbanizem. Takega izvoznega dbvoljenja ne more nadomestiti (trofejni list, ker ne gre več za
lovsko trofejo, temveč za naravno znamenitost.
Izvoz naravnega spomenika brez predpisanega dovoljenja pomeni kaznivo
dejanje, za katero je zagrožena denarna kazen ali zapor do enega leta. Kazniv
je tudi poskus (20. člen ilstega zakona). Za prekršek se kaznuje do 10 000 din tudi
delovna organizacija ali druga pravna oseba in njegova odgovorna oseba, če
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brez predpisanega dovoljenja izvozi zavarovani naravni spomenik (19. člen citiranega zakona).
Važna je tudi določba 18. člena zakona o varstvu narave, ki ureja predkupno pravico do naravnega spomenika. Tako je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe naravnega spomenika dolžan pred prodajo ali odtujitvijo spomenika obvestiti pristojni občinski upravni organ za varstvo narave in mu ponuditi
prednostni nakup spomenika.
Da se zagotovi pravno varstvo vrhunskih lovskih trofej kot naravnih spomenikov nacionalnega pomena, smo v 'sporazumu z Lovsko zvezo Slovenije pripravili odlok o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik in v njem zajeli
vse pomembne lovske trofeje.
Iz obrazloženega izhaja, da je sprejetje predlaganega odloka potrebno.
Ker obstaja nevarnost, da bo kožuh uplenjenega medveda odpeljan v inozemstvo, je nujno potrebno, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku.

POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo
z dne 11. 4. 1973, št. 63-23/73.
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
11. 4. 1973, št. 63-23/73.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora — poročilo
z dne 11. 4. 1973, št. 63-23/73.
POROČILO
k delovnemu programu zavoda za šolstvo SR Slovenije za leto 1973
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji dne 27. marca 1973 obravnaval delovni program
zavoda za šolstvo SR Slovenije za leto 1973, ki ga je zavod predložil prosvetnokulturnemu 2b0.ru v obravnavo.
Odbor je pozitivno ocenil delovni program zavoda za šolstvo za leto 1973,
saj iz njega izhaja osnovna usmeritev dejavnosti zavoda predvsem na poglavitne
naloge, opredeljene z zakonom o pedagoški službi. Pri tem je odbor resno opozoril, da je tudi v letošnjem letu zavod moral uvrstiti med svoje prvenstvene
dolžnosti tudi takšne, ki bi jih morale prevzeti druge institucije, pa za to ne
kažejo zadostne pripravljenosti. Mod dejavnostmi, ki ne sodijo v celoti v področje dela zavoda, je odbor posebej omenil strokovno izpopolnjevanje pedagoških
delavcev. Pri tem nikakor ni imel namena negativno ocenjevati pripravljenosti
zavoda za to nalogo, opozoril je le, da kadrovske šole kot glavni nosilec in odgovorni dejavniki za stalno izpopolnjevanje svojih diplomantov kažejo premalo ali
sploh nobenega zanimanja za to dolžnost. Zaradi takšnega stanja in zaradi pomembnosti naloge1 zavod že nekaj let uvršča v delovni program strokovno izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev, pri. tem pa nujno posveča manj skrbi te-
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meljindm nalogam, kot je npr. pedagoški nadzor. Odbor bo na podlagi informacije
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo zavzel stališče o tem, katere
institucije bi bile v prihodnje sposobne prevzeti strokovno izpopolnjevanje pedagoških kadrov in kako bi bilo smotrneje urediti to -področje v celoti, pri čemer
bodo kadrovske šole nujno morale prevzeti svoje dolžnosti in svoj del odgovornosti tudi pri teh družbenih naporih.
V zvezi s financiranjem seminarjev strokovnega izpopolnjevanja bi bilo
potrebno urediti še nekatere finančne težave, saj bo uresničitev drugega dela
tega programa v celoti odvisna od razpoložljivih sredstev posameznih vzgojnoizobraževalnih zavodov. Ob tem ko predvsem dobri pedagoški delavci kažejo
zanimanje za te seminarje in je tudi večina šol pokazala ustrezno pripravljenost
zanje, ni mogoče pričakovati, da bodo šole še naprej plačevale udeležbo na seminarjih s sredstvi za osebne dohodke in materialne izdatke. Razmisliti bi kazalo
tudi o tem, da se strokovno izpopolnjevanje uvrsti med redno delo pedagoških
delavcev.
Čeprav sodi sestavljanje učnih načrtov med raziskovalno dejavnost, je ta
skrb zaradi pomanjkanja za to usposobljenih kadrov še vedno zaupana zavodu
za šolstvo, ki jo dovolj uspešno opravlja ob širokem sodelovanju strokovnjakov
z drugih institucij.
Zahtevna in odgovorna naloga priprave učbenikov in priročnikov terja
celovito proučitev, dolžnost, ki je s sklepi in priporočili o idejni usmerjenosti
vzgoje in izobraževanja naložena republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo; prepočasnemu pritoku ustreznih učbenikov v šolsko prakso so vzrok različni .faktorji, od premajhnega števila sposobnih avtorjev do pomanjkanja
sredstev.
Za poročevalca na seji prosvetno^kulturnega zbora je odbor določil svojo
podpredsednico Majdo Poljanšek.
Št.: 022-137/73
Ljubljana, 2. 4. 1973
POROČILO
k delovnemu načrtu pedagoškega inštituta pri univerzi
v Ljubljani za leto 1973
Odbor p rosvetno-ku1 turneg a zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji dne 27. marca 1973 obravnaval delovni načrt pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani za leto 1973, ki ga je pedagoški inštitut poslal skupščini SR Slovenije v obravnavo.
Odbor delovnega programa ni mogel ocenjevati s strokovnih stališč, ker za
to ni usposobljen; pri obravnavi je izhajal iz vprašanja, v kolikšni meri je inštitutu uspela usmeritev v tiste pereče probleme na področju vzgoje in izobraževanja, katerih proučitev hi dala pedagoški praksi strokovne odgovore na temeljne
dileme vsebine in organizacije posameznih oblik vzgoje in izobraževanja. Iz
delovnega načrta je razvidno, da se takšna programska usmerjenost inštituta že
uveljavlja, pri čemer pa se inštitut srečuje tudi z objektivnimi težavami, kot je
npr. pogosto menjavanje njegovega vodstva.
Pri celoviti oceni delovnega načrta pedagoškega inštituta je bilo posebej
ugotovljeno, da ni razvidna pot v aplikacijo in prakso posameznih proučitev
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in znanstvenih spoznanj, kar je vendarle glavni namen vsake raziskave. Odbor
je pogrešal podatke o tem^ kdo je naročnik in plačnik raziskovalnih nalog in
koliko sredstev bo potrebnih za realizacijo delovnega načrta pedagoškega inštituta v celoti, koliko pa za posamezne raziskave. Odbor je že nekajkrat opozoril,
da je obseg sredstev, ki jih družba daje za raziskave s področja vzgoje in izobraževanja različnim institucijam, znaten in da so ta vlaganja neusklađena in
neracionalna. Zaželeno je bilo, da se čimprej pripravi prikaz celotnih vlaganj
v to področje raziskovalnega dela 'in oceni možnosti za večjo koordiniranost pri
oblikovanju raziskovalnih programov in racionalnost sredstev in kadrov.
Odbor k posameznim raziskovalnim nalogam ni imel bistvenih pripomb.
Seznanjen je bil s tem, da so nekatere opredeljene kot magistrske teme, s čimer
inštitut prispeva k vzgoji mladih raziskovalcev, nekatere pa zagotavljajo nujno
kontinuiteto dela zavoda.
Ugotovljeno je bilo, da je akcijski program, ki ga je pedagoški inštitut pripravil na podlagi skupščinskih sklepov in priporočil o idejni usmerjenosti vzgoje
in izobraževanja, usklađen z delovnim načrtom za leto 1973; načrt bo dopolnjen
še z raziskovalno temo o vključevanju idejnosti v pedagoški proces.
Za svojega poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil
svojo podpredsednico Majdo Poljanšek.
Št.: 022-132/73
Ljubljana, 2. 4. 1973
POROČILO
o obravnavi problematike odpravljanja vzrokov nelikvidnosti
in nepokrite porabe v Sit Sloveniji
Odbora gospodarskega zbora za finance in za proizvodnjo in blagovni promet sta na skupni seji dne 11. aprila 1973
obravnavala poročilo delovne skupine izvršnega sveta skupščine SR Slovenije
za pripravo predlogov v zvezi z akcijo za odpravljanje nelikvidnosti in nepokrite porabe, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Odbora sta
hkrati obravnavala poročilo službe družbenega knjigovodstva v zvezi s sprejemanjem ukrepov za izboljšanje likvidnosti ter informacijo te službe o vpogledu
v rezultate poslovanja gospodarskih organizacij v SR Sloveniji v leitu 1972.
V načelni obravnavi sta odbora sprejela poročilo omenjene delovne skupine
pri izvršnem svetu in pozitivno ocenila delo skupine pri analizi stanja in vzrokov
nelikvidnosti ter usklajevanja dela na ravni republike v zvezi z izvajanjem
ukrepov zoper nelikvidnost. V zvezi z ugotovitvami v poročilu delovne skupine,
da so se razmere glede likvidnosti izboljšale, je bilo v razpravi posebej opozorjeno, da gre pri mnogih vprašanjih le za kratkoročne ukrepe in za trenutno iz-,
boljšanje situacije, saj so nekateri odprti problemi začasno odloženi in le navidezno rešeni. Ugotovljeno je bilo tudi, da bi bilo potrebno čimprej izdelati analize zaključnih računov za leto 1972 ter periodičnih obračunov za prvo trimesečje 1973, saj bodo verjetno že te pokazale, da so določene panoge dejavnosti
oziroma organizacije združenega dela v drugačnem položaju, kot bi lahko sklepali na podlagi do sedaj razpoložljivih podatkov.
V razpravi je bilo prav tako podčrtano, da je prikazovanje vzrokov za nastali položaj v poročilu omenjene delovne skupine realno, prav tako pa je realen
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tuđi pristop k nadaljevanju in razreševanju odprtih vprašanj. Pri tem pa so po
mnenju odborov nekatera stališča omenjene delovne skupine izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije (kar zlasti velja za nekatere toičke v poglavju III) bolj
sprejemljiva kot pa predlogi ukrepov ustreznih zveznih organov.
Glede multilateralne kompenzacije in rezultatov, ki so bili v zvezi s tem
pričakovani, je bilo v razpravi opozorjeno, da to vprašanje zasluži posebno pozornost in da bi ga kazalo v predloženem poročilu posebej obdelati. V zvezi
s tem je bilo izraženo mnenje, da bi bilo zadnjo kompenzacijo glede načina izvajanja potrebno posebej oceniti. Predlogi in izkušnje iz zadnje kompenzacije
naj bi pripomogli k boljšim rezultatom naslednjih kompenzacij, ki se bodo
izvajale na podlagi zakona o službi družbenega knjigovodstva.
V zvezi s konverzijo kratkoročnih kreditov za obratna sredstva v dolgoročne in predlogom sveta guvernerjev NB Jugoslavije, ki so ga poslovne banke
zavrnile, zaradi česar se to vprašanje rešuje v medrepubliškem komiteju za
monetarni sistem, je predstavnik izvršnega sveta seznanil navzoče poslance s
temeljnimi značilnostmi tega predloga,. Pri tem je poudaril, da mora biti konverzija izvršena predvsem v korist proizvajalnih organizacij združenega dela
ter da ne sme imeti monetarnega učinka, kar pomeni, da obseg kreditov gospodarstvu ne bo povečan, spremenjena pa bo kvaliteta.
Konverzija bo zajela 38 % reeskontnih kreditov za izvoz v primerjavi 50 %,
ki so bili prvotno predlagani, 50!°/o reeskontnih kreditov za uvoz s klirinškega
področja, 50 % kreditov za kmetijske proizvode in. zaloge ter za vse kredite
vojnega servisa in jugoslovanskih železnic, ki so iz narodne banke preneseni
v poslovne banke. Za vse omenjene vrste kreditov naj bi bila konverzija
25 let ob 4'°/o obrestni meri, ki jo poslovne banke lahko povečajo največ za
1 % z začetkom cdplalčil v letu 1967.
Po posameznih področjih je za celotno državo predvidena konverzija v naslednjih zneskih:
Delež SR Slovenije
V S milijardah din
—
—
—
—
—
—

za izvoz
kmetijstvo
uvoz s klirinškega področja
vojni servisi
železnice
primarna emisija na rep. ravni

210
55
70
286
28
322

19,6
0,4
9,65
1,6
14,6
14,6

%
%
°/o
%
%
%

Na podlagi teh podatkov bo od konverzije v skupnem znesku 971,4 S milijarde dinarjev, in sicer za območje celotne držiave, odpadlo na SR Slovenijo 103,1
S milijarde dinarjev ali 10,6 % skupnega zneska konvertiranih kreditov.
V zvezi z vprašanjem poslancev, zakaj se izvoz in uvoz pri reeskontni politiki ne obravnavata enako, je predstavnik izvršnega sveta pojasnil, da. glede tega
ni utemeljenega razloga in da se bo izvršni svet zavzemal za prvotni predlog, po
katerem naj se tudi reeskontni krediti za izvoz reeskontirajo v višini 50 %.
Glede vprašanja, po kakšnih kriterijih bo izpeljana primarna emisija na republiški ravni, pa je bilo pojasnjeno, da bodo uporabljeni enaki kriteriji, čeprav
sicer še niso določeni, pri čemer bo predvsem upoštevan interes organizacij
združenega dela.
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V zvezi z državnim kapitalom je bilo sprejeto stališče odborov, da bi bilo
potrebno v gradivu, ki ga za prihodnji mesec pripravlja republiški sekretariat za
finance, podrobno prikazati vse vire sredstev in obveznosti iz naslova državnega
kapitala, kakor tudi predložiti postopek za postopno likvidacijo tega kapitala.
Sicer pa sta odbora podprla načela za likvidacijo državnega kapitala, navedena
na strani 10 poročila.
Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi bilo 'treba predvideti način reševanja
vprašanja zmanjševanja finančnega rezultata organizacij združenega dela zaradi
vrednotenja nalog in terjatev tudi v letu 1973, kot je to sicer urejeno za leto
1972. Poslanci so menili, da bo potrebno proučiti možne rešitve tega vprašanja
tudi v letu 1973.
Vprašanje uporabe tujih finančnih kreditov je bilo posebej obravnavano.
Pri. tem so poslanci podprli tako predloge kot tudi mnenja, delovne skupine.
Postavljeno je bilo le vprašanje, ali je realno uvajati 50% depozit za finančne
kredite do enega leta, saj je sploh vprašljiva utemeljenost najemanja finančnih
kreditov do enega leta.
Odbora predlagata, da gospodarski zbor sprejme poročilo delovne skupine
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije o odpravljanju vzrokov nelikvidnosti
in nepokrite porabe in da se pri tem upoštevajo tudi dopolnilni predlogi in stališča, navedena v tem. poročilu.
Odbora sta za poročevalca na seji gospodarskega zbora določila poslanca
Alojza Fortuno.
St.: 420-39/73
Ljubljana, 14. 4. 1973
POROČILO
k osnutku programa dela službe družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji za leto 1973
Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti
za proučitev vprašanj, s področja družbenoekonomskih
odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in
samoupravnih skupnosti je na seji dne 5. aprila 1973 obravnavala
osnutek programa dela službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za
leto 1973,, ki ga je skupščini SR Slovenije predložila služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, centrala Ljubljana. Hkrati je obravnavala tudi mnenje
odbora gospodarskega zbora za finance k osnutku programa.
Začasna komisija je menila, da je v osnutku programa dela podan dober prikaz dela službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1973. Pri tem
pa je bilo postavljeno vprašanje, kakšne ukrepe bo storila služba družbenega
knjigovodstva, da bo .tako Obsežen program tudi v celoti realiziran, in tako bo
nadzirala izvrševanje posameznih nalog.
Po mnenju začasne komisije pa je treba posebej poudariti, da se služba odpira organizacijam združenega dela, saj mora zagotoviti njim in drugim uporabnikom družbenih sredstev podatke, na podlagi katerih bo delovnim ljudem omogočen vpogled v materialno stanje in v zakonitost finančnega in materialnega
poslovanja njihovih organizacij, v izvajanje samoupravnih sporazumov, druž-
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banih dogovorov in normativnih aktih, ki se nanašajo na finainčno materialno
poslovanje. •
Po mnenju odbora gospodarskega zbora za finance in začasne komisije pa
bi bilo treba program dela dopolniti še z nekaterimi nalogami, zlasti s tistimi,
ki se nanašajo na področje:
— evidence o gibanju sredstev splošne, skupne in druge porabe v SR Slovenij, v skladu z nalogami službe, predvidenimi z določbami ustreznega zveznega
zakona (Službeni list SFRJ, št. 55/72);
— obračuna in plačevanja davka iz dohodka TOZD, kar je razvidno zlasti
iz določb zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela (Ur.
1. SRS, št. 8/73);
— izdelave likvidnostnih bilanc organizacij združenega dela, kot predvidevajo naloge službe. Pri prilaganju 'dela ustavnim amandmajev (str. 7 osnutka
programa) mora služba zagotoviti organizacijam združenega dela in drugim uporabnikom družbenih sredstev ustrezne podatke, na podlagi katerih bo omogočen
vpogled v materialno stanje in zakonitost poslovanja, za kar pa bi bilo potrebno
izdelati tudi tehniko likvidnosti bilanc organizacij združenega dela, iz katerih bi
delovni l)judje dobili vpogled v likvidnost svojih delovnih organizacij.
Predstavnik gosipodarske zbornic^ pa je predlagal, da bi v naši republiki
služba družbenega knjigovodstva izdelala informacije, ki bi bile dostopne ne le
družbenopolitičnim skupnostim in drugim zainteresiranim organom, pač pa
vsem zainteresiranim organizacijam združenega dela (str. 4, točka '6/a osnutka
programa dela). To stališče predstavnika zbornice so podprli tudi člani začasne
komisije in menih, da bi to morali postopno razširiti za območje celotne SFR
Jugoslavije. Znano je, da se. že do sedaj lahko taki podatki dobijo za posamezne
organizacije združenega dela, kolikor se posebej zahtevajo. Predlagano pa je, da
bi te informacije dobivale vise organizacije združenega dela in da to ne bi predstavljalo poslovne skrivnosti, saj se mora tudi poslovna skrivnost v novih pogojih
gospodarjenja obravnavati drugače, kot se je nekdaj.
Začasna komisija je podprla stališče predstavnika gospodarske zbornice glede nujnosti spremembe tehnike vplačevanja družbenih, obveznosti. Sprememba
tehnike vplačevanja družbenih obveznosti je povzročila organizacijam združenega dela ogromno povečanje administracije. Po nekaterih ocenah morajo izdelati
pri izplačilu osebnih dohodkov tudi nad 40 % več nalogov, kot doslej. Menila je,
da bi prek zveznega sekretariata za finance bilo potrebno doseči, da se ustrezno
menjajo njihova navodila, ki so povzročila tako povečanje administracije.
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru, da sprejme program dela službe
družbenega knjigovodstva skupaj s predlaganimi dopolnitvami.
Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanca Toneta Zimska.
St: 023-89/73
Ljubljana, 6. 4. 1973
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PREDLOG RESOLUCIJE
o uresničevanju ustavnih dopolnil XXII do XXX k ustavi SR Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 2. točke VII. ustavnega amandmaja k ustavi
SR Slovenije je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji
enotnega zbora delovnih skupnosti sprejela

RESOLUCIJO
o uresničevanju ustavnih dopolnil XXII do XXX k ustavi SR Slovenije
I.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da pomeni uresničevanje ustavnih dopolnil poglabljanje samoupravljanja in ustvarjanje materialnih, družbenopolitičnih
in pravnih pogojev za to, da bo delavec v združenem delu in še posebej v proizvodnji, in to v svoji temeljni organizaciji združenega dela,, v resnici odločal
o pogojih in (rezultatih svojega dela. Prav zaradi take vsebine ustavnih sprememb
je potrebno, da1 se za njihovo uresničevanje bolj kot doslej prizadevajo delavci
in delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, družbenopolitične organizacije in organi družbenopolitičnih, krajevnih in drugih samoupravnih skupnosti.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja da so bili pri uresničevanju ustavnih dopolnil doseženi pomembni začetni uspehi, vendar pa se še vedno uresničujejo
prepočasi in ne dovolj celovito. Razlog za tako počasno uresničevanje ustavnih
amandmajev in ustavnih sprememb je v tem da se srečujemo z odpori in stališči, ki so( tuji interesom delavcev in delovnim ljudem in nasprotujejo konkretizaciji ustavnih dopolnil v organizacijah združenega dela, zlasti zato, ker se
njihovi nosilci bojijo izgubiti svoj družbenoekonomski položaj, ki ni zasnovan na
delu.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je uresničevanje usitavnih dopolnil
in izvajanje družbene in gospodarske reforme neločljiv proces, ki ga je treba
izvajati obenem. Cilj stabilizacijske politke bomo dosegli le ob podpori in s prizadevanjem vseh dtelavcev in delovnih ljudi v temeljnih in drugih organizacijah
združenega dela. Zato odklanja stališča, da je treba doseči najprej stabilizacijo
in nato preiti na ustavne spremembe, kajti gledanja so le oblika odpora proti
bistvu ustavnih sprememb.
II.
Skupšičina SR Slovenije meni, da so pri uresničevanju ustavnih dopolnil
prioritetne naslednje naloge:
1. Najpomembnejša in prva naloga, s katero se srečujemo pri uresničevanju
ustavnih dopolnil, je združevanje delavcev v temeljne organizacije združenega
dela kot temelju uresničevanja njihovih saimoupravljalskih pravic in njihovo
združevanje v delovne organizacije ter druge oblike združevanja dela in sredstev.
Z združevanjem v temeljne organizacije združenega dela kot svojo ustavno
pravico in dolžnost si ustvarjajo delavci pogoje, da samoupravljanje približajo
neposrednim proizvajalcem in da se uveljavi neposredno odločanje delavcev v
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sistemu delegacij v sami, temeljni organizaciji združenega dela in v vseh oblikah
njihovega združevanja in povezovanja.
Za uresničevanje ustavnih pravic delavcev je posebno pomembno njihovo
združevanje v temeljne organizacije združenega dela v dislociranih obratih,
kjer doslej niso imeli možnosti za odločanje in kar je ustvarjalo politične in ekonomske probleme v delovni organizaciji in občini.
Skupščina SR Slovenije posebej opozarja, da je oblikovanje temeljnih organizacij združenega dela predvsem naloga prizadetih delavcev samih, ki morajo
ob podpori družbenopolitičnih organizacij preučiti dejanske razmere in odnose
in se na njihovi podlagi odločiti za ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela, ki so pogoj za uresničevanje neodtujljivih pravic delavcev v oblikovanju in delitvi dohodka in osebnih dohodkov, kot tudi jamsitvo samoupravne
koncentracije družbenih sredstev in samoupravne integracije vseh področij družbenega dela in življenja. Vzporedno z nujnimi integracijskimi procesi mora teči
proces oblikovanja temeljnih organizacij združenega dela kot neločljiv proces
združevanja dela in sredstev na samoupravnih temeljih.
Ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela je temeljna ustavna
pravica in dolžnost delavcev teh organizacij, ki imajo obenem pravico in dolžnost,
da se, kadar to narekujejo širši družbeni interesi in racionalnost poslovanja,
združujejo v razne oblike organizacij združenega dela.
Skupščina SR Slovenije opozarja, da je ustanavljanje temeljnih organizacij
združenega dela, pomemben družbenoekonomski .proces in ne zgolj organizacijski problem. Zato je treba biti pozoren na vsebino odnosov, ki nastajajo v
temeljnih organizacija združenega dela in v vseh oblikah združevanja teh organizacij ter povezovanja procesa dela v proizvodnji, menjavi in delitvi dohodka.
Za vsebinsko oblikovanje takih odnosov je poleg ustavnih dopolnil pomembno
priporočilo zvezne skupščine o neposrednih nalogah pri izvajanju ustavnih
amandmajev od XXI do XXIII.
2. Med najpomembnejša vprašanja realizacije ustavnih dopolnil sodi po
mnenju skupščine SR Slovenije realizacija načel o minulem delu. Skupščina
SR Slovenije sodi, da je celovito razčiščevanje ustavnih dopolnil nujno treba
uresničiti načela o minulem delu, sicer ne bomo mogli rešiti nekaterih temeljnih
pravic delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in. razrešiti vprašanja,
kot SO': odprava vseh ostankov mezdnih odnosov, združevanje sredstev delavcev
v temeljne organizacije združenega dela in njihovo soodločanje pri združevanju
sredstev in pravica 'do soodločanja pri razpolaganju z dohodkom od ustvarjenih
sredstev, v skladu s prispevkom k njegovemu ustvarjanju.
Zato mora biti delavec v sistemu Oblikovanja svojih osebnih dohodkov
postavljen v tak položaj., da bo ekonomsko zainteresiran za vlaganje tako v
temeljne organizacije združenega dela kot v delovno organizacijo, kakor tudi
za združevanje dela in sredstev, t. j. opredmetenega minulega dela in ustvarjenega dohodka z drugimi temeljnimi organizacijami združenega dela ali delovnimi organizacijami združenega dela ali delovnimi organizacijami tam, kjer bo
to vlaganje dalo večji rezultat. To je mogoče le, če bo vse uspehe in rizike investicijskih odločitev sam nosil in se zanje sam odgovorno odločal.
Delavci temeljnih organizacij združenega dela naj svoje samoupravne akte
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov dograjujejo na omenjenih izhodiščih in
upoštevajo tako rezultate živega kot minulega dela. Samoupravni sporazumi o
združevanju dela in sredstev naj temeljijo na skupnem interesu za vlaganje
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sredstev ter ustvarijo pogoje, da ,pri delitvi dohodka iz teh sredstev sodelujejo
delavci, ko so ga ustvarili na vseh stopnjah razširjene reprodukcije.
Ponovno je treba kritično oceniti do sedlaj sklenjene samoupravne sporazume in v njih zagotoviti gornja načela ter tako prispevati k odpravljanju
mezdnih odnosov, ki so še prisotni na področju delitve.
Skupščina SR Slovenije in samoupravne interesne skupnosti bodo v dograjevanju pokojninskega in invalidskega sistema, sistema zaposlovanja izhajala
tudi iz načel o minulem delu in vzpostavila aktivnejše razmerje med delavcem
in upokojencem oziroma med delavcem v združenem delu in tistim delavcem,
ki je trenutno nezaposlen.
3. Ustanavljanje in poslovanje organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo
s prometom blaga in storitev, je treba bolj dosledno kot doslej urejati v skladu
z načeli združenega dela in samoupravljanja, medsebojnega vplivanja na poslovno in razvojno politiko v okviru njihovega sodelovanja s proizvodnimi in
drugimi organizacijami združenega dela, skupnega prevzemanja rizika in skupne
odgovornosti za razširjanje materialnih temeljev ter povečanje produktivnosti
dela v proizvodnji in blagovnem prometu, kakor tudi ustreznega deleža v dohodku, ustvarjenem s tem sodelovanjem.
Razmerja med temii organizacijami naj se urejajo na podlagi načela enakopravnosti med njimi, dohodek, dosežen s tem sodelovanjem, pa naj se razporeja
kot njihov skupni dohodek glede na prispevek proizvodnih in drugih organizacij
združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev po merilih, ki jih
določa samoupravni sporazum. Izhajajoč iz teh načel bo treba proučiti možnosti
za udeležbo trgovskih in proizvodnih organizacij v skupnem ustvarjenem dohodku tako', da se del tako ustvarjenega dohodka vrne proizvodnim organizacijam združenega dela ali pa da se iz tako ustvarjenih sredstev formira poseben
sklad, ki bi ga uporabljale za premagovanje konjunkturnih oscilacij in za druge
posiovne namene v skupnem interesu.
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z uvozom in izvozom, naj se
organizirajo in poslujejo v skladu z načeli trajnega sodelovanja s proizvodnimi
in drugimi organizacijami in naj v okviru tega sodelovanja določajo skupno politiko proizvodnje, uvoza in izvoza, razporejajo dohodek, dosežen s tem sodelovanjem kot skupni dohodek, skupno prevzemajo rizik in odgovornost za napredek proizvodnje in prometa.
A. Prilagajanje poslovanja bank ustavnim dopolnilom Ibrez dvoma zahteva
ustrezno prilagajanje karakterja in vloge obresti, kakor tudi politike obrestnih
stopenj. Pri tem pa je najvažnejše to, da organizacije združenega dela, interesne
skupnosti in 'druge družbenopravne osebe, ki s samoupravnim sporazumom
ustanavljajo banke in v njih združujejo svoja sredstva, imajo pod pogoji, določenimi s samoupravnim sporazumom, pravico upravljati določene posle banke
v enoti banke, ki posluje s'sredstvi, ki so jih. te osebe združile v banki Zato je
treba prek statutarnih aktov oziroma samoupravnih sporazumov, ki jih spremljajo banke v organizacijah združenega dela .posebej poudariti pomen organske
povezanosti temeljnih organizacij združenega dela s podružnicami bank, v katerih združujejo svoja sredstva in prenašanje ustvarjenega dohodka v banki na
temeljne organizacije združenega dela. Le na ta način se bo preprečilo, da se
bančna sredstva ne osamosvojijo v bančni kapital in da se dohodek v banki kot
celoti ne preliva nekontrolirano.
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V prizadevanjih za uresničitev ustavnih dopolnil je v tem trenutku pomembno, da se sklenjeni samoupravni sporazumi o združevanju sredstev v banki,
ki po svoji vsebini ustrezajo smislu ustavnih dopolnil, tudti v praksi čimbolj
dosledno izvajajo in dograjujejo.
Na ^principih sodelovanja in upravljanja s sredstvi temeljnih organizacij
združenega dela in drugih vlagateljev, ki so sredstva združili, je treba organizirati tudi delo zavarovalnic in drugih organizacij združenega, dela, ki poslujejo
z združenimi sredstvi, in sicer po načelih uveljavljanja ustavnih pravic po rizičnih skupnostih.
5. Ustavna dopolnila zagotavljajo uveljanjanje delavca iin delovnih ljudi in
njihovih interesov tudi v samoupravnih interesnih in drugih samoupravnih
skupnostih.
V samoupravnih interesnih skupnostih morajo delovni ljudje zagotavljati
svoje skupne in posebne interese s svobodno in neposiredno menjavo dela z
delavci na teh področjih. Interes delovnih ljudi za neposredno menjavo dela
obstaja tako za posamezne družbene dejavnosti kakor tudi za taka področja
družbenega življenja, kot so infrastrukturne 'dejavnosti, komunalne dejavnosti,
stanovanjsko gospodarstvo, to je za vse tiste dejavnosti, ki globoko posegajo
v normalno življenje in kjer trg ni in ne more biti edini regulator družbenih
potreb.
Ker gre v samoupravnih interesnih skupnostih za neposredno menjavo dela
delovnih ljudi z različnih področij družbenega življenja, bi morah bolj kot doslej
urejanje odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih temeljiti na samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju. Sam proces sporazumevanja in dogovarjanja je treba pospešiti in odpreti pot za razreševanje družbenih
problemov na samoupravni osnovi in ne na osnovi državne prisile. Skupščina
SR Slovenije bo sprejela posebne sistemske predpise, ki bodo določali pot in
metodologijo samoupravnega sporazumevanja din družbenega dogovarjanja.
Okrepiti je treba vlogo in vpliv delavcev, ki delajo v .različnih družbenih
sferah in ki menjujejo delo v svojih samoupravnih interesnih skupnostih ter
na ta način zmanjševati vlogo države pri organiziranju in poslovanju samoupravnih interesnih skupnosti na samoupravni podlagi, zlasti na gospodarskem
področju (železnice, elektrogospodarstvo, vodno gospodarstvo, promet, gozdarstvo). Na teh področjih bo treba uvesti tak sistem odločanja, kjer bodo o temeljnih vprašanjih dela in poslovanja takih organizacij združenega dela enakopravno odločali delegati delavcev temeljnih organizacij združenega dela s tega
področja in delegati delavcev, ki v teh organizacijah združujejo svoja sredstva
in uporabljajo njihove storitve. Medtem ko na področju družbenih služb že
delujejo samoupravne interesne skupnosti in je treba sistem njihovega delovanja
dograjevati, mora samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarstva
še izoblikovati glede na njihovo specifično funkcijo.
Iz samoupravnih interesnih skupnosti bo treba postopoma odpraviti tudi
ostanke proračunskega načina financiranja in ga v celoti nadomestiti s financiranjem na podlagi samoupravnih sporazumov in omogočiti delovnim ljudem,
da sami v organizacijah združenega dela1, kjer delajo, v samoupravnih interesnih
skupnostih zadovoljujejo svoje posamične in skupne interese na načelih solidarnosti in vzajemnosti in da na teh načelih sklepajo samoupravne sporazume z
delovnimi ljudmi, ki delajo v teh samoupravnih interesnih skupnostih. Pri tem
je posebnega pomena dograjevanje vsebine in organizacije samoupravnih od44
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nosov v teh skupnostih, zlasti v tej smeri, da je tudi njihova naloga čimprejšnje
uveljavljanje samoupravljanja na temeljih dielegatskega sistema.
6. Vzporedno z uveljavljanjem ustavnih načel o minulem delu in z uveljavljanjem ustavnih načel o minulem delu in z uveljavljanjem samoupravnega sporazumevanja mora teči tudi proces deetatizacije skladov, ki so jih ustvarili delavci v temeljnih organizacijah združenega dela z namenom, da bi skupno uresničevali svoje neodtujljive pravice, ki izhajajo iz dela, ali pa zato, da bi uresničevali skupne, z ustavo določene obveznosti.
Skupščina Socialistične republike Slovenije je s smernicami za ekonomsko
politiko in razvoj SR Slovenije ter nepovoljnimi nalogami v letu 1973 že storila
prve korake v tej smeri in priporoča skupščinam družbenopolitičnih skupnosti,
da čimprej ustvarijo pogoje, da taki skladi postanejo samoupravni skladi gospodarstva, ki bodo ustanovljeni na načelih samoupravnega sporazumevanja., upravljanje s temi sredstvi pa organizirano na delegatskih načelih. S tem ne bo samo
uresničeno načelo,, da delavci, ki dohodek ustvarijo, z njim tudi upravljajo na
vseh ravneh družbene reprodukcije, temveč bo tudi vsaj deloma okrepljena
materiailna in finančna baza temeljnih organizacij združenega dela.
III.
Komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava
v delovnih organizacijah bo spremljala uresničevanje ustavnih dopolnil v SR
Sloveniji in občasno o tem poročala skupščini SR Slovenije.
Pri tem se bo povezovala z ustreznimi komisijami pri skupščinah Občin in
družbenopohtičnih organizacijah, ki bi usklajevale svojo aktivnost pri uresničevanju ustavnih dopolnil.
Naloga komisije ni zgolj pasivno spremljanje teh procesov, temveč v tem,
da s svojim delovanjem opozarja na nerešene probleme tako skupščino SR Slovenije kot tudi druge dlružbenopolitične skupnosti in delavce v temeljnih organizacijah združenega deflia.
Pri tem naj se komisija, bolj kot doslej, povezuje neposredno z delavci v
temeljnih organizacijah združenega dela, družbenopolitičnimi organizacijami in
drugimi samoupravnimi organi temeljnih organizacij združenega dela.

POROČILO
o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za
razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah s posebnim poudarkom
na uresničevanju ustavnih dopolnil
Komisija je na svoji 19. seji dne 6. 2. 1973 razpravljala o svojem dosedanjem
delu ter sprejela o tem poročilo. Menila je, da je to poročilo potrebno predložiti
v razpravo skupščini, da bi se tako ocenilo delo komisije ter opredelile naloge
skupščin družbenopolitičnih skupnosti in njihovih teles na področju samoupravnih odnosov v delovnih organizacijah, Zlasti pa je pomemno, da skupščina
oceni, v kakšni meri so se doslej uresničevali sprejeti ustavni amandmaji, programska osnova za delo skupščine SR Slovenije 'in dokumenti družbenopohtičnih
organizacij, ki zadevajo družbenoekonomske odnose v združenem delu.
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Komisija se zaveda, da ji nalagajo sprejeti dokumenti, posebej sprejeti
ustavni amandmaji k republiški in zvezini ustavi in priprave za drugo fazo
ustavnih sprememb ustrezno delovno intenzivnost kakor tudi določeno preorientacijo v njenem delu k spremljanju uresničevanja sprejetih ustavnih dopolnil
in k potrebni aktivnosti na tem področju, da bi tako prispevalo k uresničevanju
takih samoupravnih družbenoekonomskih Odnosov v združenem delu, ki izhajajo iz XXI.,, XXII. in XXIII. ustavnega amandmaja.
Poročilo zajema obdobje od ustanovitve komisije do konca leta 1972.
Komisija enotnega zbora, delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava
v delovnih organizacijah je bila ustanovljena s posebnim odlokom enotnega
zbora na seji dne 19. novemlbra 1969 kot stalna komisija z nalogo, da proučuje
in spremlja razvoj samoupravnega prava delovnih organizacij ter usmerja in
usklajuje prizadevanja samoupravnih organov, organizacij in raziskovalnih institucij, ki delajo na tem področju. V odloku je bilo posebej določeno, da komisija pri svojem delu sodeluje z družbenopolitičnimi in drugimi organizacijami
ter združenji, zlasti z Zvezo sindikatov Slovenije. Da bi se lahko temeljiteje in
učinkoviteje usmerila k svoji temeljni nalogi, proučevanju in spremljanju razvoja samoupravnega prava v organizacijah združenega dela, je bil z odlokom
določen tudi tak sestav komisije, ki to omogoča, saj so poleg poslancev — njeni
člani pretežno strokovni, znanstveni in družbenopolitačni delavci, ki se bodisi
v organizacijah združenega dela bodisi v družbenopolitičnih organizacijah in
drugih 'institucijah neposredno ukvarjajo s proučevanjem problematike, ki je
predmet delovanja komisije.
Od svoje ustanovitve do danes je imela komisija 19 sej, na katerih so člani
obravnavali številna vprašanja iz okvira svoje pristojnosti. Med temi je bilo
razmeroma najmanj aktov, pripravljenih v republiških organih in organizacijah,
kar samo po sebi kaže na specifičnosti dela komisije, predvsem pa na njeno
obrnjenost k problematiki graditve samoupravnega prava v organizacijah združenega dela in v usmerjanje ter usklajevanje prizadevanj samoupravnih organov, organizacij in institucij na tem področju, za kar pred ustanovitvijo komisije niti. občasno še manj pa sistematično ni skrbelo nobeno skupščinsko telo
ali republiški organ.
Med vprašanji, ki jih je komisija obravnavala v dosedanjem delu, je daleč
največ pozornosti posvetila razpravi o uresničevanju ustavnih dopolnil in o delu
občinskih statutarnih komisij. Obravnavala pa je tudi problematiko:
— v zvezi s pripravo aktov o sistemizaciji delovnih mest v delovnih organizacijah in drugim vprašanjem kadrovske politike v organizacijah združenega
dela;
— o družbenem usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov v delovnih organizacijah;
— o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih;
— v zvezi z uvajanjem 42-urnega (delovnega tedna.
Z ustanovitvijo posebne komisije za spremljanje uresničevanja ustavnih
dopolnil pri zvezni ustavni komisiji v letu 1972, ki je predlagala ustanovitev
ustreznih komisij tudi na ravni republik, se je naša komisija orientirala v večji
meri na spremljanje uresničevanja ustavnih dopolnil XXI—XXIII in je tako
orientacijo priporočala tudii ustreznim občinskim komisijam. V zvezi s tako vsebino dela bo komisija dala tudi iniciativo za teke spremembe v njenem sestavu,
ki bodo zagotavljale izvajanja njenih (nalog.
44*
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1. Uresničevanje ustavnih dopolnil

1.1. Pri dosedanjem delu je bila pozornost usmerjena predvsem na ugotavljanje, kako se je uresničevalo samoupravljanje v delovnih organizacijah kot
celoti in v organizacijah združenega dela v njeni sestavi kot neodtujljiva pravica
delovnega človeka. Zato je bilo v dosedanjem delu postavljeno na prvo mesto
uveljavljanje XV. amandmaja zvezne oziroma XIII. amandmaja republiške
ustave v statutih delovnih organizacij in resolucij o uresničevanju XV. ustavnega amandmaja. V pristopu k obravnavi teh vprašanj se je skupščina zavzemala za neposreden stik s prakso in tesno sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki so odgovorne za razvijanje samoupravnih odnosov. Dobro medsebojno sodelovanje je bilo doseženo zlasti med komisijo enotnega zbora skupščine
in republiškim svetom sindikatov ter med komisijo in občinskimi komisijami
za pregled 'statutov in drugih splošnih aktov delavnih organizacij. To je predvsem pripomoglo, da so se usklajevali pogledi in dileme na posamezna vprašanja ob pripravih predlogov za spremembe samoupravnih aktov v delovnih
organizacijah. V precejšnji meri tudi kot rezultat takega uskladenega delovanja
se je pokazalo, da so bildj po prvotnih precejšnjih dilemah iin kolefbanjih — ki so
privedla do vrste protiustavnih, in sicer družbeno neustreznih določil v statutih
delovnih organizacij,, slasti pa zavrle raizpravo o odprtih vprašanjih samoupravne
organizacije v posameznih delovnih skupnostih — kasneje vendarle doseženi
ustrezni pozitivni premiki. K temu je prispevala v precejšnji meri aktivnost vseh
subjektvnih sil, ki se v prvem obdobju po sprejemu ustavnih amandmajev niso
dovolj aktivirale.
Vendar je bilo tudi kasneje opaziti, da vsebina in načela XV. amandmaja
niiso bila povsod in v potrebni meri prisotna pri sprejemanju in dopolnjevanju
statutov. Tako marsikje ni bila dosežena osnovna intencija tega amandmaja, ki
je želel prispevati k izpopolnitvi samoupravnega mehanizma in prek samoupravne delitve dela prispevati h kvalitetnejšemu reševanju Ustavnih funkcij.
Namesto tega je bilo marsikje opaziti prodor tehnokracije, ki je deformirala
ustanavljanje samoupravnih organov, na kar je komisija posebej opozarjala.
S temi deformacijami se je dejansko delavcem še bolj oddaljila možnost, da
neposredno odločajo o delitvi dohodka, in je bil položaj delavcev v nekaterih
delovnih organizacijah glede tega neustrezno reguliran s samoupravnimi akti.
Zaradi tega je komisija ustanovila posebno delovno skupino, ki je proučila ta
vprašanja in na podlagi njenih ugotovitev oblikovala svoja stališča, s katerimi
je seznanila občinske komisije. Ta in drruiga vprašanja iz tega sklopa so bila
tudi predmet razprave na regionalnih posvetih s člani občinskih komisij (konec
leta 1971 'in v začetku leta 1972) v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Krškem in
Ljubljani.
Ko je komisija na sejah in na regionalnih posvetih ocenjevala doseženo
stopnjo samoupravnih odnosov, je ugotovila, da niso v celoti doseženi smotri
in cilji, ki jih daje XV. amandma zvezne in XIII. amandma republiške ustave
ter resolucija o uresničevanju ustavnega amandmaja XV. Analize sindikatov
kažejo, da je le približno 10 % delovnih organizacij definiralo in reguliralo
svoje samoupravne odnose v duhu XV. ustavnega amandmaja, pri čemer razumemo ta pojem v naij širšem pomenu in izhajoč iz smotrov, omenjenih v drugem
odstavku, približno 40% delovnih organizacij pa je v preteklih 2—3 letih odpravilo le manjše korekture svojih statutov — predvsem, kar zadeva razvijanje
novih institucionalnih oblik upravljanja, ostale delovne organizacije pa so se
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v glavinem zadovoljile z minimumom formalno-pravnih korektur svojih statutov
in drugih splošnih aktov oziroma so se omejile le na dopolnila, ki jih neposredno
zahtevajo zakoni.
1. 2. Po sprejemu ustavnih dopolnil XXI—XXIII, zlasti pa v L 1972, zavzema osrednje mesto v delu komisije spremljanja uresničevanja ustavnih dopolnil
X
^I XXIII. Pri tem je ugotovila, da poteka uresničevanje ustavnih dopolnil
razmeroma počasi, predvsem pa ne celovito. V mnogih delovnih organizacijah
so delavski sveti že izvolili posebne komisije, ki se ukvarjajo s pripravami za
uresničevanje ustavnih dopolnil, mnoge delovne organizacije, zlasti z ustknavljanjem temeljnih organizacij združenega dela že pristopajo k praktičnemu
uresničevanju teh dopolnil, mnogo pa je teh organizacij, kjer praktično mso
sprejeli še ničesar. Pri uresničevanju ustavnih dopolnil zavzema osrednje mesto
oblikovanje temeljnih organizacij združenega dela in njihovo samoupravno
združevanje.
Na področju ustanavljanja temeljnih organizacij združenega dela in njihovega povezovanja v OZD so se pokazali nekateri pozitivni premiki, ki pomenijo
počasno, vendarle gotovo napredovanje ideje o kvalitetno novih samoupravnih
odnosih, ki temeljijo tudi na novih organizacijskih principih, ki jih predstavlja
temeljna organizacija združenega dela kot temeljna oblika združenega dela
delavcev in družbenih sredstev. V prvi vrsti je pri tem treba omeniti široko
afirmacijo spoznanja, da pomeni ustanavljanje temeljne organizacije združenega
dela predpogoj za take integracijske procese, ki temeljijo na osnovah ustavnih
dopolnil. Tako so v osnovi premagane tiste napovedi, ki so bile zelo močne zlasti
v začetni fazi izvajanja ustavnih amandmajev, namreč da pomeni ustanavljanje
temeljih organizacij združenega dela dezintegracijo dela in sredstev. Ustavni
amandmaji so že sprožili nekatere integracijske procese, katerih značilnost je
predvsem v tem, da niso nastali iz zgolj politične akcije, ampak kot posledica
zavestnih in široko raspravljenih odlloatev o nujnosti združenja za dosego večjih
poslovnih rezultatov. Posebna značilnost teh procesov pa je, da ne gre vedno
za pripajanje slabših delovnih organizacij k boljšim, temveč za združevanje
enakopravnih partnerjev. Po drugi strani pa imamo poskuse integracije, ki
nimajo pirave ekonomske utemeljitve iin katerih izhodišče so na primer občinske
meje in se v takem zaključnem območju združujejo organsko zelo različne delovne organizacije. Posebno kritični moramo biti do integracij, kjer se združujeta dve dejavnosti, ki se med selboj v ničemer ne dopolnjujeta, na primer
industrija usnja in opekarn. V ozadju takih integracij niso ekonomski nameni,
pač pa neustrezna oblika združevanja dela in sredstev, kjer se hočejo z integracijo izogniti taki obliiki združevanja sredstev, kot jih narekujejo ustavna dopolnila. Namesto pogodbe o skupnem vlaganju sredstev, v kateri obe stranki
ohranjata svojo samostojnost, prihaja do poskusov združevanja slabših z močnejšimi, pri čemer se skuša slabši omejevati v njegovih pravicah. Za razvoj samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov so lahko nevarne tudi integracije
ki imajo za cilj ali kii objektivno pomenijo izključitev vsake konkurence na tržišču, m pa integracije po panogah, ne glede na to, na katerem teritoriju se
posamezni obrati nahajajo, kar onemogoča uresničevanje samoupravnih pravde
delavcev.
V začetni fazi ustanavljanja temeljnih organizacij združenega dela se je dogajalo, da so se skušale ustanavljati temeljne organizacije tako, da so se celo
delovne organizacije preimenovale v TOZD, in sicer velikokrat s, sklepom centralnega delavskega sveta,, in brez sodelovanja zainteresiranih .delavcev. Za-
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hvaljujoč močni politični dejavnosti so take težave v glavnem premagane in že
prihaja clo oblikovanja temeljnih organizacij združenega dela in do njihovega
združevanja na podlagi odločanja delavcev.
Nadaljnji napredek se kaže tudi v dejstvu, da se je znatno število organizacij združenega dela — predvsem večjih in sestavljenih — vendarle kitilo
oblikovanja temeljnih organizacij združenega dela, Samoupravni sporazumi,
s katerimi se delavci odločajo za ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela in hkrati za povezovanje v skupne organizacije združenega dela,
so podpisani le v nekaterih organizacijah, medtem ko je število pripravljenih
osnutkov ustrezno večje. Večina delovnih organizacij pa je sprejela programe
konstituiranja v skladu z določbami ustavnih amandmajev ter opravlja potrebne priprave za ustanavlj.anje temeljnih organizacij združenega dela.
Posebnost predstavljajo pri ustanavljanju temeljnih organizacij združenega
dela naziranja -pri nekaterih delovnih organizacijah, ki zaradi zamrznitve cen
poslujejo z izgubo (elektrogospodarstvo Maribor). Tu so mnenja, da nimajo
pogojev za ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela, ker ne morejo
ugotavljati dohodka, ki ga ni.
Pri uresničevanju ustavnih dopolnil je biilo veliko pomanjkljivosti in doslednosti pri vprašanju ugotavljanja in razpolaganja dohodkov TOZD bodisi
v okviru delovne organizacije kakor tudi v odnosu do drugih organizacij, na
primer prometnih organizacij, denarnih, organizacij itd. Pri ustanavljanju temeljnih organizacij oziroma pri sprejemanju programov za njihovo ustanavljanje
se je vse preveč poudarjala pravica TOZD do ustvarjanja in razpolaganja z dohodkom, premalo pa se je poudarjala njihova obveza, da ta dohodek kot družbeni dohodek združujejo na osnovi sporazuma z drugimi TOZD za dosego
skupnih ciljev. V programih in poskusih konstituiranja TOZD v skladu z ustavnimi dopolnili še vedno največkrat srečamo probleme delitve in gospodarjenja s sredstvi, ustvarjanja im delitve dohodka ter prelivanja sredstev, medsebojne pomoči, zasnovane na poslovnih principih solidarnosti. To opravičuje
upanje, da se bodo odnosi pri ustanavljanju temeljnih organizacij združenega
dela v prihodnosti le urejali celovito in da bodo premagane omenjene težave.
V zvezi s tem velja omeniti ugotovitev, da je kvaliteta sklenjenih samoupravnih
sporazumov v primerjavi s programi, na podlagi katerih so pripravljeni, slabša
in da nastajajo težave in celo odpori v prvi fazi uresničevanja programov —
pri sklepanju samoupravnih sporazumov.
Iz že sklenjenih samoupravnih sporazumov o združevanju oziroma iz osnutkov sporazumov in iz pripravljalnega drugega gradiva, ki sta ga zbrala zlasti
komisija za samoupravljanje pri CK ZKS in ustrezna komisija pri republiškem
svetu Zveze sindikatov Slovenije — izhajajo nekatere slabosti in negativne tendence, ki so ponekod še vedno izraz negotovosti in iskanje najbolj primernih
poti, drugje pa tudi izraz želje, da se s formalno prilagoditvijo ustavnim amandmajem ohranijo dosedanji odnosi. Na prvem mestu je treba omeniti predvsem
to, da se samoupravni sporazum o združevanju nujno bagatelizira vselej takrat,
kadar se z njim nič bistvenega ne ureja ali se urejajo nekateri zgolj formalni in
tehnološki principi, slabo obdelani ali popolnoma nedodelani pa so družbenoekonomski odnosi, ki nastajajo ob tem, ko se določa, kdo in kaiko bo razpolagal
in upravlj al s skupnimi sredstvi, kako se bo delil dohodek itd. — skratka, celotna sfera ekonomskih odnosov, od katerih je ravno odvisen njihov družbeni in
državni ali skupinsko lastninski karakter. Nekateri samoupravni sporazumi se
problemu izognejo z določbo, po kateri se dohodkovni in drugi iz njih izvirajoči
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odnosi urejajo bodisi s posebnim samoupravnim sporazumom, ki naj bi bil sklenjen v prihodnje ali pa s posebnim aneksom k takemu sporazumu. Glede na pomembnost teh odnosov lahko pomeni tako odlašanje v njihovem urejanju resno
nevarnost za uresničitev samoupravnih sporazumov v polnem smislu ustavnih
dopolnil. Praksa, da se ti odnosi uredijo v posebnem aneksu, ki se običajno sprejema po drugačnem postopku kot samoupravni sporazum sam, se zdi še posebej nevarna zato, ker so z njo delavci temeljnih organizacij združenega dela
v resnici odrinjeni od reševanja bistvenih problemov združevanja. Nemalokrat
so samoupravni siporazumi o združevanju pomanjkljivi tudi na račun statutov
OZD, ki naj bi reševali to, česar niso uspeli rešiti samoupravni sporazumi. So
celo primeri, ko se vsi odnosi, izvirajoči iz oblikovanja temeljnih organizacij
združenega dela, urejajo s statutom,, s katerim se ponekod celo ustanavljajo temeljne organizacije združenega dela. Tudi v taki praksi je ta nevarnost, saj se
tudi statuti po navadi ne sprejemajo z neposrednim odločanjem vseh delavcev v
temeljnih organizacijah združenega dela. Da bi se izognili takemu načinu odločanja, bo treba zahtevati, da se tudi statuti — posebno kadar urejajo odnose
med temeljnimi organizacijami združenega dela — sprejemajo na enak način
kot samoupravni sporazumi, to je z neposrednim odločanjem v vsaki temeljni
organizaciji združenega dela.
Posledica takega pristopa k oblikovanju temeljnih organizacij združenega
dela je, da formalno sicer imamo temeljne organizacije združenega dela, te pa
nimajo svoje bistvene vsebine, ker se v sferi odločanja o rezultatih dela ni nič
spremenilo. Ugotovitve kažejo, da do takega ustanavljanja »praznih« temeljnih
organizacij združenega dela prihaja zaradi tega, ker problemov ob ustanovitvi
niso dovolj strokovno 'in politično razčistili ali celo iz čistega oportunizma, ki
želi formalno zadovoljiti zahtevo po -ustanavljanju temeljnih organizacij združenega dela. Zanimivi so rezultati raziskave »Stališče delavcev o današnjih
družbenih pojavih«, ki jo je pripravil republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
in v kateri se je 51,31 % anketiranih delavcev odločilo za eno TOZD v podjetju.
Razlogi za tako odločitev so zelo različni, med njimi pa so pomembni naslednji:
17,97 % takih -delavcev meni, da je najpomembnejša ena TOZD, zaradi različne
akumulativnosti in uspešnosti posameznih delov podjetja; 16,44% zato, ker
tečejo večje investicije; 12,69 %, ker podjetje uvaja novo tehnologijo in 12,69 %,
ker bi ustanovitev večjega števila TOZD pomenila razcepitev podjetja. Rezultati
kažejo na precejšnjo neobveščenost delavcev in na to, da se jim vsiljujejo lažne
dileme, kar je zelo značilno za prve tri navedene primere. Ti razlogi so namreč
taki, da bodo obstajali vedno in povsod in pomenijo dejansko odlaganje ustanavljanj a TOZD v nedogled.
Posebne značilnosti kaže ustanavljanje temeljnih organizacij združenega
dela v dislociranih obratih delovnih organizacij.
Taki obrati so nastali največkrat na manj razvitih območjih, med drugim
tudi kot rezultat prizadevanj političnih faktorjev v takih občinah, ki so si hotele
predvsem zagotoviti čimveč delovnih mest in se niso spuščale v to, kakšne samoupravne pravice so bile -določene obratu. Taka naziranja so -danes marsikje še
vedno živa in še vedno se v strahu pred tem, -da se ne -bi zamerili »centralam«,
zadovoljujejo s takimi odnosi. Zaradi drugačnega položaja teh obratov kot
temeljnih organizacij pa se drugje pojavljajo težnje po ustanavljanju TOZD,
ki pa niso vedno v skladu z interesi delovne organizacije. Zaradi tega iti ker
ustanavljanje obratov ni poznalo niti občinskih niti republiških meja, se prenašajo neurejeni odnosi med centralami in obrati tudi na medobčinske in celo na
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medrepubliške odnose. V zvezi z ustanavljanjem. TOZD v dislociranih obratih se
v nekaterih obratih sami nočejo konstituirati kot TOZD, čeprav imajo vse pogoje
za to ali bi lahko te pogoje ustvarili z minimalnimi napori,: na primer ne zaključi se tehnologija, ki bi omogočala zaokrožitev proizvodnega procesa. Drugje
ne pride do ustanavljanja TOZD, ker .se ne morejo sporazumeti o delitivi dohodka. Posebno prihaja to do izraza v dislociranih obratih izven centrov, ki
imajo malo ali pa so brez ustreznega strokovnega kadra, kar objektivno ovira
priprave za ustanavljanje TOZD.
Taka naziranja utegnejo biti zelo škodljiva, ker bi lahko bistveno odlagala
uveljavljanje ustavnih dopolnil in s tem tudi onemogočala reševanje njihovih
ekonomskih problemov.
1. 3. Enaiko kot pri poskusih oblikovanja temeljnih organizacij združenega
dela imamo tudi poskuse realizacije ustavnih načel o minulem delu. Nekatera
podjetja kot na primer Iskra in Sava Kranj so poskušala to načelo realizirati
s tem, da jih vključijo v pravilnike o delitvi dohodka in osebnih dohodkov.
S temi poskusi niti sami niso bili zadovoljni, saj je šlo tudi tukaj bolj za rutinske rešitve v obliki odpravnin, dodatkov na delovni staž itd. Takih poskusov
poenostavljenja pravice iz minulega dela je bilo zelo veliko tudi v 'drugih delovnih organizacijah. Na drugi strani imamo tudi primer Jutranjke iz Sevnice,
ki očitno nasprotuje ustavnemu načelu o minulem delu. Na tem mestu moramo
ugotoviti, da tudi sedanji samoupravni sporazumi in družbena dogovora o
delitvi dohodka in osebnega dohodka gredo mimo tega problema in ne upoštevajo pravic in obveznosti delavcev iz minulega dela in bi verjetno prav tu
morali začeti s praktičnim uresničevanjem načel.
Samoupravni sporazumi in družbena dogovora, sklenjeni na področju delitve
dohodka in osebnih dohodkov, ne 'ustvarjajo še pogojev, da bi delavci lahko
razpolagali s celotnim dohodkom in amortizacijo, da bi lahko odločali o nadaljnji razvojni politiki temeljne organizacije, v kateri, delajo in organizacije združenega dela, v kateri so vključeni prek svoje temeljne organizacije, da bi sprejemali programe razvoja svoje organizacije, 'ki bi morali biti osnova za družbeno
planiranje ipd. To je do neke mere sicer razumljivo, saj je bil ustrezni zalkon
sprejet še pred amandmaji — kar velja tudi za družbena dogovora. Te predpise
bomo morali čimprej uskladiti z ustavnimi amandmaji, da bodo tudi sami
prispevali k urejanju minulega dela v smislu ustavnih amandmajev. Se posebno
pomembno je uresničevanje ustavnih načel, s katerimi je opredeljen položaj
delavcev v razširjeni reprodukciji in v zvezi s tem uresničevanje njegovih pravic
iz minulega dela. Kot smo že omenili, je glede tega v praksi narejenega še zelo
malo. Gre za vprašanje, kako kategorijo minulega dela čimprej vključiti v samoupravne sporazume in družbena dogovora, še posebej poiskati stimulatorje, da
bo delavec dpi svojega 'dohodka vlagal v razvoj delovne organizacije oziroma v
razširj-eno reprodukcijo. Slednje bo mogoče uresničiti le, če se bo dosledno uresničevalo ustavno načelo, da mora biti osebni dohodek delavca odvisen tudi od
uspešnosti poslovanja 'delovne organizacije in rezultatov vlaganja sredstev.
V naslednji fazi uveljavljanja teh sporazumov bo potrebno prav temu kakor
tudi vsem elementom mezdnega oblikovanja osebnih dohodkov v dosedanjih
družbenih dogovorih posvetiti posebno slkrb. Samoupravni sporazumi vključujejo tudi določbo o pravici do dela, ki jo podpisnice zagotavljajo zaposlenim,
če bi zaradi modernizacije tehnoloških postopkpv prišlo db presežka zaposlenih.
To sporazumno sprejeto določilo pomeni, da se v praksi odpravlja tehnološki
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višek delovne sile /tam, kjer pride do modernizacije in da se iz naslova minulega
dela zagotovijo nova delovna mesta vsem, ki bi zaradi tega ostali brez dela.
To je zelo zahtevno določilo in treba bo izkoristiti iz prakse pojave njegovega
bagateliziran j a.
Kategorija minulega dela je še posebej pomembna v razmerju proizvodne
sfere — banke in v razmerju proizvodna sfera — trgovina ter znotraj proizvodne
sfere velikih integracijskih in tehničnih sistemih. Tudi v tej smeri so že bili
storjeni precejšnji napori, predvsem pri oblikovanju statuta in samoupravnega
sporazuma Ljubljanske banke. Razčiščevanje odnosov med velikimi trgovinskimi
podjetji in proizvajalci, kjer se je angažiralo poslovno združenje za trgovino,
je šele v začetkih. To velja v tem pogledu tudi za samoupravni sporazum združenega podjetja elektrogospodarstva Slovenije.
Kljub temu, dla je bilo tudi na področju trgovine veliko naporov v tej smeri,
pa povzroča skrb predvsem dejstvo, da se pravilno začrtani odnosi še ne materializirajo, se pravi ne prihaja še do konkretnega soodločanja o skupnem dohodku, do vračanja akumulacije, njenega skupnega vlaganja ipd. Res pa je, da
zlasti na področju prometa blaga in storitev manjka (konkretnih rešitev, kako
zagotoviti sodelovanje delavcev prizadetih organizacij pri upravljanju v organizacijah blagovnega prometa in kako uresničiti načela, da so ti delavci soudeleženi pri skupno ustvarjenem dohodku.
V zvezi z uresničevanjem ustavnega določila o minulem delu je pomembno
opozoriti na novo kvaliteto, ki se je pojavila pri vrednotenju pojma minulega
dela. Medtem ko so bili za začetno fazo uresničevanja ustavnih dopolnil značilni poskusi obravnavati minulo delo zgolj s stališča spreminjanja te pravice
v osebni dohodek vsakomur ali kvečjemu v določene pravice iz pokojninskega
zavarovanja, pa se danes kaže drugačno vrednotenje minulega dela — v tem
smislu, da se v OZD in temeljnih organizacijah združenega dela o minulem delu
pogovarjajo predvsem kot o pravici do upravljanja ali sodelovanja pri upravljanju s sredstvi, v katerih je opredmeteno minulo delo in ugotavljanje pravic
na podlagi rezultatov vlaganja. Očitno gre za novo kvaliteto v razlagi tega
pojma, ki je kajpada tudi bolj usklađeno z družbenim značajem sredstev za delo
in dohodka ter se smiselno upira zasebniški in kolektivno-lastniški miselnosti
v organizacijah združenega 'dela.
1. 4. Prav tako je pomanjkljivo samoupravno sporazumevanje in družbeno
dogovarjanje na področju združevanja sredstev za doseganje skupnih ciljev in
za uresničevanje načel vzajemnosti, kadar posamezne organizacije združenega
dela zaidejo v težak položaj. Pri uresničevanju teh amandmajev imamo še vedno
prisotno prav močno intervencijsko vlogo države, kadar gre za obveznost oblikovanja skupnih sredstev in premajhen vpliv temeljnih organizacij združenega
dela in delavcev v njej, kadar gre za uporabo skupnih sredstev. Tudi tukaj gre
za prevladujoči vpliv določenih struktur, ki lahko odločajo v imenu neposrednih
proizvajalcev, kar moramo preprečiti s sklenitvijo ustreznih dogovorov ali s
sprejetjem ustreznih predpisov. Glede na to, da se v skladih skupnih rezerv in
v drugih podobnih skladih na ravni občin in republik zbirajo znatna sredstva,
utegnejo prav ti skladi, katerih funkcioniranje je nujno, postati nov center
finančne moči, kjer se v imenu delavskega razreda upravlja z od njega odtujenimi sredstvi. Zaradi tega je toliko pomembnejše, da se tudi v teh točkah XXI.
amandmaja poišče pravi smisel dopolnil in se oblikujejo odnosi, .ki jih zahtevajo
določila ustavnih amandmajev.
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Ne glede na naštete pozitivne premike pa ostane slej ko prej nerešeno vprašanje praktičnega uresničevanja načel, ka!ko zagotoviti medsebojni vpliv na
poslovno politiko med proizvodnimi organizacijami in organizacijami, ki se
ukvarjajo s prometom in kako zagotoviti vpliv na skupno razširjeno materialno
osnovo dela ter na sodelovanje pri upravljanju s tistim delom dohodka, ki je
dosežen is skupnim -delom. Medtem ko so načelna izhodišča v tem pogledu več
aH manj razčiščena, manjka predvsem praktičen pristop uresničevanja teh načel,
zlasti tam, kjer gre za mnogostranski odnos, to je za odnos, kjer ima na primer
trgovina veliko majhnih dobaviteljev, ali pa kjer ima proizvajalec veliko dobaviteljev in veliko odjemalcev. Problem je sicer rešljiv z vertikalnim povezovanjem v skupno organizacijo, seveda je treba paziti, da ne pride do osiromašenja asortimenta trgovine oziroma zoževanja področja poslovanja. Problem je
pomemben, saj je od rešitve tega odvisno premagovanje sedanjih nesoglasij med
velikimi proizvajalci in njihovimi glavnimi odjemalci (Jugotekstil — Tekstilna
industrija, Metalka — Slovenske železarne itd.).
1. 5. Naslednja resna slalbost uresničevanja ustavnih dopolnil se kaže v tem,
da je ta proces, ki se je do določene mere že dotaknil večjih delovnih organizacij,
popolnoma pustil ob strani manjše organizacije, kjer >delavec po navadi ni nič
bližje odločanju kot v veliki organizaciji. Delen vzrok za take razmere je v
usmerjenosti politične akcije, ki si je prizadevala predvsem za ustanavljanje
temeljnih organizacij združenega dela, se zavzemala za reševanje vprašanj minulega dela in podobno, premalo temeljito pa se je ukvarjala z vprašanjem,
kako se uresničujejo ustavna dopolnila v tistih delovnih organizacijah, kjer
zaradi njihovega obsega ni potrebno organizirati več temeljnih organizacij
združenega dela. Ker morajo tudi v talkih organizacijah delavci imeti možnost
za dejansko odločanje o pogojih in sadovih svojega dela, bo treba z enalko intenzivnostjo in z enakih izhodišč organizirano nastopiti tudi v manjših organizacijah ter premagati miselnost, da je uresničevanje ustavnih dopolnil predvsem
organizacijski problem, se pravi, da gre predvsem za ustanavljanje temeljnih
organizacij združenega -dela. Posebno skrb in pomoč bodo komisije občinskih
skupščin 'in družbenopolitičnih organizacij morale nameniti ureditvi samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v tistih dislociranih obratih, ki nimajo pogojev, da se organizirajo kot TOZD in kjer je dejansko odločanje precej oddaljeno od neposrednih proizvajalcev.
1. 6. Pri ustanavljanju temeljnih organizacij združenega dela in pri uresničevanju ustavnih dopolnil sploh se vedno bolj pogosto zastavlja tudi vprašanje zaostajanja zakonodaje za ustavnimi dopolnili. Pri tem gre predvsem za
zaostajanje po vsebini, ko zasnove konkretnih zakonov po črki in duhu premalo
izhajajo ali celo ne upoštevajo ustavnih dopolnil (zakon o bankah), pa tuda za
časovno zaostajanje. Pri prvem problemu nastaja nesoglasje med nekaterimi
že sprejetimi zakoni, ki ne odražajo v celoti duha ustavnih dopolnil in med določbami tistih ustavnih dopolnil, ki se uporabljajo neposredno. Tako nastajajo
različne interpretacije ustavnih amandmaj ev, kair vnaša zmedo in negotovost,
ki jo je čutiti zlasti v delovnih organizacijah. Drugi problem nastaja zaradi
zaostajanja zakonodaje glede rokov, ki so bilj določeni z ustavnim zakonom.
V prvi vrsti gre za zakonik o združenem delu, ki mora ne samo izpolniti praznino na področju poslovanja delovnih organizacij, ugotavljanja in delitev dohodka, delovnih razmerij ipd., ampak ustvariti tudi osnove za vso izvedeno
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zakonodajo in za normativno urejanje odnosov znotraj organizacij združenega
dela. V tem smislu se zdi kritika iz delovnih organizacij in občin na račun
zvezne in republiške uprave upravičena. S tega vidika pa ni mogoče vsakega
odlaganja hitrejšega uresničevanja ustavnih dopolnil kvalificirati kot odpor,
ampak je marsikdaj vmes negotovost in čakanje na konkretne rešitve, čeprav
to zaostajanje brez dvoma pospešuje uveljavljanje odporov v primerih, ko so
sicer pogoji zreli za samoupravne rešitve v skladu z ustavnimi dopolnili. Od
bodoče zakonodaje se pričakuje tudi, da bo rešila oziroma uredila problem
družbene kontrole vsebine samoupravnih sporazumov. Čeprav je narava samoupravnih sporazumov taka, 'da predpostavlja svobodno dogovarjanje prizadetih
subjektov, pa njihov družbeni pomen vendarle prerašča raven interesov udeležencev sporazumevanja, kar upravičuje določen družbeni vpliv, ki naj bi se
izražal v ustrezni družbeni verifikaciji teh aktov.
2. Vsebina in metode dela občinskih komisij za pregled statutov in drugih
splošnih aktov delovnih organizacij ter sodelovanje med njimi in našo komisijo.
2. 1. Sodelovanje z občinskimi komisijami za pregled statutov in drugih
splošnih aktov je bil že od vsega začetka bistven element delovne usmeritve
komisije. Poleg že omenjenih regionalnih posvetovanj v letu 1971 se je komisija
že po prvi seji obrnila na občinske komisije s posebnim pismom, s katerim jih
je seznanila s svojo vlogo in programom, prosila, da ji sporočajo svoje ugotovitve, izkušnje in nejasnosti pri svojem delu, jo obvestijo o vsebini in metodah
svojega dela ter o tem., kako si zamišljajo svoje sodelovanje z našo komisijo
oziroma kakšno pomoč z naše strani pričakujejo pri svojem delu. Občinske komisije so nas takrat in tudi kasneje obveščale o problematiki, ki so jo obravnavale in se obračale na nas s posameznimi vprašanji, na katere so naletele pri
svojem delu.
2. 2. S sprejemom ustavnih dopolnil XXI—XXIII so se pred občinskimi
statutarnimi komisijami pojavili novi problemi in nove dileme, ki so vnesle
precej dezorienitacije in negotovosti v njihovo delo. S sprejemam ustavnih dopolnil, zlasti pa s sprejemom ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX—XLI (Ur. 1. SFRJ, št. 29/71), s katerim so bile razveljavljene tiste
določbe temeljnega zakona o podjetjih, ki so določale pristojnosti občin glede
obravnavanja statutov delovnih organizacij, so se pojavila ponekod tolmačenja,
da je prenehala pristojnost občinskih skupščin, da obravnavajo statute delovnih
organizacij in da so zaradi tega občinske statutarne komisije odveč. Komisija
je zato v začetku leta 1972 sklenila, da pripravi in izvede področna posvetovanja
z občinskimi statutarnimi komisijami, da bi ugotovila dileme, ki nastajajo in
pomagala pri njihovem reševanju. V ta namen je spomladi istega leta organizirala posebno anketo, s katero je poskušala zbrati osnovne podatke o stanju
v občinah in o aktivnosti teh komisij, da bi ustrezno opredelila vsebino regionalnih posvetovanj. Že anketa, zlasti pa posvetovanja sama, ki so bila izvedena
v decembru 1972, so pokazala zelo različno stanje aktivnosti posameznih občinskih statutarnih komisij. Medtem ko so v nekaterih občinah komisije nadaljevale delo in obravnavale ne samo statute in 'druge samoupravne akte delovnih
organizacij, temveč so se v sodelovanju z ustreznimi komisijami pri družbenopolitičnih organizacijah aktivno vključile v prizadevanja za čimhitrejšo in čim
bolj ustrezno uresničevanje ustavnih dopolnil, so v drugih občinah komisije
prenehale delovati in bile celo razpuščene. V večini občin pa so komisije od
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usklajevanja statutov s XV. ustavnim dopolnilom prenehale biti aktivne. K taki
pasivizaciji je prispevala predvsem negotovost o vlogi in pristojnostih občinkih
skupščin po sprejetju ustavnega zakona in nejasnosti, ki so vladale tudii v naši
komisiji.
Na teh posvetovanjih smo predvsem razčistili dvome v pristojnosti občinskih skupščin pri obravnavanju statutov delovnih organizacij, pri čemer smo
izhajali iz določb 80. člena ustave SR Slovenije 'in iz ugotovitve, da taka funkcija občine ni v nasprotju s položajem organizacij združenega dela po sprejemu
ustavnih dopolnil. Prd tem smo bili tudi enotnega mnenja, da je na enak način
treba obravnavati tudi samoupravne sporazume o združevanju, ker obravnavajo najpomembnejše družbenoekonomske odnose v združenem delu in ker so
podlaga za statute, ter je zato tudi glede njih potrebna družbenopolitična verifikacija. Se več. Posveti so sprejeli sugestijo naše komisije, da se njihovo delo
ne omeji zgolj na formalnopravno obravnavo predloženih splošnih samoupravnih
aktov in na ocenjevanje njihove skladnosti z ustavo in zakonom, temveč da je
aktivnost komisije potrebna že med pripravo takih aktov, ko je treba spodbujati in pomagati zlasti tistim organizacijam združenega dela, kjer se ti odnosi
prepočasi urejajo ali se sploh ne "urejajo. Nadalje naj bi Občinske statutarne
komisije spremljale tudi, kako se v organizacijah združenega dela uresničujejo
sprejeti samoupravnu, dogovori. Te funkcije bodo občinske statutarne komisije
lahko uspešno opravile le v tesni povezavi z družbenopolitičnimi organizacijami
v občini in ob močni podpori občinske skupščine, ki moira s svojimi akti precizirati naloge in pristojnosti teh komisij. Čeprav zoper tako opredelitev vloge in
funkcije občinske statutarne komisije v načelu ni bilo pripomb, pa se je zlasti
v manjših in manj razvitih občinah postavilo vprašanje praktičnega uresničevanja tega programa, glede na kadrovske težave, .ki jih ima. Opravljanje opisanih funkcij občinskih komisij narekuje tudi spremembe v njihovi kadrovski
sestavi, kar pomeni, da morajo biti vključeni vanje poleg pravnikov zlasti še
ekonomisti in družbenopolitični delavci. Vseh teh profilov pa marsikje manjka
oziroma so angažirana že na drugih področjih, tako da je težko pričakovati njihovo polno angažiranje v občinskih statutarnih komisijah. Na posvetih smo se
zedinili, da je treba to oviro pretnagovati s skrajno racionalizacijo dela, in sicer
tako, da se v občinah izognemo vzporednemu obravnavanju istih problemov
v raznih telesih. Prav tako bo morala naša komisija nuditi občinskim statutarnim komisijam več konkretne pomoči pri reševanju posameznih problemov,
z občasnimi posveti pa vplivati na smeri in intenzivnost dela teh komisij.
Komisija daje skupščini in njenim zborom poročilo o dosedanjem delu z
željo in pričakovanjem, da bodo poslanci ocenili opravljeno delo, ovrednotili
stališča in problematiko, ki je v poročilu nakazana ter dali napotke in predloge
za, njeno nadaljnje delo. Predvsem pa bo koristna pomoč skupščine in poslancev,
če bodo sproti opozarj ali na nerešene probleme in dileme ob praktičnem uresničevanju ustavnih amandmajev s področja dejavnosti komisije. Razen tega komisija tudi pri svojih neposrednih stikih in razpravah v bazi — v delovnih organizacijah in občinah računa na oporo, pomoč in sodelovanje poslancev, ker
bo le tako lahko uspešno opravljala svoje naloge.
St.: 0209-4/73
Ljubljana, 6. 2. 1973
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POROČILA
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne
11. 5. 1973 obravnaval predlog resolucije o uresničevanju ustavnih dopolnil
XXVII—XXX k ustavi SR Slovenije, ki jo je predložila v obravnavo komisija
enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delovnih
organizacijah.
Uvodoma je odbor pozitivno ocenil akcijo komisije, da je pripravila resolucijo o uresničevanju ustavnih dopolnil, ker je nujno potrebno povečati aktivnost
organizacij združenega dela, družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih
skupnosti kakor tudi družbenopolitičnih organizacij pri realiziranju samoupravnih družbenopolitičnih organizacij pri realiziranju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v združenem delu, ki izhajajo iz ustavnih dopolnil.
Člani odbora so menili, da je formalni pristop pri uvajanju temeljnih organizacij združenega dela in drugih nalog, ki obsegajo 'izvajanje ustavnih dopolnil
XXVII—XXX ena od ovir za dejansko uresničitev ustavnih dopolnil. Druga
ovira za uresničevanje njihove vsebine pa so razni prikriti in odkriti odpori za
njihovo uvajanje.
V nadaljevanju razprave se je odibor strinjal z izhodiščem, navedenim v
resoluciji, da je uresničevanje ustavnih dopolnil in izvajanje družbene in gospodarske reforme neločljiv proces, ki ga je treba izvajati obenem, kajti cilje
stabilizacijske politike bomo dosegli le ob podpori in s prizadevanjem vseh
delavcev in delovnih ljudi v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela.
Odibor se je strinjal tudi z določilom, da je potrelbno v večji meri kot doslej
medobčinsko sodelovanje v primerih, ko se ustanavljajo temeljne organizacije
združenega dela in izvajajo ostale naloge, ki jih nalagajo delavski amandmaji,
zlasti pri organizacijah združenega dela, ki imajo svoje orgnizacijske enote
oziroma obrate v različnih občinah. Dosedanja praksa pa kaže v mnogih primerih, da na sedežih organizacij združenega dela ikot tudi v občinskih skupščinah, kjer so sedeži teh organizacij, gledajo izvajanje ustavnih amandmajev le
iz svojih ozkih interesov.
Poslanci so se strinjali s stališčem, da se pospeši sprejem sistemskih ukrepov. ki bodo omogočali ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti na
samoupravni podlagi, zlasti na področju gospodarstva, medtem ko je treba na
področju družbenih služb še vnaprej dograjevati sistem njihovega delovanja,
predvsem z uvajanjem delegatskega sistema.
V skupni obravnavi s komisijo enotnega zbora je odbor sprejel predlog
resolucije o uresničevanju ustavnih dopolnil XXVII—XXX k ustavi SR Slovenije in predlaga republiškemu zboru, da jo sprejme v predloženem besedilu.
Za svojega predstavnika na seji zbora je odbor imenoval poslanca Jožeta
Dernovška.
St.: 0209-4/73
Ljubljana, 14. 5. 1973
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
15. 5. 1973, št. 0209-4/73.
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OSNUTEK SKLEPOV IN PRIPOROČIL
o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora

Ocenjujoč dosedanji gospodarski, družbeni in socialni razvoj Slovenije ugotavljata republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije, da je uispešno uresničevanje smotrov, ki so opredeljeni v resoluciji o
dolgoročnem razvoju SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 13/72), neposredno odvisno tudi od načrtnega usmerjanja prostorskega razvoja 'in gospodarjenja s
prostorom, od smotrnega izkoriščanja naravnih bogastev in od človeka ustvarjenih prostorskih vrednot ter od aktivnega varovanja človekovega okolja in
gospodarjenja s kvalitetami okolja. Za sedanje stanje uporabe in izkoriščanja
prostora in prostorskih vrednot so značilni razpršena urbanizacija, postopna
deagrarizacija in razseljevanje nekaterih območij, nezadostna notranja infrastrukturna povezanost, slaba vključenost v širši prostor in naraščajoče razvrednotenje naravnega okolja; proces urbanizacije in gospodarski razvoj se
usmerjata predvsem na območja dolin in obale, kjer se naglo večajo nasprotja
•in neskladja med naravnimi pogoji ter na novo ustvarjenimi vrednotami in
razvojnimi težnjami. Vse to narekuje, da se pri snovanju družbenoekonomskega
razvoja uporabijo specifične metode raziskovanja tehnologije in prostora, ki
bodo omogočile ustvariti pogoje za skladnejši družbeni -in gospodarski razvoj
vseh območij ter področij, delovnemu človeku pa ustrezne pogoje za delo, prebivanje in rekreacijo.
Poglavitni smotri in smernice za urejanje prostora izhajajo 'iz splošnih in
specifičnih stališč iz ustave in resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije,
ki zadevajo urejanje prostora, ter iz presoj položaja 'in značilnosti prostora SR
Slovenije; bili so v javni razpravi v skladu z 8. členom zaikona o regionalnem
prostorskem planiranju in so v njih upoštevane pripombe, ki jih je dala javna
razprava.
Republiški zbor 'in enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
sprejemata v skladu s 6. in 9. členom zakona o regionalnem prostorskem planiranju (Ur. list SRS, št. 16/67) poglavitne smotre in smernice za urejanje prostora kot element regionalnega prostorskega plana SR Slovenije, ki bo podlaga za pripravo nadaljnjih elementov tega plana, za načrtovanje na medobčinski 'in občinski ravni, za načrtovanje na posameznih področjih gospodarskih in
družbenih dejavnosti ter talko podlaga za uporabo prostorskega planiranja kot
glavne metode za usmerjanje prostorskega razvoja in za smotrno ravnanje in
odločanje delovnih ljudi in družbenih dejavnikov.

POGLAVITNI SMOTRI IN SMERNICE ZA UREJANJE PROSTORA
1. Poglavitni smotri urejanja prostora
Ob stalnem in dolgoročnem prostorskem planiranju ter s polno odgovornostjo tudi do prihodnjih rodov je treba ustvariti takšne okvirne ureditve prostora, ki bodo omogočale skladen gospodarski razvoj ter zdrave in humane življenjske pogoje, v katerih imajo delovni ljudje in občani po ustavnem načelu
pravico živeti in delati.
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Te okvirne ureditve prostora, so poglavitni smotri njegovega urejanja,
in so:
— policentrični urbani sistem, ki bo omogočal zmanjševanje razlik med
mestom in predmestji, mestom in podeželjem ter razvitimi in nerazvitimi območji glede na položaj delovnega človeka in na njegove pogoje za delo in prebivanje, za razvijanje njegovih delovnih sposobnosti, zdravja, kulture in znanja, upoštevajoč komplementarnost družbene in gospodarske strukture Slovenije;
— usklađena namenska izraba vseh površin in takšna porazdelitev gospodarskih dejavnosti, ki bosta omogočal najugodnejši gospodarski razvoj upoštevajoč prirodne vire in komparativne prednosti prostora, zavarovanje potrebnega
manevrskega prostora za ustvarjalne iniciative bodočih rodov ter širše povezovanje in sodelovanje SR Slovenije z jugoslovanskim in evropskim prostorom;
— kvalitetno »kolje, ki bo omogočalo zdravo in humano življenje, upoštevajoč značilnosti slovenske dežele, njenih pokrajinskih območij in drugih kvalitet.
2. Smernice za urejanje prostora
Smernice za urejanje prostora so splošna prostorska načela za usmerjanje
razvoja posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti v skladu s smotri urejanja prostora.
Razvrščene so po naslednjih področjih:
a) naselitev
b) stanovanje
c) industrija in 'druge sekundarne dejavnosti
d) promet
e) energetika
f) vodno gospodarstvo
g) kmetijstvo
h) gozdarstvo
i) turizem, rekreacija in varstvo narave
a) Naselitev
Stopnja urbanizacije oziroma razseljevanja je v veliki meri odvisna od
dostopnosti urbanih središč, zato so velikost, stopnja opremljenost in prostorska
razporeditev teh središč izrednega pomena.
Smernice za urejanje prostora v okviru tega področja obravnavajo prostorsko porazdelitev stanovanj in delovnih .mest s posebnim poudarkom na
porazdelitev centralnih funkcij v skladu s policentričnim urbanim sistemom in
z načeli varovanja okolja.
— Razvoj urbanizacije se usmerja v skladu s policentričnim urbanim sistemom SR Slovenije;
— razvoj regionalnih urbanih središč se usmerja tako, da postajajo vodilna
razvojna središča družbenega, gospodarskega in kulturnega napredka;
— ruralna Območja se urejajo tako, da se zmanjšujejo razlike med mestom
in podeželjem;
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— manj razvita in obmejna Območja se krepijo, prenaseljena in zasičena
območja pa razbremenjujejo tako, da se zmanjšujejo razlike med razvitimi in
nerazvitimi območji;
— poselitev se usmerja predvsem v strnjena naselja; tako bodo prosta zemljišča v strnjenih naseljih racionalno izkoriščena, naravno okolje pa čim bolj
ohranjeno;
— proizvodne dejavnosti se ob upoštevanju ekonomskih kriterijev razvijajo strnjeno tam, kjer je do njih ugoden dostop iz mesta prebivanja.
b) Stanovanje
Velik primanjkljaj stanovanj, njihova visoka cena 'in nizek sedanji poprečni
stanovanjski standard terjajo hitro in učinkovito ukrepanje, zato obravnavajo
smernice za urejanje prostora s posebno pozornostjo tiste činitelje, ki bi pravilno
usmerjeni glede na urejanje prostora 'in varstvo okolja največ pripomogli k
učinkovitemu razvoju tega področja.
— Stanovanjska politika in politika opremljanja zemljišč s [komunalnimi
napravami se oblikuje v skladu s policentričnim urbanim sistemom, to je v
skladu z razvojem urbanih in ruralnih območij ter z gradnjo osnovne infrastrukture in načeli varstva okolja;
— zemljiška politika se oblikuje tako, da se gradbena zemljišča, ki so potrebna za organizirano in strnjeno gradnjo stanovanj, zagotovijo vnaprej in da
se ta zemljišča združujejo ne glede na občinske meje;
— zemljišča, ki so določena za gradnjo stanovanj, se prej pripravijo in
opremijo s komunalnimi napravami; vzporedno z gradnjo stanovanj pa se zagotovi smotrno omrežje spremljajočih objektov, potrebnih za oskrbo stanovanjskega območja;
— gradnja stanovanj se, razen v mestnih središčih, usmerja v smislu goste
zazidave z nižjimi stanovanjskimi bloki in strnjenimi enodružinskimi hišami;
gradnja posameznih stanovanjskih objektov se dovoljuje praviloma samo v območju strnjenih naselij;,
— rekonstrukcija mest se izvaja v skladu s takšno sanacijsko politiko, da
se ohrani čim večji stavbni fond ter da se ohrani oziroma vzpostavi potrebno
razmerje med stanovanjskimi in javnimi površinami; rušenje -in graditev stavb
brez sanacijske politike ni dopustno;
— stanovanja in delovna mesta se razporejajo v prostoru tako, da je razdalja med njimi čim manjša in da so zagotovljeni higienski bivalni pogoji.
c) Industrija in druge sekundarne dejavnosti
Splošni namen usmerjanja razvoja industrije in drugih sekundarnih dejavnosti z vidika urejanja prostora je v tem, da se za ta razvoj, ki bo v naslednjem
desetletju še vedno najpomembnejši dejavnik pri večanju naših mest, zagotovijo
čim boljši prostorski pogoji glede na naravne danosti, transport, delovno silo
in družbenopolitične pogoje ter da se obenem izpolnijo zahteve varstva okolja.
— Površine za industrijo in druge proizvodne dejavnosti se določajo tako,
da se upoštevajo predvsem naravni pogoji, število prebivalcev in stanovanj ter
komunalna opremljenost naselja, mobilnost prebivalstva, prometna- povezanost
s širšim območjem in njegova gospodarska struktura ter načela varstva okolja
in kulturnih vrednot;
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— površine za pristaniško industrijo je potrebno zagotoviti zato, da se
izrabi komparativne prednosti pomorske orientacije Slovenije;
— površine, ki so določene za industrijo in -druge sekundarne dejavnosti,
se rezervirajo ter postopoma vnaprej pripravijo ter opremijo;
— strnjene površine za industrijo — industrijske cone — ki omogočajo
smotrni izkoristek prostora in njegove komunalne in druge opreme, se določajo na robu že razvitih naselij z mestnimi značilnostmi;
— v manj razvitih območjih se locira industrija tako, da je zagotovljena ekonomičnost poslovanja in da se v proizvodnjo vključijo prebivalci čim večjega
števila naselij;
— »umazana« 'in »smradljiva« industrija, pa tudi tista tako imenovana
»čista industrija«, ki moti urbano okolje, se umakne z območja mest oziroma
naselij in z območij naravovarstvenih vrednot; če to v celoti ni mogoče, se predpišejo posebni pogoji;
— za odlaganje odpadkov in škodljivih snovi se določijo takšne lokacije in
načini, ki onemogočajo negativne vplive na okolje.
d) Promet
Promet je zelo učinkovito sredstvo za usmerjanje tako prostorskega kot
gospodarskega razvoja, zato je treba posvetiti toliko večjo pozornost njegovemu
lastnemu razvoju.
Smernice za urejanje prostora v okviru tega področja stremijo za takšnim
prometom, ki bo zagotovil v skladu s policentričnim urbanim sistemom in z
načeli varstva okolja svobodno izbiro bivanja, dela, nakupovanja in rekreacije
čim varneje, čim hitreje ter čim udobneje in ceneje.
— Prometna infrastruktura se modernizira in izgrajuje tako, da bodo vse
vrste prometa omogočale varen, hiter, udoben in cenen prevoz potnikov in
blaga;
— s sodelovanjem različnih vrst prometa se zagotovi integralen prevoz, to
je prevoz od začetka poti do cilja; zato se razvijajo prometna vozlišča, to so
stične točke med posameznimi vrstami prometa., ki pri integralnem prevozu
sodelujejo;
— individualni promet se smotrno omejuje v korist javnega prometa, zato
se v mestnem in medmestnem prometu uveljavlja prednost kolektivnih prevoznih sredstev pred individualnimi;
— v območjih, kjer poteka železnica, se usinerja promet s ceste na železnico v največji možni meri glede na splošne družbenoekonomske koristi;
— prevoz se porazdeli tako, da prevzame železnica promet na večjih razdaljah, oeste pretežno prevoz na kratkih razdaljah, cevovodi v prvi vrsti nafto,
njene derivate in plin, ladje predvsem večje tovore, letala pa hiter transport;
— mednarodne ceste se opremijo s takšnim številom priključkov, da bo
zagotovljen gospodaren izkoristek teh cest za potrebe posameznih območij in
da bo Obenem zagotovljena tudi zahtevana stopnja kvalitete mednarodnega
prometa;
— površine, ki so potrebne za modernizacijo sedanje in graditev nove prometne infrastrukture, se določajo in zavarujejo v skladu z načeli varstva okolja;
— površine, ki so potrebne za graditev pristanišč in plovnih poti, se dok>čajo in zavarujejo tako, da bo zagotovljena povezava slovenskega s širšim prostorom in da bo omogočen najugodnejši družbenoekonomski razvoj;
45
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— površine za letališča vseh vrst se določajo predvsem tako, da se upoštevajo dopustne mere hrupa v naselitvenih in rekreacijskih območjih.
e) Energetika
Proizvodnja energije je odvisna od razpoložljivih virov in njihove ekonomičnosti; njen prenos in distribucija pa sta prilagodljiva različnim konceptom
naselitve.
Smernice za urejanje prostora v okviru tega področja stremijo za gospodarno in zanesljivo oskrbo z energijo vsega prebivalstva in gospodarstva v
okviru policentričnega urbanega sistema ter omogočajo varstvo okolja.
— Pri izbiri energetskih virov se upošteva predvsem gospodarnost in zanesljivost oskrbe z energijo ter varstvo zraka, vode in pokrajine;
— površine za proizvodne, prenosne in distribucijske energetske naprave
ter površine za skladiščenje energetskih virov in odpadkov se določajo tako,
da se zagotovi gospodarna in zanesljiva oskrba z energijo v skladu s policentričnim urbanim sistemom, da se upošteva energetska 'infrastruktura sosednjih
regij in širšega prostora ter da se omogoči varstvo okolja; te površine se zavarujejo s primernimi ukrepi;
— hidroelektrarne oziroma zbiralniki se gradijo predvsem v skladu z zahtevami naravovarstva in vodnega gospodarstva;
— termoelektrarne na trda, tekoča ali plinasta goriva se gradijo predvsem
v primernih mikroklimatskih pogojih, v primeram razdalji od naselij, zunaj
ozkih rečnih dolin, ob virih goriva oziroma tam, kjer je mogoče zagotoviti primeren transport goriva 'in tam, kjer je zagotovljena zadostna količina hladilne
vode;
— termoelektrarne na jedrsko gorivo se gradijo predvsem tam, kjer je
zagotovljena zadostna količina hladilne vode, kjer je omogočen varen in nemoten dovoz potrebnega goriva in tam, kjer je mogoče upoštevati mednarodna
priporočila o varstvu pred radiacijo in o lociranju takih objektov;
— rafinerije, plinarne in toplarne se gradijo predvsem v primernih mikroklimatskih razmerah in v primernih razdaljah od naselij;
— visokonapetostno elektroprenosno omrežje, magistralni plinovodi in
naftovodi se gradijo predvsem tako, da se omogoči, smotrno sekundarno omrežje,
da se čimbolj združujejo v energetskih in drugih infrastrukturnih koridorjih,
da so njihovi poteki usklađeni z drugimi koristniki prostora (kmetijstvo, gozdarstvo, promet, telekomunikacije, zazidljive površine in podobno) ter tako,
da se ohrani kulturni videz pokrajine;
— skladiščenje energetskih virov in odpadkov se določa tam, kjer je mogoče zadostiti varnostnim ukrepom in zahtevam varstva okolja,
f) Vodno gospodarstvo
Z industrializacijo, urbanizacijo in dvigom življenjskega standarda potrošnja
vode zelo hitro narašča. Časovna in krajevna razporeditev razpoložljivih vodnih
količin pa s tem postaja nezadostna, zlasti še zaradi naglega naraščanja onesnaženja naravnih voda. Zato je potrebno racionalneje izkoriščati zaloge in
ustvarjati nove dodatne rezerve ter hitreje in učinkoviteje čistiti odpadne vode.
Z intenzivnejšo izrabo prostora naraščajo tudi potrebe po ukrepih za varstvo
pred škodljivim delovanjem voda.
— Zavarujejo se razpoložljivi izviri, območja talne vode ter vodozlbirna
območja akumulacij, iki so namenjena oskrbi z vodo;
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— zagotovi se gradnja objektov, zlasti akumulacij, ki bodo povečale količino porabne vode, obogatile nizke vode, vplivale na kakovost vode ter hkrati
omogočale ali pospeševale ribogojstvo, turizem in rekreacijo;
— pred vsemi drugimi potrebami po yodi se uveljavi prednost oskrbe prebivalstva s pitno vodo; javna oskrba večjih naselitvenih območij s pitno vodo
pa se organizira z regionalnimi vodovodi;
— pri programiranju gospodarskega razvoja in urbanizacije se predvidi zbiranje, ustrezno čiščenje in ohlajevanje odpadnih vod, ki jih vračamo v naravne
reoipiente;
— pred škodljivim delovanjem voda, hudournikov in plazov se z zadrževanjem in drugimi sodobnimi hidrotehničnimi, regulativnimi, biološkimi in
gospodarskimi ukrepi doseže neškodljivo odtekanje visokih voda ter preprečuje
erozija in plazenje;
— na zamočvirjenih in poplavnih območjih se s sodobnimi melioracijskimi
posegi pridobijo nove kmetijske ali za druge namene uporabne površine.
g) Kmetijstvo
Gospodarski razvoj, naraščanje prebivalstva in urbanizacija onemogočajo
zaščito vseh površin, ki bi jih mogli uporabiti za kmetijsko gospodarstvo. Zato
se pri urejanju prostora v okviru tega področja stremi za zaščito najrodovitnejše in izboljšavo manj rodovitne zemlje.
— Zemljišča za kmetijske namene se smotrno razmejijo z zemljišči za
druge namene, kot so poselitev, infrastruktura, rekreacija in podobno, zato da
se ohrani za prehrano potrebna obdelovalna zemlja;
— kvalitetna obdelovalna zemlja se zavaruje s posebnimi varovalnimi
ukrepi, manj rodovitna pa izboljšuje s smotrnimi hidromelioracijskimi in drugimi posegi;
— kmetijska zjemljišča se združujejo v strnjene kmetijske površine, ki jih
zahteva sodobna -smotrna kmetijska proizvodnja;
— strnjena kmetijska zemljišča se ne razkosujejo z graditvijo naselij, infrastrukture ali na zasebno pobudo; pri nujnih posegih v kmetijska zemljišča se
skuša doseči, da ostanejo čim bolj strnjena;
— kmetijska izraba se vzdržuje tudi na tistih zemljiščih, ki so sioer za sodobno kmetijstvo manj ugodna, pač pa je ta izraba pomembna za ohranitev kulturne in rekreacijske vrednosti območja, naravnega ravnotežja ter za narodnoobrambne in druge interese;
— območja, za katera ne obstajajo družbeni, ekonomski ali prostorski interesi, da bi ostala kmetijska, se določijo za pogozditev;
— vzporedno z razvijanjem kmetijskega gospodarstva se razvijajo tudi
ostale prostorske funkcije: infrastruktura, zdravstvo, izobrazba in podobno;
s tem se omogočijo kmečkemu prebivalstvu boljši življenjski pogoji;
— v območjih, ki so za kmetijstvo manj ugodna, se omogoči dodatna zaposlitev in razvija možnosti za dnevno delovno migracijo prebivalstva.
h) Gozdarstvo
Gozdovi so zelo pomembni za gospodarski in družbeni razvoj ter ohranitev
okolja, zato se morajo gozdovi izkoriščati, upravljati in varovati v skladu s
smotri urejanja prostora.
45*
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— Gozdna zemljišča, ki imajo poseben gozdnogospodarski pomen, se smotrno varujejo tako,, -da ima gozd prednost pred drugimi izrabami: urbanizacija,
kmetijstvo, turizem in podobno;
— gozdna zemljišča, ki so kljub degradiranemu gozdu še vedno pomembna
za gozdno gospodarstvo, se meliorirajo;
— gozdne površine, ki imajo poleg gospodarske tudi pomembno varovalno
ali družbeno vlogo, se posebej ovrednotijo; koristi gozdnega gospoairstva z drugimi koristniki se uskladijo z gozdarskimi in regionalnimi prostorskimi načrti;
— na površinah, kjer je izrazitejša varovalna ali družbena vloga gozda, se
varuje obstoječi in zasaja nov gozd.
•i) Turizem, rekreacija in varstvo narave
Rast življenjske ravni pri nas, v sosednjem in širšem prostoru pospešuje
razvoj turizma in rekreacije. Ta razvoj je potrebno usmerjati tako, da se zagotovi smotrno urejanje prostora predvsem glede na usklađeno izrabo površin
in varovanja okolja.
— Večja turistična naselja in njihova ožja območja se usmerjajo tako, da
se razvijajo v žarišča širših območij; v teh širših območjih pa se razvijajo manjša
turistična naselja, ki dopolnjujejo turistično ponudbo kompleksno opremljenih
večjih turističnih naselij in njihovih območij;
— v območjih, kjer so možne takšne prostorske dejavnosti, ki bi učinkovale
na razvoj turizma negativno, se odloča o prioriteti na podlagi širšega razvojnega
koncepta glede na prostor in dejavnost;
— za tisto vrsto turizma, ki zahteva relativno veliko prostora s specifičnimi naravnimi danostmi, se določijo površine tako, da se ohrani primerno
ravnovesje med naravnimi in kulturnimi danostmi ter objekti in napravami,
potrebnimi za gospodarsko intenzivni turistični razvoj;
— naravne in kulturne vrednote ter območja, ki jih odlikuje prvobitna ali
kulturna pokrajina in so posebej pomembna za turizem, se zavarujejo s primerno stopnjo zavarovanja in vzdržujejo; to velja zlasti za obale in zaledje
turističnih krajev in večjih mestnih naselij;
— turistična naselja se gradijo strnjeno na določenih mestih, zaradi ohranitve turističnih vrednot posameznih območij; v njihovem širšem zaledju pa
se določi prostor za posamezne rekreacijske aktivnosti;
— sodoibne turistične luke-marine se uredijo v skladu z načeli varstva
okolja na tistih delih morske obale, ki so določeni za razvoj intenzivnega turizma ;
— izraba turističnih naselij in območij se omejuje na stopnjo zmogljivosti
njihovega prostora;
— zelene površine se zavarujejo v bližini mestnih aglomeracij ali turističnih naselij kot »cone miru«; do morskih, jezerskih in rečnih obal, ki so namenjene turizmu in rekreaciji, pa se omogoči prost dostop;
— počitniške hiše se omejijo oziroma prepovejo v turistično privlačnih območjih, ki imajo pogoje za kolektivne oblike turizma, in v prirodno posebej
atraktivnih območjih; v posebej določenih območjih pa se gradnja počitniških
hiš usmerja v strnjena naselja;
— pokrajinska Območja, ki jih odlikuje prvobitna ali kultivirana narava
ter območja z redkimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, ki so posebnega znanstvenega, kulturnega in rekreacijskega pomena, se aktivno varujejo;
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— manjša območja z izjemno prirodno vrednostjo, ki predstavljajo prirodno
redkost ali imajo poseben znanstveni pomen, se zavarujejo kot naravni rezervati.
Hkrati s poglavitnimi smotri in smernicami za urejanje prostora sprejemata republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti tuidi naslednje
sklepe in priporočila
za izvajanje sprejetih poglavitnih smotrov in smernic za urejanje prostora:
l.a) Zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje naj:
— upošteva poglavitne smotre in smernice za urejainje prostora pri izdelavi
nadaljnjih elementov regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije
in regionalnih prostorskih planov za območja s posebnim namenom;
— pripravi predloge za rezerviranje in zavarovanje zemljišč v skladu s
sprejetima poglavitnimi smotri in smernicami za urejanje prostora.
l.b) Republiški sekretariat za urbanizem naj:
— v sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi organi pripravi predloge za uskladitev veljavnih republiških predpisov s področij, k'i jih obravnavajo
poglavitni smotri in smernice za urejanje prostora oziroma za izdajo novih
predpisov;
— pripravi predloge ukrepov, ki bodo zagotovili učinkovito delovanje, nadzornih organov pri izvajanju poglavitnih smotrov 'in smernic za urejanje prostora.
1. c) Komisija izvršnega sveta za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja naj:
— spremlja izvajanje poglavitnih smotrov in smernic za urejanje prostora
in daje pobude za spremembe in dopolnitve oziroma za izdajo novih predpisov.
1. č) Zavod SR Slovenije za planiranje naj:
— upošteva pri izdelavi srednjeročnih družbenih planov razvoja SR Slovenije ob drugih družbenih smotrih tudi poglavitne smotre in smernice za urejanje prostora.
2. Občinske skupščine naj:
— upoštevajo poglavitne smotre, iin smernice za urejanje prostora pri izdelavi regionalnih prostorskih planov za ožja območja, urbanističnih programov
in urbanističnih načrtov;
— upoštevajo poglavitne smotre in smernice za urejanje prostora pri izdelavi srednjeročnih razvojnih programov in medobčinskih družbenoekonomskih
načrtov razvoja.
3. Organizacije združenega dela naj:
— upoštevajo poglavitne smotre in smernice za urejanje prostora pri izdelavi svojih programov in projektov, predvsem na področju prometa, energetike,
vodnega gospodarstva, stanovanjske graditve, industrije, kmetijstva, gozdarstva
in turizma.
4. Banke naj:
— upoštevajo poglavitne smotre in smernice za urejanje prostora pri oblikovanju in izvajanju kreditne politike.
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MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Cerknica, Litija, Ljubljana-Centar, Murska Sobota, Novo mesto in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 34. zasedanju dne 9. maja 1973 obravnavali
izhodišča, poglavitne smotre in smernice za urejanje prostora, z osnutkom
sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora.
V razpravi so sodelovali -delegati Občin Koper (govoril je tudi v imenu občin
Izola in Piran), Maribor, Tolmin 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 skupina delegatov, izvoljena na zasedanju,
ta stališča republiškemu in enotnemu zboru delovnih skupnosti skupščine SR
Slovenije, da jih v smislu omenjene 'določbe ustavnega amandmaja kot pristojna
zbora obravnavata in zavzemata o njih svoje stališče.
V splošni in n ačelni razpravi delegatov občin je bilo izraženo
polno priznanje predlagatelju in institucijam, ki so sodelovale pri pripravi gradiva, in soglasje k vsem bistvenim postavkam v gradivu, hkrati z željo, da bi
načela, izražena v teh dokumentih, v resnici postale sestavni del drubženogospodarskega življenja v vseh delih slovenskega prostora. Pri tem je bilo opozorjeno, da bi se v primeru, če bi 'dokument imeli že pred nekaj leti, lahko
izognili številnim konfliktom, ki so nastajali med tem časom, kot so npr. spori
okrog obalne ceste, Soče, nacionalnega parka in drugi. Kar zadeva gradivo samo,
je bilo poudarjeno, da pomeni zelo solidno osnovo za reševanje tistih problemov,
ki so bili zlasti v zadnjih 10 letih precej zanemarjeni. Kvaliteta je zlasti v tem,
da so se avtorji skušali resnično prizadevno soočiti z vsemi specifičnostmi, ki
jih zahteva zavestno poseganje v prostor, da so se izogibali kabinetskega dela
in iskali kontakte s prizadetimi dejavniki. Metoda dela avtorjev je bila zastavljena tako, da je spodbujala aktivni odnos občin in regij do tega dela, kar pomeni, da je že delo pri samem snovanju teh dokumentov začelo oblikovati startne
pozicije za aktivnejše vključevanje občiin in pa njihovega integriranja v razvoj
širše skupnosti. Zato je ta dokument mobilizacijski in pa prostorskointegracijski,
kar je gotovo ena od najpomembnejših njegovih prednosti. Pri tem je bilo omenjeno. da bo izvajanje smotrov in smernic za urejanje prostora lahko povratno
vplivalo na družbenoekonomske programe posameznih občin in regij in zahtevalo njihove dopolnitve ali celo spremembe. Vsekakor pa bo na znanstvenih
osnovah in po vsesplošni obravnavi sprejet regionalni prostorski plan solidna
osnova za bolj sistematski in racionalni razvoj posameznih dejavnosti v slovenskem prostoru. (Delegati občin Koper, Izola, Piran, Tolmin, Maribor in mesta
Ljubljane.)
V razpravi je bilo hkrati izraženo tudi mnenje, da so sklepi v nekaterih
točkah preveč splošni ter bodo zato verjetno morali biti dopolnjeni s prostorskimi plani občin in regij. (Tolmin.)
Izraženo je bilo tudi mnenje, da v gradivu na nekaterih mestih prihaja
preveč do izraza mnenje, da naj bi Slovenija v svojem okviru razvijala praktično
vse dejavnosti — ni torej razvidna racionalna delitev dela tako znotraj Jugoslavije kot v primerjavi z zunanjim svetom. Zlasti je v gradivu premalo praktično prisotno dejstvo, da je Slovenija sestavni del in funkcionalno povezana
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z jugoslovanskim prostorom, prav tako pa so premalo obdelane tudi naše možnosti za turistično in drugo sodelovanje z vzhodnoevropskimi deželami, posebej
z Madžarsko. (Koper, Izola, Piran, mesto Ljubljana.)
Diskusija je posebej poudarila potrebo po izrazitejši pomorski usmeritvi
Slovenije, ki naj se izrazi pri načrtovanju razvoja vseh dejavnosti. Pri tem je
posebnega pomena skladna in racionalna izraba obalnega prostora 'in njegovo
povezovanje z drugimi predeli republike. (Koper, Izola, Piran.)
V splošni razpravi je bilo opozorjeno tudi na potrebo po večji institucionalizaciji prostorskega planiranja na vseh ravneh, kar bi bilo potrebno urediti
s predpisi in družbenimi dogovori. S tem bi zagotovili večjo enotnost v gospodarjenju s prostorom. V ta namen je treba sprejeti tudi obvezno metodologijo
za izdelavo prostorskih planov območij in za njihovo vertikalno in horizontalno
usklajevanje. Taka metodologija naj bi tudi bolj natančno opredelila funkcijo
in vsebino prostorskega plana območja ali regije in urbanističnega programa
občine. Glede tega so bile v izdelavi osnutka stališč in osnutka urbanega sistema
dane v posameznih občinah in regijah sestavljaloem tega gradiva nekatere sugestije, ki pa niso bile v celoti in dosledno upoštevane. (Koper, Izola, Piran.)
Pripombe in predlogi k posameznim poglavjem gradiva:
a) Naselitev
Izraženo je bilo mnenje, da demografska predvidevanja za razvoj Slovenije
in sosednjih predelav v izhodiščih niso prepričljiva, kar nas lahko privede do
napačnih sklepov in zgrešenih potez. Med drugim je predvidena tudi večja
migracija prebivalstva med republikami, ni pa dovolj obrazloženo, kakšne bodo
praktične posledice teh premikov. (Koper, Izola, Piran.)
Opozorjeno je bilo tudi na probleme prostorskega in ekološkega neravnovesja. Čeprav se smernice izredno močno zavzemajo za zmanjšanje razlik med
mestom in vasjo, za razbremenjevanje zasičenih območij, za krepitev manj
razvitih iin obmejnih območij in podobno, pa se tudi v tem dokumentu vendarle
še čutijo težnje po koncentraciji prebivalstva in fondov. Najbolje to vidimo iz
podatka, da se pri 34% porastu celotnega porasta prebivalstva Slovenije do
leta 2000 v mestih predvideva porast za 145 %, izven mest pa se prebivalstvo
zmanjšuje za 34 %, čeprav se v svetu vse pogosteje ugotavlja, da ima, prav
nadaljnja gostitev prebivalstva v večjih mestih za posledice progresivni porast
določenih stroškov, zlasti stroškov prometa in pa stroškov za varstvo okolja,
da ne govorimo o drugih negativnih pojavih, ki jih že samo gradivo ugotavlja
in ki jih povzročajo razlike v socialnem stanju in druge razlilke, ekološko neravnovesje in podobno. Razen tega se je doslej v svetu pokazalo, da je za bolj
uravnotežen razvoj zelo pomembno čim večje integriranje tako imenovanih
ruralnih in urbanih oon, pri čemer se hkrati postavlja v ospredje tudi vprašanje
regionalizacije prostora. Čeprav se v gradivu prikazujejo planske regije, je
vendar vprašanje teh regij še zelo nedefinirano, zslasti pa niso prepričljivi primeri, ko se pledira za drugačno regionalno razporeditev, kakor je sedaj v navadi.
Dejstvo je, da je to vprašanje zaenkrat bolj posredno obravnavano in se ga
pravzaprav nismo lotili sistematično. Čeprav je sicer čutiti integracijske procese v prostoru kot samoniklo potrebo v občinah in te integracijske težnje prihajajo do izraza na vseh ravneh, vendarle manjkajo neke institucionalne osnove,
ki bi integracijskih procesov ne zavirale, ampak jih usmerjale in spodbujale.
Današnji institucionalni okviri namreč še vedno preveč poudarjajo občutljivost
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občin, zlasti pa mest. za lastne probleme, manj pa za probleme izven mest,
čeprav sodijo v gravitacijsko območje nekega mesta. Ce torej hočemo doseči
potrebne premike v tej smeri, da bi mesta postala generatorji bodočega razvoja,
bi bilo nujno, da se problema regionalizacije bolj sistematično lotimo, ne da bi
pri tem prizadevali samoupravne interese, in sicer tako, da bi dali neke strokovne napotke in določene večje spodbude za integracijske procese, ne samo
v gospodarstvu, ampak tudi v prostoru. (Maribor.)
V zvezi s potrebo zagotovitve enakomernejšega in bolj uskladenega razvoja
posameznih območij je bilo opozorjeno tudi na problem kadrov in njihove prostorske razporeditve. Danes imamo namreč opravka s precejšnjo koncentracijo
kadrov in intelektualnega dela. Intelektualno, zlasti pa raziskovalno 'delo se zelo
pogosto smatra kot nekaj, kar bi morale financirati predvsem občine in kar je
stvar predvsem lokalnih organov 'in morda še podjetij.. Mnogo manj pa se npr.
raziskovalna skupnost Slovenije pojavlja kot stimulator preusmerjanja raziskovalnega dela v prostor. Zaradi tega je bilo predlagano, da bi med priporočili
posebej navedli, naj bi raziskovalna skupnost Slovenije v večji meri stimulirala raziskovalno delo v prostoru in zaradi tega tudi to področje dela uvrstila med svoje ključne naloge. Po drugi strani pa je — kar zadeva koncentracijo kadrov 'intelektualnega dela — treba to vprašanje proučiti v vsej njegovi razsežnosti, zlasti pa v nekaterih procesih in ambicijah, kot so na primer
integracijski procesi v gospodarstvu, kjer se še naprej kažejo določene težnje
po koncentraciji intelektualnega dela. Vprašanje je, ali bo ta prevelika koncentracija intelektualnega, zlasti pa raziskovalnega dela zagotovila realizacijo zasnov
policentričnega sistema, ki ga tu zastavljamo, ali pa bo treba intelektualno delo
ustrezno decentralizirati. (Maribor.)
b) Stanovanje
V zvezi s tem poglavjem sta bili izraženi mnenji, da ni sprejemljiva usmeritev, po kateri naj bi se gradila stanovanja z višjimi bloki le v mestnih središčih, ter da bo izredno 'težka naloga, zagotoviti predvideno razporeditev stanovanj in delovnih mest v prostoru 'tako, <da bo razdalja med njimi čim manjša
(do 30 minut potovanja z motornim prometnim sredstvom). (Koper, Izola, Piran.)
c) Industrija in druge sekundarne dejavnosti 'in d) promet
Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo v skladu s pomorsko orientacijo Slovenije
potrebno tudi luško-industrijskemu kompleksu dati večjo pozornost in v zvezi
s tem zagotoviti primeren prostor za razvoj pristanišča v daljšem obdobju.
S tako opredelitvijo bi morali zagotoviti tudi ibazo za intenzivnejše ekonomsko
sodelovanje z deželami v razvoju. Pravilna je usmeritev glede premika tovornega prometa s ceste na železnico-, zato se ne bi smeli zadovoljiti s konstatacijo,
da se bo delež železnice zmanjšal najmanj na dve tretjini. (Koper, Izola, Piran.)
e) Energetika
Predlagano je bilo, naj bi pri prostonski povezavi energetskih lokacij dodali
tudi morsko obalo, saj nam praksa na celotnem obalnem območju Evrope dokazuje, da je to racionalno. Vprašanje je, ali nam za pokrivanje potreb po stalni
energiji najbolj ustreza jedrska energija, ko vemo, da se nobena dežela ne
usmerja glede energetike tako enostransko. (Koper, Izola, Piran.)

Priloge

713

g) Kmetijstvo
Izraženo je bilo mnenje, da je postanka o tem, da je ena osnovnih nalog na
tem področju zagotovitev prehrane iz lastnih virov, vprašljivai, če upoštevamo,
da Slovenija pridela le 2,8 % pšenice in 1,8 % (koruze v državi, pri tem pa država
v določenih letih še uvaža pšenico. (Koper.)
V razpravi je bilo tudi omenjeno, da zadnja alinea tega poglavja, ki 'določa,
da se na območjih, manj ugodnih za kmetijstvo, omogoči dodiatna zaposlitev in
razvija možnosti za dnevno delovno migracijo prebivalstva (prav tako pa tudi
ukrepi, ki so poleg teh predvideni v izhodiščih — preusmeritev in združevanje
kmetij, dopolnilne dejavnosti — kmečki turizem in delo v gozdarstvu, str. 49
izhodišč) kaže, da problem ni dovolj obdelan in da bi bilo treba predvideti še
mnoge druge ukrepe. Stanje na tolminskem npr. kaže, da mnogih od naštetih
ukrepov ne bo mogoče učinkovito izvajati, kljub temu pa si moramo prizadevati
(iz narodnoobrambnih in dragih razlogov), da ohranimo tudi hribovske predele
in obmejna območja naseljena. Zato bi bilo treba dati večji poudarek ustanavljanju dislociranih obratov v teh krajih, kjer so mnogokje že tudi primerne
stavbe, ki bi jih lahko uporabili v ta namen. Razen tega je nujno< potrebno proučiti tudi možnosti za delo na domu, da bi na ta način omogočili, da kmetje
postanejo enakopravni člani družbe. (Tolmin.)
h) Gozdarstvo
Poudarjeno je bilo, da bi bilo treba dati gozdovom na kraškem terenu pomembnejšo prostorsko funkcijo in njihovo vlogo podrobneje opredeliti v zvezi
z varstvom okolja,. (Koper, Izola, Piran.)
i) Turizem, rekreacija in varstvo narave
Naslov in vsebina tega poglavja navaja na misel, da sta varstvo narave in
kulturnih spomenikov pomembna zgolj zaradi turizma. Dejansko pa vzporedno
z višjo življenjsko ravnijo in kulturno prebujenostjo postaja varstvo narave in
kulturnih spomenikov nujna potreba delovnih ljudi in občanov, saj se jim tako
vrača njihova neodtujljiva kulturna in naravna lastnina. Ne samo v okvira
zakonov, ki jih sicer za to področje imamo, pa jih zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev slabo izvajamo, temveč tudi s tem dokumentom, je zato potrebno
ustvariti pogoje za varovanje narave in prezentacijo slovenske kulturne dediščine in dediščine drugih kultur na našem ozemlju kot vrednote, ki so
dediščina vseh delovnih ljudi v Sloveniji in Jugoslaviji. Kultuirni spomeniki
naj v urejeni obliki služijo prvenstveno zadovoljevanju kulturnih potreb občanov ter njihovemu osveščanju in gradnji v kompletno socialistično osebnost.
Te cilje lahko dosegamo z vključevanjem spomenikov tudi v -turistično izrabo,
predvsem pa z njihovo revitalizacijo, ki je temeljni smoter vključevanja v slovenski prostor. Zato je bilo predlagano, da naj se za poglavjem, o gozdarstvu
doda novo poglavje: i) varstvo kulturnih spomenikov in narave, ki naj bi se
glasilo:
»Varstvo kulturnih spomenikov in narave, spomeniki, spomeniška območja,
naravne znamenitosti in zavarovana naravna območja so zaradi kulturnega, pričevalnega, znanstvenega, vzgojnega in rekreacijskega pomena pod posebnim
družbenim varstvom. Zato so pomemben prosto,rski 'činitelj, ki zahteva posebno
obravnavo, da se zagotovi njihov obstoj.
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— Kulturni spomeniki in spomeniška območja ter naravne znamenitosti
in zavarovana naravna območja naj služijo v urejeni obliki zadovoljevanju
kulturnih in drugih potreb občanov, njihovemu prebujanju ter širjenju družbenega in kulturnega obzorja.
— Kulturne spomenike in spomeniška območja ter naravne znamenitosti in
zavarovana naravna območja je treba varovati tako, da jih v neokrnjeni in
izvirni oblilki vključujemo v sodobno življenje, ki mu pravimo aktivno varstvo,
kot površine in objekte, ki so neodtujljiva dediščina in lastnina delovnih ljudi.«
Iz sedanjega poglavja i) (Turizem in rekreacija) pa naj se črtata četrta in
zadnji dve ahnei. (Mesto Ljubljana.)
V zvezi s tem poglavjem je bilo 'izraženo tudi mnenje, da so tu nastajali
konflikti vedno takrat, ko smo s predpisi želeli določiti posamezne restriktivne
ukrepe, na drugi strani pa družba ni bila pripravljena, da b'i pri teh rešitvah,
ki so za ljudi dosti dražje (npr. rekonstrukcija stavb, služnosti na objektih ipd.),
ljudem vsaj delno kompenzirala te višje zahteve.
Opozorjeno je bilo tudi na praktični problem, ki je v tem, da sploh ne
odstranjujejo polivinilastih vrečk in drugih odpadkov ob cestah, zlasti vpadnicah, zaradi česar prihaja do stanja, ki ni ponos našega turizma in ureditve
pokrajine. (Tolmin.)
V razpravi je bilo tudi opozorjeno, da je eden od bistvenih pogojev za
objektivno presojo in delovanje sistema na področju regionalnega planiranja
tudi ustrezni komunikacijski sistem. Zato naj bi med sklepi in priporočili posvetili tudi tem vprašanjem potrebno pozornost. Gre zlasti za zagotovitev potrebne objektivnosti, ažurnosti in pa kvalitete in seveda tudi primerne cene ter
obsega informacij,, ki naj bodo vedno dostopne nosilcem in pa. tudi akterjem
regionalnega razvoja. (Maribor.)
Št.: 350-18/73
Ljubljana, 11. 5. 1973
POROČILA
Komisija skupščine SR Slovenije za varstvo okolja in odbor republiškega
zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo sta na skupni
seji 8. 5. 1973 obravnavala osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih
in smernicah za urejanje prostora, ki jih je na podlagi izhodišč, poglavitnih
smotrov in smernic za urejanje prostora izdelal zavod za regionalno prostorsko
planiranje SR Slovenije, skupščini SR Slovenije pa predložil izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je uvodoma pojasnil, da predstavlja predloženo
gradivo prvi element regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije
in hkrati osnovo za pripravo ostalih elementov tega plana ter ukrepov za.
njihovo izvajanje. Dokument je bil v prvi varianti že v letih 1971 in 1972 temeljito prediskutiran v občinah in v strokovni javnosti. Na osnovi teh razprav je
bil izdelan v predloženi obliki. Predlagatelj meni, da je dokument obdelan do te
stopnje, da se ga lahko sprejme samostojno, ne da bi čakali na ostale elemente
regionalnega prostorskega plana. S tem bi dosegli, da bi se osnovna načela
uveljavljala že pred sprejetjem kompletnega plana tudi pri regionalnem planiranju na občinslki in medobčinski ravni.
Člani komisije in odbora so se v načelni razpravi strinjali s tem predlogom,
pri čemer je en član komisije predlagal, naj se smernice sprejmejo v obliki za-
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kana, vendar komisija in odbor tega nista sprejela. Predlagata pa, da naj se
dokument izdela v obliki resolucije, kjer je potrebno prikazati stanje v slovenskem prostoru in vzroke, ki so do njega privedli. Stanje slovenskega prostora
spontano implicira vrsto razvojnih smeri; potrebno je ugotoviti, katere od teh
so negativne ter se družbeno dogovoriti za ukrepe, s katerimi bi jih na osnovi
samoupravnih odnosov in ob aktiviranju samoupravnih sil preusmerili ter s tem
zagotovili optimalne prostorske pogoje za razvoj. V resoluciji je potrebno poudariti notranjo integriteto slovenskega prostora, odprtost navzven ter jasno
opredeliti območja posebnega pomena, katerih zaščita je v interesu vse družbe.
V okviru tega naj se definira tudi poseben odnos do morja ter do obmejnih
področij.
Uvedba regionalnega prostorskega planiranja predstavlja v naši družbi
pomemben preobrat; potrebno pa si je prizadevati, da to planiranje ne ostane
le na ravni republike:, temveč da se miselnost, da je prostor kot splošen pogoj
družbenega in ekonomskega razvoja dragocen,, uveljavi na vseh ravneh naše
samoupravne družbe. Zato je poživitev dela pri izdelavi občinskih in medobčinskih regionalnih prostorskih planov izrednega pomena.
V razpravi v podrobnosti so bile predlagane naslednje pripombe:
K 1. strani: 1. v drugem odstavku je potrebno poudariti, da izhajajo
poglavitni smotri in smernice za urejanje prostora prvenstveno iz potreb delovnih ljudi, ne pa le iz sprejetih aktov;
2. v tretjem odstavku naj bo jasno nakazano, da so smotri in smernice za
urejanje prostora najširši družben dogovor med občinami in regijami kot samoupravnimi skupnostmi, ki sprejet in potrjen tudi v skupščini SR Slovenije kot
najvišjem samoupravnem organu irepublike predstavlja trden kodeks obnašanja
v prostoru;
3. v tretjem O'dstavku naj se navedejo še vsi ostali dokumenti, ki jih bo
v okviru regionalnega prostorskega plana obravnavala skupščina SR Slovenije.
K 2. strani : 1. V prvi alinei drugega odstavka je treba policentrični
urbani sistem, ki je postavljen kot osnovno izhodišče, bolj razumljivo in jasneje
definirati;
2. komisija in odbor menita, da je kvalitetno okolje osnoven smoter ureditve prostora in predlagata, da se tretja alinea drugega odstavka postavi na
prvo mesto.
K 3. strani: 1. V prvem odstavku so citirane gospodarske in družbene
dejavnosti, ki so v naslednjem razvrščene po področjih; vendar so v razvrstitvi
po področjih družbene dejavnosti le deloma zajete, saj ni omenjeno zdravstveno,
socialno, prosvetno-kulturno in šolsko področje;
2. ob razvrstitvi posameznih dejavnosti je potrebno povsod v drugem odstavku dodati tudi varstvo okolja;
3. varstvo narave v točki i) drugega odstavka je potrebno ločiti i,n vključiti
v samostojno področje, ker to ni več prvenstveno problem turizma.
K 4. strani : 1. Poslanci menijo, da bi ibilotreba združiti poglavji a) Naselitev in b) Stanovanje ter v združenem poglavju dodati trdnejša stališča o
urejanju naselij;
2. osnovne pojme iz prvih treh alinej je treba jasno in razumljivo opredeliti;
3. v šesti alinei naj se kot cilj nakaže približevanje delovnih mest mestu
bivanja.
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K 6. strani : V sedmi alinei je potrebno kot cilj postaviti ekonomično
predelavo odpadkov, ne le -urejati njihovega odlaganja.
K 7. strani : 1. V poglavju v prometu naj se preusmeritev prometa na
železnico postavi kot enega izmed osnovnih ciljev;
2. pri planiranju novih prometnic naj se v čim večji meri uveljavlja varstvo okolja.
K 8. strani: V poglavju o energetiki je treba poudariti interese gospodarstva ter dopolniti poglavje s smernicami za lokacijo in gradnjo energetske
prenosne mreže.
K 10. strani : 1. Komisija in odbor predlagata, da se združi poglavje
g) Kmetijstvo s poglavjem h) Gozdarstvo in da se tako združeno postavi v gradivu na tretje mesto za poglavjem c) Industrija in druge sekundarne dejavnosti;
2. komisija in odbor menita, da so smernice za obnašanje na področju kmetijstva sicer sodobno zastavljene, vendar menita, da je treba poglavje dopolniti
z zahtevo po zaščiti kmetijskih zemljišč že v fazi urbanističnih načrtov, saj je
znano, da naselitveni koridorji zavzemajo najbolj plodno zemljo v ravninskih
predelih, na katero je kmetijstvo eksistenčno vezano;
3. poudariti je treba, da s ščitenjem kmetijskih površin želimo ustvarjati
pogoje za moderno kmetijsko proizvodnjo, kar je osnova za 'izenačevanje pogojev za življenje med mestom in vasjo;
4. poglavje naj se dopolni tuidi s smernicami za zaščito estetske strani in
z ukrepi za zaščito tipičnosti slovenske pokrajine;
5. besedilo prve alinee naj se dopolni z zahtevo po vrednotenju zemlje kot
rezultata minulega dela, iz katerega izhaja določena kvaliteta. Tako ovrednotena zemljišča naj se razmejujejo za posamezne namene:
6. v tretji alinei prvega odstavka poglavja o kmetijstvu je treba melioracije
še bolj poudariti, saj imamo Slovenci na razpolago malo obdelovalne zemlje;
7. besedilo tretje alinee v poglavju v kmetijstvu naj se omili, da se združevanje kmetijskih površin ne bi razumelo napačno kot zahtevo po kolektivizaciji.
K 11. strani : Besedilo tretje alinee naj se preformulira tako, da bo iz
njega izhajalo, da si prizadevamo za ohranitev čim večje površine kmetijskih
zemljišč.
K 12. strani : Iz poglavja i) Turizem, rekreacija in varstvo narave je
treba izločiti varstvo narave (zadnji dve alinei na str. 13) in ga obravnavati v
posebnem poglavju: »Varstvo kulturnih spomenikov in narave.« Komisija in
odbor predlagata, naj se to novo poglavje glasi:
»Spomeniki, spomeniška območja, naravne znamenitosti in zavarovana naravna območja so zaradi kulturnega, pričevalnega, znanstvenega, vzgojnega in
rekreacijskega pomena pod posebnim družbenim varstvom. Zato so pomemben
prostorski činitelj, ki zahteva posebno obravnavo, da se zagotovi njihov obstoj:
— kulturni spomeniki in spomeniška območja ter naravne znamenitosti in
zavarovana naravna območja naj služijo v urejeni obliki zadovoljevanju kulturnih in drugih potreb občanov, njihovemu osveščanju ter širjenju družbenega
in kulturnega obzorja;
— kulturne spomenike in spomeniška območja ter naravne znamenitosti in
zavarovana naravna območja je treba varovati tako, da jih v neokrnjeni obliki
vključujemo v sodobno življenje (aktivno varstvo) kot površine in objekte, ki
so neodtujljiva dediščina in lastnina delovnih ljudi.«
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K 14. s t r a n i : 1. V prvem odstavku naj se poudari, da so smotri in smernice za urejanje prostora družben dogovor, s katerim se usmerja obnašanje vseh
samoupravnih faktorjev v prostoru;
2. med konkretnimi nalogami, ki so naložene upravnim organom, je potrebno omeniti tudi spremembe in dopolnitve zakona o regionalnem prostorskem planiranju.
Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije in odbor republiškega
zbora za urbanizem predlagata pristojnim zborom, da sprejmeta osnutek predloženega dokumenta skupaj s pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zibora je bil določen poslanec inž. Miloš
Polič, za poročevalca na seji enotnega zbora delovnih skupnosti pa poslanec
Ferdo Papič.
Št.: 350-18/73
Ljubljana, 9. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 4.
aprila 1973 obravnavala osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in
smernicah za urejanje prostora, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v
obravnavo izvršni svet.
Komisija v načelni razpravi k temu osnutku ni imela načelnih pripomb.
V obravnavi v podrobnostih pa je komisija menila, da bi bilo potrebno ta
osnutek uskladiti z načelno določbo 239. člena poslovnika skupščine SR Slovenije, po kateri s priporočilom opozarja skupščina SR Slovenije na pomen posameznih vprašanj in na ukrepe, s katerimi naj bi jih državni organi ter delovne
in druge organizacije v skladu z njihovimi nalogami in interesi reševali.
Zaradi tega naj bi se p o g 1 a v j e III na 14. strani tega osnutka dopolnilo
z besedilom, po katerem bi skupščina SR Slovenije sprejela poglavitne smotre
in smernice za urejanje prostora kot element regionalnega prostorskega plana
SR Slovenije, jih podprla ter jih priporočila ikot izhodišča za delovanje na tem
področju občanom, občinskim skupščinam, organizacijam združenega dela, bankam, društvom za varstvo okolja in drugim organom in organizacijam, ki se
ukvarjajo z regionalnim prostorskim planiranjem.
Šele nato bi se v tem poglavju navedle konkretne naloge posameznih organov s področja regionalnega prostorskega planiranja, in sicer zavoda
SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje, republiškega sekretariata za
urbanizem, komisije izvršnega sveta za vprašanja regionalnega prostorskega
planiranja ter zavoda SR Slovenije za planiranje.
Št.: 350-18/73
Ljubljana, 4. 4. 1973

Začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 9. 5. 1973, št. 350-18/73.
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REGIONALNI PROSTORSKI PLAN
za območje SR Slovenije
SPLOŠNA ZASNOVA URBANEGA SISTEMA SR SLOVENIJE
Uvod

Razvoj urbanizacije je z gospodarskega, socialnega in splošnokulturnega
vidika pozitiven družbeni proces, ki iga je potrebno pospeševati z vsemi ekonomskimi, političnimi in tehničnimi ukrepi ter sredstvi, obenem pa ga tako usmerjati, da ne bo imel negativnih posledic za okolje. Urbanizacija pozitivno vpliva
na gospodarski razvoj in na rast ter racionalno poslovanje družbenih služb in
civilizacije sploh.
Zato je razvoj urbanizacije oziroma njegove pojavne oblike v prostoru
potrebno zavestno in racionalno usmerjati s sredstvi regionalnega in urbanističnega prostorskega načrtovanja, gradnje mest ter stanovanjsko-komunalne
gradnje. V SR Sloveniji ima ta irazvoj zaradi sorazmerno zelo razdrobljenega
sestava poselitve in razmeroma dobre dostopnosti med središči in njihovim
zaledjem svoje posebnosti. Stopnjo in oblike urbanizacije je treba zaradi tega
ocenjevati in usmerjati na osnovi posebnosti in značilnosti našega prostora.
Urbani sistem predstavlja zato tudi osnovo za politiko urbanizacije v SR Sloveniji.
Pod zasnovo urbanega sistema razumemo sistem smotrne funkcionalne prostorske delitve ekonomskih in družbenih struktur med urbanimi središči kot
žarišči policentričnega ekonomsko-socialnega razvoja. Na tej osnovi postaja
realnejša in sociološko upravičena nadaljnja ekonomska namembnost površin
za mestne in 'izvenmestne funkcije. Pri tem se urbani sisrtem, pojavlja kot eden
temeljnih povezovalnih dejavnikov drugih prostorskih sistemov, predvsem infrastrukturnih; zato predstavlja urbani sistem tudi eno od osnov za politiko razvoja osnovne infrastrukture, predvsem prometne, energetske in vodnogospodarske.
Zasnova urbanega sistema — shema omrežja urbanih centrov, predvsem
vodilnih — je bila vključena v izdelavo regionalnega prostorskega plana SR Slovenije tudi zato, da bi se v urbanističnih programih občin lahko realneje opredelil nadaljnji razvoj mest in mestnih vplivnih območij, saj nekateri odločujoči
dejavniki presegajo ožje lokalne okvire. Eden od pomembnih razlogov za. pripravo zasnove urbanega sistema je bil tudi ta, da Slovenija kot majhna dežela
ne more razvijati velikega milijonskega mesta, lahko se pa z dobro organizirano
celoto urbanih centrov uspešno zoperstavlja ekonomski privlačnosti velikih
mest v Evropi in v Jugoslaviji oziroma se vključi v širši prostor.
Predstava o urbanem sistemu okoli leta 2000 je potrebna predvsem zaradi
načrtovanja investicij v infrastrukturo in usklajevanja programov razvoja posameznih centrov, ki se kaže v številu prebivalstva in vlogi teh centrov.
V členitvi značaja dokumentov regionalnega prostorskega plana, v kateri
razlikujemo ukrepe z upravno močjo, modele kot strokovne okvire za samoupravno dogovarjanje razvoj,nih dejavnikov, usmeritve za družbenogospodarske
dejavnosti in projekte ekonomsiko-tehničnega značaja, pripada temu gradivu
značaj osnov za samoupravno dogovarjanje. Zasnova urbanega sistema predstavlja model optimalizacije rdzvoja omrežja glavnih razvojnih središč in na
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takšni podlagi bo mogoče razumneje usmerjati proces urbanizacije z vidika
Slovenije kot celote.
Osnovno gradivo Urbani sistem SR Slovenije —• koncept in prva izhodišča
za javno razpravo s tremi možnimi variantami policentričnega razvoja sta dala
v javno razpravo izvršni svet SR Slovenije in zbor delegatov skupščine SR
Slovenije; javna razprava je trajala od julija do decembra 1971 in se je opredelila za »B« varianto kot shemo urbanega sistema, ki jo utemeljujejo kot
splošno osnovo urbanega sistema SR Slovenije.
Družbenoekonomska izhodišča in cilji
urbanega sistema
Vplivni dejavniki bodočega urbanega razvoja — stanje in procesi:
Kot vplivne dejavnike bodočega urbanega razvoja in s tem- tudi urbanega
sistema je potrebno upoštevati predvsem razvojne procese v gospodarstvu ter
družbenih danostih in zlasti dosedanji razvoj ter proces urbanizacije v Sloveniji in v sosednjih deželah, ki lahko vpliva ah že usmerja bodoči razvoj urbanega sistema SR Slovenije.
Pomembnejši vplivni dejavniki so:
— Stopnja urbanizacije (odnos med mestnim in celotnim prebivalstvom
republike) v Sloveniji je nizka v razmerju do stopnje doseženega ekonomskega
razvoja; le okoli 39 % vsega prebivalstva živi v mestih — krajih z večinoma
nad 2000 prebivalci.
— Med posameznimi območji Slovenije so velike razlike v stopnji urbanizacije. Najbolj urbanizirano je osrednje ogrodje Slovenije, to je gorenjsko, ljubljansko, celjsko, mariborsko in obalno območje, Crni revir, Šaleška dolina ter
jugovzhodna Koroška; tod je delež urbanega prebivalstva nad 50 % vsega prebivalstva. Ostala območja imajo dokaj n'ižjo stopnjo urbanizacije, zlasti predeli
vzhodne Slovenije, Dolenjske in Notranjske.
— Značilnost sedanjega urbanega omrežja v SR Sloveniji je v tem, da
imamo na eni strani dve relativno veliki mesti, Ljubljano in Maribor, srednje
veliko mesto Celje, na drugi strani pa ca. 60 malih mest (z nad 1500 prebivalci),
od katerih imajo le štiri več kot 15 tisoč prebivalcev. Nadalje se kaže v nekaterih območjih tudi pomanjkanje ustreznih središč, tako nimamo ustreznega
urbanega središča na Koroškem, v spodnjem Posavju in v jugovzhodni Sloveniji.
— Industrializacija je imela na splošno v SR Sloveniji najmočnejši vpliv na
rast. mestnega prebivalstva. Zaradi tega se kaže tudi velika funkcijska enostranost večine slovenskih mest; pri, 50—60 % vseh mest ugotavljamo močno usmeritev v sekundarne dejavnosti, to je v industrijo, na drugi strani pa se kaže
slaba opremljenost mest s terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi, ki so v sodobnih mestih najbolj značilne dejavnosti.
— Sedanje omrežje urbanih centrov še ne tvori urbanega sistema v smislu
racionalne delitve urbanih gospodarskih in družbenih funkcij; omrežje mest
se razvija medsebojno nepovezano in neusklađeno z razvojem Slovenije kot
celote.
— Prostorska mobilnost prebivalstva je relativno šibka, kar se zlasti izraža
v še vedno nizki stopnji medmestnih selitev, ki so pomemben dejavnik dinamičnega mestnega razvoja in napredka. Imamo pa sorazmerno močno dnevno
delovno migracijo v mesta, kar omogoča razvejano — čeprav nekvalitetno —
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cestno omrežje in razvit avtobusni promet, ki povezuje skoraj vsa naselja v
Sloveniji.
— V mestih živi le nekaj več kot polovica nekmečkega prebivalstva SR
Slovenije, druga polovica pa živi na podeželju in dela v bližnjih zaposlitvenih
centrih, s čimer se podeželje postopoma urbanizira — pri tem pa ie urbana
opremljenost mnogih območij še vedno na nidki stopnji. Tak razvoj je povzročil
tkzv. prikrito urbanizacijo, pojav, da živi velik del nekmečkega prebivalstva
izven mest, v širših ali ožjih območjih zaposlitvenih centrov.
— Dosedanji .razvojni demografski trendi kažejo, da bi se ob nadaljevanju
dosedanjega demografskega in industrijskega razvoja večal predvsem populacijski potencial tako imenovanega osrednjega slovenskega ogrodja in da bi se
periferna območja še nadalje praznila.
Poleg izhodišč, ki temelje na stanju in procesih dosedanjega razvoja v Sloveniji, pa so za nadaljnji razvoj urbanizacije in urbanega sistema pomembne
nekatere splošne, 'teoretične in praktične ugotovitve:
— Urbani sistem tvori omrežje urbanih oentrov in se izraža v njihovi teritorialni razporeditvi, ki sloni predvsem na medsebojni funkcionalni povezanosti
in delitvi njihovih funkcij.
— Urbani sistem je homogena enota, ki ga v vertikalnem smislu sestavljajo posamezni razvojni urbani centri, v horizontalnem smislu pa je sestavljen
iz podsistemov gospodarske in družbene strukture ter medmestne infrastrukture.
— Vztrajnost (ustaljenost obstoječega omrežja) urbanega sistema je izredno
pomembna pri sprejemanju in izvajanju politike urbanizacije, ker se rezultati
ukrepov ali načrtnih usmeritev na področju urbanizacije pokažejo večinoma
šele v daljšem obdobju. Mesta so tako pomemben element stabilnosti prostorske
strukture.
—■ Optimalna velikost vodilnih razvojnih urbanih središč je odvisna od
mnogih dejavnikov in jo je mogoče obravnavati le v konkretnem prostoru in
času. Predvsem je odvisna od števila prebivalstva •—• ki naj v takšni aglomeraciji
ekonomsko čim bolj vzdržuje sistem -družbenih služb — in ustreznih komunalnih
pogojev.
— Vsa mesta so zaradi visoike vrednosti fiksnih fondov in izredno dolge
amortizacijske dobe pomemben element regionalne ekonomske strukture.
— V sodobnih ekonomskih in tehnoloških pogojih vplivajo mesta prek
svojih polarizacijslkih silnic na razvoj svojih vplivnih območij v večji meri kot
pa Območja na mesta.
— Glede na pomen industrijskega razvoja pri bodoči urbanizaciji je pomembno, da postajajo lokacijski faktorji industrije na splošno mnogo bolj
mobilni kot so bili v preteklosti; to velja zlasti za industrijske panoge, v katerih
se na splošno predvideva največji porast zaposlitve, kar velja predvsem za elektronsko, kemično in kovinsko-predelovalno industrijo.
— Za razvoj sodobne urbanizacije so pomembni zlasti naslednji razvojni
družbenoekonomski procesi:
— produktivnost dela narašča v proizvodnih dejavnostih mnogo hitreje kot
v »storitvenih«, kar se odraža v t. i. »terciarizaciji« zaposlitvene strukture;
— produktivnost dela v primarnem sektorju nalrašča počasneje kot v sekundarnem, zlasti v industriji, kar se odraža v pospešenem begu v mesta;
— stopnja povezanosti med posameznimi dejavnostmi se povečuje;
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— dvig življenjskega standarda, osebne in kolektivne potrošnje dviga potrebo po površinah (na prebivalca), potrebnih za opravljanje raznih dejavnosti:
stanovanjskih, rekreacijskih, delovnih, prometnih itd.;
— z napredujočo motorizacijo se povečuje mobilnost prebivalstva, ki se
razen v lokalnih, vedno bolj intenzivira tudi v regionalnih okvirih.
Družbenoekonomska izhodišča za gospodarjenje s prostorom in za varstvo
okolja.
Družbenoekonomska izhodišča za gospodarjenje s prostorom in za varstvo
okolja so z vidika urbanega sistema naslednja:
— Prostor SR Slovenije je potrebno obravnavati v celoti; z regionalno prostorsko in sektorsko koordinacijo si je treba prizadevati za povezovanje ekonomsko-socialnih in regionalno-prostorskih struktur na načelih socialne enakosti, ekonomske učinkovitosti in visoke kvalitete okolja.
— Vsemu prebivalstvu je treba zagotoviti prednosti sodobne urbane civilizacije. Zagotavljanje enakih pravic in možnosti za družbene službe in oskrbe,
za ustrezno zaposlitev, za stanovanja za vsakega občana SR Slovenije pomeni,
da bo potrebno prostor organizirati tako, da bodo imeli — odvisno od regionalnih pogojev — prebivalci Slovenije čim manjše časovne razdalje od mesta
stanovanja do delovnega mesta oziroma uslug, največ 90 minut za prihod in
odhod.
— Urbani sistem predstavlja osnovo za skladnejši razvoj urbanizacije in
prostorske ureditve z vidika Slovenije kot celote, in tako tudi podlago za ustvarjanje ter vodenje politike urbanizacije, zemljiške in stanovanjsko-komunalne
politike ter podlago za pripravo splošnih zasnov prometnega in energetskega
omrežja ter vodnogospodarskih ureditev. S tem predstvalja urbani sistem tudi
podlago za politiko gospodarskega razvoja.
— Pri bodoči prostorski ureditvi je treba upoštevati specifičnosti slehernega
območja, predvsem pa možno teritorialno delitev dela z vidika enotnega slovenskega in jugoslovanskega prostora; pri tem morajo biti lokalni 'interesi podrejeni širšim interesom prostorske ureditve.
— Z urbanim sistemom SR Slovenije je treba usmeriti razvoj mest in mestnih območij tako, da bodo predstavljala razvojna središča gospodarskega, socialnega in kulturnega napredka, ki bodo s svojimi funkcijami omogočili enakomernejšo oskrbo prebivalstva in gospodarstva z uslugami vseh vrst in stopenj
kvalitete.
— Kot vodilne razvojne centre je treba razvijati taka mesta (ali somestja),
ki imajo poleg osnov za industrij siki razvoj tudi pogoje za razvoj terciarnih in
kvartarnih dejavnosti.
— Z urbanim sistemom je treba urbanizacijo močneje osredotočiti v razvojne centre, ki bi postala ogrodje omrežja mest.
— Slovenija se lahko le z visoko organizirano urbano celoto uspešno vključuje v širšo prostorsko ureditev v Jugoslaviji in srednji Evropi; za vključevanje
v srednjeevropski sistem omrežja urbanih centrov potrebuje Slovenija vsaj en
center za visoko specializirane dejavnosti v terciarnem in kvartarnem sektorju.
— Z vidika integritete slovenskega prostora je potrebno v urbanem sistemu
predvideti Okrepitev nekaterih pomembnejših urbanih razvojnih središč v obmejnih območjih.
— Ustvariti je treba pogoje za optimalne prometne povezave posameznih
območij Slovenije prek policentričnega urbanega sistema, da bi se dosegle večje
46
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enakomernosti življenjskih pogojev prebivalstva v mestih in izven mest, večjih
možnosti za ohranitev okolja ter za izboljšanje ekonomsko-socialnih struktur
manj razvitih območij.
— Urbani sistem SR Slovenije bi moral biti kljub republiškim in zlasti
državnim mejam za Slovenijo odprt sistem, ki se povezuje tudi s središči izven
Slovenije, čeprav na njihov razvoj ne more neposredno vplivati. Pri tem je
potrebno upoštevati tudi privlačnost urbanih središč — sistemov sosednjih
držav in republik.
— Razvoja mest ni mogoče planirati le v okviru občinskih urbanističnih
programov, ker je ta razvoj odvisen od širših vplivnih dejavnikov v Sloveniji
in v širšem prostoru. Prav tako je potrebno politiko urbanizacije na podlagi
urbanega sistema usmerjati iz širših razvojnih teženj Slovenije kot celote.
— Truditi se je treba, da se v okviru urbanega sistema SR Slovenije hitreje
razvijajo tudi nerazvita območja, kar je pogoj za skladnejši razvoj slovenskega
prostora.
Zasnova urbanega sistema
Na podlagi resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije, družbenoekonomskih izhodišč in ciljev za urbani sistem SR Slovenije, študij in raziskav na
tem področju, javine razprave in na podlagi današnje funkcionalne vloge posameznih razvojnih središč v SR Sloveniji bi zasnova urbanega sistema za območje
SR Slovenije kot »model« za samoupravno dogovarjanje bila naslednja:
Republiški center s 300—500 tisoč prebivalci, s skupno več kot 700 tisoč
prebivalci v širšem gravitacijskem zaledju zajame z nekaterimi funkcijami
celotni prostor SR Slovenije:
— Ljubljana
Pomembnejši regionalni center z 200—300 tisoč prebivalci s skupno več
kot 400 tisoč prebivalci v širšem gravitacijskem zaledju:
— Maribor
Pomembnejši regionalni centri z okoli 100 tisoč prebivalci, s skupno več kot
200 tisoč prebivalci v širšem gravitacijskem zaledju:
— Celje
— Koper
— Novo mesto
Regionalni centri z okoli 50 tisoč prebivalci, s skupno okoli 100 tisoč prebivalci v širšem gravitacijskem zaledju:
— Nova Gorica
— Murska Sobota
— Kranj (deli funkcije z Ljubljano)
Regionalni centri — somestja z do 50 tisoč prebivalci, s skupno od 60 do
okoli 100 tisoč prebivalci v širšem gravitacijskem zaledju:
— Jesenice—Bled—Radovljica
— Brežice—Krško
— Slovenj Gradec—Ravne—Dravograd
— Trbovlje—Hrastnik—Zagorje
— Ptuj (deli funkcije z Mariborom)
Razvojna središča se funkcionalno medsebojno dopolnjujejo in si dele prostorske funkcije na področju oskrbe prebivalstva in gospodarstva v prostoru
SR Slovenije na podlagi samoupravnega dogovarjanja.
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Funkcije mest
Empirične ugotovitve pričajo, da pride z rastočo stopnjo družbenoekonomskega razvoja iin ustrezno razčlenjeno delitvijo dela do določenega več ali manj
sistematičnega prostorskega vzorca razporeditve dejavnosti (oziroma funkcij)
v prostoru. To velja predvsem za dejavnosti iz terciarnega in kvartarnega sektorja. Ta vzorec je izraz teženj k optimalizaciji dejavnosti z vidika ekonomske
in širše družbene učinkovitosti (tako pri proizvodnju kot pri superstrukturi).
Tak vzorec se formira v neprestanem procesu in se — ob določenem časovnem prerezu — realno vedno le približuje nekemu dosledno racionalnemu modelu, glede na specifične lokalne ali regionalne okoliščine.
Prostorska razporeditev dejavnosti v terciarni in kvartarni sferi,, ki težijo
k oblikovanju skupne razporeditve, vsaka od njih pa v svoj specifičen vzorec,
je odraz součinkovanja raznih dejavnikov: obsega potrošnje, proizvodnje, tehnologije, razporeditve prebivalstva in prometne dostopnosti do ali 'iz centrov.
Odraža pa se v koncentraciji dejavnosti na raznih prostorskih ravneh (lokalni,
regionalni, republiški), glede na »ekonomski prag«, ki ga določena dejavnost
(ali skupina dejavnosti) mora doseči, da se sploh lahko razvije v nekem centru.
V smislu zasnove urbanega sistema naj bi bila okrog leta 2000 dosežena
določena razporeditev dejavnosti v posameznih centrih oziroma tipih centrov
višje, srednje in nižje ravni.
Dejavnosti višje ravni so tiste, ki so zelo specializirane, redke in
.jih je mogoče zagotoviti le pri obsežnem populacijskem zaledju, ter imajo
tako visok »ekonomski prag«, da se morejo- v Sloveniji razviti le na enem
mestu. V veliki večini bi se locirale v Ljubljani kot republiškem središču,
nekatere dejavnosti pa v določenih okoliščinah tudi v kakem drugem oentru,
predvsem v Mariboru.
Dejavnosti srednje ravni so tiste, ki so še vedno specializirane, zlasti
storitvene, kjer pa je potrošnja bolj pogosta, a za prebivalce še vedno le periodična. Značaj dejavnosti (funkcij) za centre na tej ravni je odvisen od obsega
potrošnje, ki ga — na splošno — opredeljuje število prebivalstva v gravitacijskem zaledju, zlasti neagrarnega prebivalstva. Srednja raven funkcij bi se razvila predvsem v tistih mestih, ki združujejo v gravitacijskem zaledju do 250 000
prebivalcev (Celje, Koper, Novo mesto). Del funkcij na srednji ravni bi se razvil
tudi v urbanih središčih vplivnih območij z okrog 100 000 prebivalcev (Murska
Sobota, Kranj, Nova Gorica) in v centrih oziroma somestjih, ki bi zajemali v
gravitacijskem območju le še okrog 50 do 80 000 prebivalcev (Jesenice, Brežice
[ali Krško], Trbovlje, Slovenj Gradec [ali Ravne] in Ptuj).
Dejavnosti nižje ravni so tiste splošne funkcije, ki se polarizira jo
zaradi obstoječih zametkov in lege v prostoru v gravitacijskih območjih z okrog
15—25 000 prebivalcev. To so območja povprečno velikih občin z občinskimi
središči kot centri prostorske polarizacije tistih dejavnosti, ki se pri tem »ekonomskem pragu« lahko pojavijo.
Poleg funkcij, ki so vezane na število prebivalstva v razvojnem centru in v
celotnem gravitacijskem območju urbanega centra — to so praviloma oskrbne
funkcije — pa se lahko pojavljajo tudi funkcije, ki so odraz specifičnih lokacijskih pogojev določenega centra ali območja (pri turističnih rudarskih centrih ipd.).
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Prebivalstvo

Studija o urbanem sistemu SR Slovenije .predvideva, da bo v SR Sloveniji
leta 2000 približno 2,3 milijona prebivalcev, pri čemer računa s pozitivnim migracijskim saldom, to je s priseljevanjem od zunaj. Povečanje od 1,7 milijona
prebivalcev v letu 1971 na 2,3 milijona v letu 2000 bi znašala okoli 600 000 prebivalcev. To bi se v celoti uvrstilo v mestno prebivalstvo. Poleg predvidenih
600 000 novih prebivalcev računamo, da se bo zaradi deagrarizacije v mesta
naselilo še 180 000 prebivalcev, kar pomeni okoli 780 000 novih urbaniziranih
prebivalcev v letu 2000. Okoli leta 2000 bo tako predvidoma živelo v mestih z
nad 50 000 prebivalci vsaj 1 300 000 prebivalcev, v vseh mestih (z nad 2000 prebivalci) pa okoli 1 430 000 prebivalcev; to je 63 % vsega prebivalstva. V območjih izven mest bi živelo še nadaljnjih 12 % urbaniziranega prebivalstva,
tako da bi imeli leta 2000 ca. 75 % urbaniziranega prebivalstva v mestih, somestih ali urbaniziranih okolišnih naseljih.
Od ostalih 25 % prebivalstva, ki bi živelo izven mest, bi največ še 10 %
vsega prebivalstva Slovenije živelo od kmetijstva oziroma gozdarstva, ostalih
15 % pa od poklicev, ki niso izrazito niti urbanega niti ruralnega značaja in
ne bi predstavljali potencialnega mestnega prebivalstva. Razpršitev nekmečkega, v pretežni meri potencialno urbanega prebivalstva leta 2000 ne bi bila
večja kot danes; okoli 400 000 nekmetijskih prebivalcev bo še vedno živelo na
podeželju in v majhnih ruralnih centrih.
Predvideno število prebivalstva v posameznih razvojnih središčih in širših
razvojnih območjih je orientacijske vrednosti v okviru skupnih slovenskih, demografskih razvojnih možnosti do približno leta 2000. V nekaterih primerih so
Opombe k tabeli na strani 725:
1) Studijsko-planska regija je območje urbanega razvojnega središča z njegovim
gravitacijskim zaledjem (upoštevaje občinske meje).
Studijsko planske regije — širša območja urbanih razvojnih središč obsegajo
naslednje skupine občin (urbana razvojna središča so podčrtana):
1. Murska Sobota; Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer, Ormož;
2. Maribor, Ptuj; Lenart, Slovenska Bistrica;
3. Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi;
4. Celje; Mozirje, Velenje, Žalec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje
pri Jelšah, Laško;
5. Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik;
6. Krško, Brežice, Sevnica;
7. Novo mesto; Trebnje, Metlika, Črnomelj;
8. Ljubljana, Kranj; Tržič, Kamnik, Domžale, Litija, Grosuplje, Ribnica, Kočevje,
Skofja Loka, Idrija, Vrhnika, Logatec, Cerknica;
9. Jesenice, Radovljica, Bled;
10. Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina;
11. Koper, Izola, Piran; Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica.
2) Številke za stanje leta 1971 se nanašajo na prebivalstvo mest, kakor so uradno
teritorialno opredeljene. Ne zajemajo pa urbaniziranih obmestnih naselij.
3) Mestna aglomeracija je mesto po uradni (statistični) teritorialni opredelitvi +
urbanizirana obmestna naselja. Številke se nanašajo na vse urbanizirano prebivalstvo,
ki bi živelo v urbanih aglomeracijah vodilnih razvojnih centrov (mest ali somestij),
torej tudi v širših aglomeracijah in ne zgolj v samih centrih.
Pri Ljubljani se podatek nanaša le na območje generalnega urbanističnega plana
iz leta 1966.
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odstopanja od naravnih demografskih trendov načrtna, v smislu določenega
strateškega cilja, h kateremu naj hi bila usmerjena dejavnost republike in posameznih območij na osnovi sporazumno sprejete razvojne politike urbanizacije
v SR Sloveniji.
V tabeli (na strani 725) je prikazana okvirna razmestitev prebivalstva po
zasnovi urbanega sistema SR Slovenije leta 2000 (ob supozicijah, navedenih v
temeljni študiji) v primerjavi z razmestitvijo prebivalstva leta 1971 (število
prebivalcev v tisočih).
V regionalni podobi bi se vzorec urbanizacije v smislu te zasnove odražal
naslednje:
Ljubljana bi zavzemala okoli leta 2000 28,6 % vsega prebivalstva razvojnih
središč, Maribor pa okoli 20,3 %, to je skupno 48,9 % prebivalstva razvojnih
središč, kar pomeni ca. 6,9% manj kakor leta 1971. Če pa vzamemo širše
urbanizirano območje Maribora s Ptujem in Ljubljane s Kranjem, potem bi
znašala strukturna udeležba prebivalstva Ljubljane okoli leta 2000 v vsem prebivalstvu razvojnih središč 33,4 % (leta 1971 30,9 %), Maribor 18,1 % (leta 1971
16,6 %), to je skupno 51,5 % glede na 47,5 % v letu 1971, kar je le za 4 % več.
Naslednje večje razvojno središče je Celje, ki bi zavzemalo leta 2000 v
strukturi vsega prebivalstva razvojnih središč 9 % glede na 6,4 % v letu 1971.
Širše celjsko območje pa bi zavzemalo celo nekoliko manj kot leta 1971, "to je
11,1 % leta 2000, glede na 12,8 % v letu 1971, kar pomeni večjo interno koncentracijo prebivalstva v Celju oziroma v celjski aglomeraciji. Kljub temu pa
je faktor koncentracije 2,12, kar pomeni, da bo ostalo še vedno precej prebivalstva izven razvojnega centra Celja, predvsem, v Velenju, nekaj pa tudi v manjših urbanih središčih in na podeželju.
Naslednje razvojno središče je somestje Koper—Izola:—Piran s približno
100 tisoč prebivalci, ki pa b'i leta 2000 zavzemalo v vsem prebivalstvu razvojnih
središč okoli 7,5 % glede na 6,4 % v letu 1971. Širše območje tega somestja bi
leta 2000 zavzemalo 7,1 % glede na 6,7 % v letu 1971. Prišlo bi do sorazmerno
močne koncentracije prebivalstva v tem razvojnem somestju. V širše območje
tega somestja se vključuje tudi območje Ilirske Bistrice, delno Sežane 'in Postojne. Pri tem Postojna ne kaže aglomerativnih možnosti porasta več kot na
10 tisoč prebivalcev, glede na svojo lego pa bi lahko postala za nekatere funkcije center za območje občin Ilirske Bistrice, Postojne in Sežane.
V naslednje večje urbano središče se more razviti Novo mesto z do 90 tisoč
prebivalcev okoli leta 2000, ki bi takrat zavzemalo ca. 6,7 % v vsem urbanem
prebivalstvu razvojnih središč glede na 1.9 % v letu 1971. Širše novomeško območje bi zavzemalo v tem primeru 6,2 % leta 2000 glede na 5,3 % v letu 1971,
kar tudi kaže na močno koncentracijo v Novem mestu; pri Novem mestu se
kaže največje odstopanje v strukturi in največji vzpon okoli leta 2000 glede na
leto 1971 v primerjavi z ostalimi razvojnimi središči.
Ostala razvojna urbana središča oziroma somestja z okoli 50 tisoč prebivalcev kot so Nova Gorica, Jesenice—Radovljica—Bled, Brežice—Krško, Trbovlje—Hrastnik—Zagorje, Slovenj Gradec—Ravne—Dravograd pa tudi Murska Sobota, bi imele okoli leta 2000 ca. 50 tisoč prebivalcev, s tem, da so širša
območja različno velika. To je razvidno iz faktorja koncentracije, ki je npr.
v Murski Soboti izredno visok 3,33 %, kar pomeni zelo majhno stopnjo koncentracije prebivalstva širše regije v razvojnem središču Murske Sobote, torej
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možnost, da se Murska Sobota kot razvojno središče močneje razvije iz lastnega
populacijskega potenciala.
Urbani sistem predvideva glede prebivalstva tudi razvoj ostalih urbanih
središč z manj kot 50 'tisoč prebivalcev; predvsem vseh občinskih središč, glede
na njihovo posredniško vlogo v skrbi prebivalstva ter drugih možnosti razvoja.
Vsa ta središča bi se vključila v polarizacijska območja v urbanih podsistemih
vodilnih razvojnih urbanih središč.
Predvideni razvoj prebivalstva za razvojna središča je mogoč tudi glede
na geografsko-fizične danosti, kot so npr. zadostne površine za razvoj teh mest,
zadostna vodna oskrba, možnosti za prometno dostopnost, oskrbo z energijo in
iz vidika varstva okolja.
Delovna mesta
Prognoze delovnih mest na podlagi razvojnih demografskih prognoz v okviru
urbanega sistema SR Slovenije so za leto 2000 lahko le dokaj posplošene in
zato so le 'indikativne in modelskega značaja;* ne glede na to pa so lahko v
pomoč pri regionalnem prostorskem planiranju ožjih območij in pri občinskem
urbanističnem planiranju, saj se delajo regionalni prostorski plani in urbanistični
načrti za prihodnjih 30 let permanentno. Prognoze so izdelane za urbane centre
(približno 74 urbanih centrov) v širših območjih razvojnih središč. Tako bi potrebovali okoli leta 2000 ca. 820 tisoč delovnih mest v vseh mestih SR Slovenije. Pri tem bi znašala udeležba industrije — sekundarni sektor okoli 34 %
Delovna mesta okoli leta 2000 (v 000):
Regije (širša vplivna območja
razvojnih urb. središč)
1. Murska Sobota
2. Maribor—Ptuj
3. Slovenj Gradec—Ravne—■
Dravograd
4. Celje
5. Trbovlje—Hrastnik—Zagorje
6. Brežice—Krško
7. Novo mesto
8. Ljubljana—Kranj
9. Jesenice—Radovljica—Bled
10. Nova Gorica
11. Koper—Izola—Piran
SR Slovenija

Primarni
sektor**

Sekundarni
sektor**

Terciarni in
kvartarni
sektor**

16,1
17,5

25.5
72,7

21,4
87,1

8,5
12,6
1,1
6,4
8,1
23,5
1,3
4,6
6,4
101,0

15,9
58,4
16.7
19,4
32.6
120,6
15.8
24,4
30,0
432,0

16.1
55,0
11,4
17,3
29.2
183,3
18,2
23,7
47,0
509,7

* Zaradi predpostavke o maksimalni koncentraciji urbanizacije na regionalni
ravni, ki se odraža v projiciranih številkah za centre, je treba realno pričakovati,
da bi bile v vodilnih aglomeracijah nekaj nižje, v ostalih pa ponekod višje.
** Primarni sektor kmetijstvo in gozdarstvo
Sekundarni sektor: rudarstvo, predelovalna industrija, proizvodna obrt, gradbeništvo
Terciarni sektor promet, komunala, trgovina, gostinstvo, obrt, usluge
Kvartarne dejavnosti: šolstvo, kultura, zdravstvo in ostalo.
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(ca. 280 tisoč delovnih mest), udeležba terciarnega in kvartarnega sektorja pa
okoli 66 % (okoli 540 tisoč delovnih mest); 240 tisoč prebivalcev pa bi bilo posredno ali neposredno vezano na zaposlitev v primarnem sektorju. Poskus
regionalizacije potrebnih delovnih mest je razviden iz tabele na strani 727.
V Sloveniji imamo ugodne možnosti za koncentracijo razvoja industrije v
industrijskih conah v vseh širših območjih razvojnih središč, saj imamo razpoložljivih za veliko industrijo 20 lokacij večjih kot 30 ha, kar zadostuje za najmanj 65 tisoč novih delovnih mest. Pomembno je, da so vse te potencialne površine za veliko industrijo v bližini mest. Ne glede na potencialne površine za
veliko industrijo v industrijskih conah pa je mogoča 'in nujna koncentracija
druge nove industrije v strnjenih industrijskih pasovih v samih aglomeracijah
in tam, kjer je vsaj minimalno število prebivalcev in obstajajo ustrezne centralne naprave.
Velika večina industrije bi tako bila »koncentrirana v razvojnih urbanih
aglomeracijah ali v njihovi bližini. Tu bi se koncentrirale t. i. propulzivne
panoge, to je industrije v razvoju, ki se naslanjajo na tehnološke inovacije. Ob
dobrih prometnih povezavah ni nujna prostorska koncentracija posameznih
industrijskih obratov le v osrednjem slovenskem urbanem območjii okoli Ljubljane, zlasti če tudi v drugih območjih vodilnih aglomeracij razvijamo ustrezne
specializirane, potrebam lokalne industrije prilagojene razvojno-razis.kovalne
zmogljivosti.
Izven mest bi imeli še okoli 100 tisoč delovnih mest v kmetijstvu, gozdarstvu in osnovni predelavi (primarnem sektorju) in okoli 75 tisoč delovnih mest
v sekundarnem, terciarnem in kvartarnem sektorju. Predvidevamo, da bo okoli
leta 2000 dnevna delovna migracija večja kakor danes, vendar tudi bolje organizirana.
Stanovanjski fond
Glede na to, da še ni obdelan popis stanovanj za leto 1971 in da še ni nekaterih osnovnih podatkov, potrebnih za predvidevanje stanovanjske gradnje
do leta 2000 na področju amortizacije, rušenj -in rekonstrukcij stanovanj, je
bil opravljen poskus prognoze bodočega stanovanjskega fonda le z vidika povečanja prebivalstva oziroma gospodinjstev za republiko in širša vplivna območja razvojnih središč.
Po območjih razvojnih središč bi bilo stanje stanovanjskega fonda okoli
leta 2000 v primerjavi z letom 1971 naslednje (glej tabelo na str. 729!).
Iz tabele je razvidno, da je leta 1971 zavzemal stanovanjski fond v mestih
približno 43,4 % vsega stanovanjskega fonda Slovenije, leta 2000 pa bi zavzemal v istih mestih 75 % vsega stanovanjskega fonda. V primerjavi z letom 1971
bi se stanovanjski fond v mestih več kot podvojil, to je povečal bi se od ca. 210
tisoč na 580 tisoč stanovanj (faktor 2,7). Po teh predvidevanjih bi se povečala
koncentracija stanovanjske gradnje v razvojnih središčih, kjer bi imeli leta
2000 približno 450 tisoč stanovanj ali 79 % vsega stanovanjskega fonda v vseh
mestih, medtem ko imamo 1971 v istih razvojnih središčih le ca. 140 tisoč
stanovanj ali 68 % vsega stanovanjskega fonda v vseh mestih.
To so zelo indikativne številke, lahko služijo kot osnova za začetek konkretnejšega dolgoročnejšega planiranja stanovanjske gradnje po občinah, ki
postajajo osnovni nosilci politike stanovanjske gradnje. Potrebno bo že danes
usmerjati stanovanjsko gradnjo v urbana območja v okviru zasnove urbanega
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Stanovanjski fond okoli leta 2000 (število stanovanj v tisočih):
Regije (šdirša vplivna območja
urbanih razvojnih središč)

Ves stanovanjski
fond v regiji
1971
2000

1. Murska Sobota
37,35
2. Maribor—Ptuj
78,21
3. Slovenj Gradec—Ravine—
Dravograd
16,58
4. Celje.
62,02
5. Trbovlje—Hrastnik—Zagorje 13,84
6. Brežice—Krško
19,899
7. Novo mesto
25,28
8. Ljubljana—Kranj
156,30
9. Jesenice—Radovljica—Bled
17,8
10. Nova Gorica
27,40
11. Koper—Izola—Piran
35,31
SR Slovenija

489,98

Stanovanjski fond
v mestu
1971
2000

44,33
142,39

5,86
35,07

20,40
105,5

29,30
88,29
21,31
31,17
47,53
251,82
23,25
36,67
55,63

6,30
18,30
10,11
3,80
5,60
96,00
8,3
5,80
15,53

20,07
68,48
17,86
19,61
36,64
203,89
17,86
32,10
34,46

771,69

211,67

576,87

sistema, poiskati ustrezne površine za stanovanjsko gradnjo in pripraviti takšne
programe, ki naj z večjo koncentracijo stanovanjske gradnje v razvojnih središčih in v njihovi bližina pripomorejo tudi k cenejši in bolj dostopni stanovanjski
gradnji.
Prometne povezave (prometni sistem)
Urbani sistem se lahko realizira predvsem z ustreznimi prometnimi povezavami. Prometno omrežje mora povezovati urbane aglomeracije v Sloveniji
v sistem mest, da bi lahko v prihodnosti deloval v večji meri kot urbana celota
in tvoril funkcionalno povezavo z urbanimi sistemi sosednjih dežel. Izhodišče
za zasnovo prometnega omrežja je predvsem omogočiti razvoj bodočega urbanega sistema v prostoru Slovenije ter njegova vključitev v evropsko omrežje
mest. Razen tega morajo biti prometnice zasnovane tako, da omogočajo vsem
prebivalcem Slovenije dostop do vseh zaposlitvenih sektorjev, osnovnih zdravstvenih, sooialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih in družbenih služb v
sprejemljivem času potovanja (največ 30 minut potovanja z motornim prometnim sredstvom od mesta prebivanja). S tem, da prometno omrežje poveže naselja in mesta v policentrični urbani sistem ter tako pospeši proces urbanizacije
in razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti v vplivnih območjih razvojnih
centrov, bo dosežen tudi eden od osnovnih ciljev razvoja urbanega sistema,, to
je ena'kovrednejš'i življenjski pogoji za prebivalstvo vse Slovenije.
Osnovne prometne povezave urbanega sistema so opredeljene in funkcionalno klasificirane po naslednjih kriterijih:
— magistralne povezave* so tiste, ki vežejo vodilna urbana središča med
seboj in z vodilnimi urbanimi središči obmejnih dežel ter navezujejo ta središča na sistem mednarodnih prometnic,**
* Terminološko pojem »magistralne« in »regionalne povezave« ni istoveten s
pojmom magistralnih in regionalnih cest v kategorizaciji cestnega omrežja SR Slovenije.
** Mednarodne prometnice so tiste prometnice, ki povezujejo mesta izven naše
republike prek ozemlja SR Slovenije in so del evropskega prometnega omrežja.
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— regionalne povezave* so tiste, ki vežejo med seboj več kot dvoje urbanih
središč z nad 5000 prebivalcev in z urbanimi središči obmejnih dežel ter navezujejo ta središča na sistem magistralnih prometnic.
Razen osnovnih prometnih povezav urbanega sistema so na nižjih nivojih
— podsistemih urbanega sistema SR Slovenije, potrebne še lokalne prometne
povezave in prometnice posebnega pomena, kot turistične ceste ipd.
V priloženi karti so osnovne prometne povezave urbanega sistema prikazane
shematično ne glede na vrsto prometne infrastrukture.
Magistralne prometne povezave razvojnih urbanih središč
SR Slovenije so:
Ljubljana—Celovec, Ljubljana—/Radovljica, Jesenice, Bled/***, Ljubljana—
Nova Gorica, Ljubljana—Trst, Ljubljana—Koper, Ljiubljana—Reka, Ljubljana—
Novo mesto, Ljubljana—Celje, Ljubljana—/Trbovlje, Hrastnik, Zagorje/, Maribor—Gradec, Maribor—/Dravograd, Ravne/, Slovenj Gradec/*, Maribor—Celje
Maribor—Zagreb, Maribor—Murska Sobota, Celje—/Slovenj Gradec, Ravne,
Dravograd/, Celje—/Trbovlje, Hrastnik, Zagorje/, Celje—Novo mesto, Celje—■
/Krško, Brežice/, Koper—Nova Gorica, Koper—Trst, Koper—Reka, Novo mesto
—Karlovac, Novo mesto —/Trbovlje, Hrastnik, Zagorje/, Novo mesto—/Krško,
Brežice/, /Krško, Brežice/—Zagreb, /Krško, Brežice/—/Trbovlje, Hrastnik, Zagorje,/ Nova Gorica,—/Jesenice, Bled,Radovljica/, Nova Gorica—Gorica, Nova
Gorica—Trst, Nova Gorica—Reka, /Radovljica,, Jesenice, Bled/—Beljak, Murska
Sobota—Zalaegeszeg, Murska Sobota—Varaždin, /Dravograd, Slovenj Gradec,
Ravne/'—Celovec.
Regionalne prometne povezave SR Slovenije so:
Ljubljana—Kočevje—Delnice, Ljubljana—Skofja Loka, Železniki—Tolmin,
Jesenice—Trbiž, Predel—Tolmin—Idrija—Cerknica—Ribnica—Novo mesto, Kobarid—Videm, Nova Gorica—Sežana—Divača/Trst, Brežice—Bizeljsko—Slov.
Bistrica—Ptuj—Ormož—Čakovec, Ormož—Ljutomer—Murska Sobota—Kuzma
Furstenfeld, Lendava—Redič.
Prometne .povezave, ki jih pogojujejo urbani sistem SR Slovenije znotraj
republike in v povezavi z urbanimi središči obmejnih dežel, se v celoti vključujejo v smeri (trase) mednarodnega prometnega omrežja, ki poteka prek našega
ozemlja. Tako 'imenovani cestni križ mednarodnih cest v trasah Beljak—Ljubljana—Zagreb in Gradec—Maribor/Zagreb/—Ljubljana—Nova Gorica/Trst/Reka pokriva na ozemlju naše republike 57 % magistralnih prometnih povezav.
Mednarodne železniške proge prekrivajo na našem ozemlju 49 % magistralnih in 19 % regionalnih prometnih povezav.
Pričakovani učinki na regionalni razvoj Slovenije
Predložena zasnova urbanega sistema SR Slovenije teži k družbenim ciljem
socialne enakosti, ekonomske učinkovitosti in kvalitete okolja in življenja v
skladu s stališči dolgoročnega družbenega razvoja Slovenije in družbenih ciljev
v teh stališčih. Policentrični družbeni razvoj dobiva z urbanim sistemom realnejšo podlago.
Glavni pričakovani učinki razvoja zasnove urbanega sistema na regionalni
razvoj Slovenije so predvsem naslednji:
*** Znak / / označuje somestje — razvojno urbano središče v SR Sloveniji.
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— Po zasnovi urbanega sistema bi se v vseh regijah Slovenije oblikovalo
pomembnejše urbano središče ali somestje kot nosilec enakomernejšega in hitrejšega regionalnega družbenoekonomskega razvoja. Razvoj v tem smislu pomeni tudi približevanje razvojnim težnjam, ki so se uveljavile v polpreteklem
in zlasti v zadnjem obdobju.
— Do približno leta 2000 bi dosegli enakomernejšo urbanizacijo v vseh
regijah Slovenije ob najmanjših premikih delovne sile iz matične regije, hitreje
bi zmanjševali razlike med bolj in manj razvitimi območji ter močneje razvili
obmejna območja.
— Glede na tendence populacijskega razvoja je z urbanim sistemom mogoče najbolj neposredno in postopno vključevanje potencialnega prebivalstva
v proces urbanizacije, tako tistega dela, ki se poraja v posameznih občinah in
območjih na osnovi naravnega prirastka, kot tistega dela, ki se bo deagrariziral.
— Vse regije Slovenije oziroma gravitacijska zaledja vodilnih razvojnih
centrov bi bila z izjemo južnozahodnega dela Primorske in dela Kočevske od
njih oddaljena manj kot 30 minut oziroma 50 km vožnje z motornim vozilom
ali vlakom, kar je pomembno z vidika vključitve celotnega prostora v sodobni
ekonomsko-socialni razvoj.
— Z vidika porabe časa za delo in oskrbovanje omogoča predlagana zasnova
urbanega sistema ob pogoju ustrezne prometne infrastrukture racionalnejšo
porabo časa; le 10 % vsega slovenskega prebivalstva bi ostalo izven polurne
oddaljenosti od mesta stanovanja do mesta zaposlitve, nakupovanja ali izkoriščanja superstrukture.
— Urbani sistem bi odpiral možnosti za pospešeni gospodarski in družbeni
razvoj za jugovzhodno in vzhodno Slovenijo, kjer so gosto poseljena in obenem
manj razvita območja Slovenije. Oblikovanje nekaterih močnejših centrov neagrarne zaposlitve v teh območjih bi pospeševalno vplivalo tudi na razvoj
kmetijstva.
— Urbano omrežje SR Slovenije bi dobilo večjo notranjo koherentnost,
s čimer bi se zapolnile vrzeli sedanjega urbanega omrežja.
— Razvoj urbanizacije v smislu urbanega sistema bo vplival na razvoj
komunalnega sistema, njegove teritorialne delitve in oblikovanja medobčinskih
skupnosti za posamezna funkcionalna območja. Zaradi sedanje teritorialne
delitve in samega procesa urbanizacije bi proces prostorske integracije na širši
ravni kot so danes občine potekal postopoma, v smeri raznih oblik teritorialnih
skupnosti (političnoMupravne, samoupravne in sektorske).
VIRI — osnovno gradivo:
— Resolucija o dolgoročnem razvoju SR Slovenije — Skupščina SR Slovenije, 1972.
— Študija »Urbanisistem SR Slovenije«; Urbanistični inštitut SR Slovenije,
1968—1971.
— Gradivo »Urbani sistem SR Slovenije — koncept in prva izhodišča za
javno razpravo«; delovna skupina: dr. Vladimir Kokole, Urbanistični inštitut
SRS, dr. Igor Vrišer, Filozofska fakulteta univerze v Ljubljani, Vinko Mlakar,
dipl. oec., Biro za regionalno prostorsko planiranje, 1971.
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— Studija »Projekcija prebivalstva, delovne sile in mest SR Slovenije«;
Raziskovalni center ekonomske fakultete — Demografski inštitut univerze v
Ljubljani, 1969—1971.
— Gradivo: Poslkus projekcije delovnih mest v mestih in večjih krajih Slovenije za leto 2000 in strukture zaposlenih po sektorjih; Biro za regionalno prostorsko planiranje, 1971.
— Javna razprava o gradivu Urbani sistem SR Slovenije — koncept in
prva izhodišča, 1971.
— »Stanje v prostoru in razvojne težnje« — Bi.ro za regionalno prostorsko^
planiranje, prvi del 1970, drugi del 1972.

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Cerknica, Litija, Ljubljana-Center, Murska Sobota, Novo mesto in Trbovlje, ter
delegat mesta Ljuibljane so na svojem 34. zasedanju dne 9. maja. 1973 obravnavali splošne zasnove regionalnega prostorskega razvoja (osnutek, urbanega
sistema SR Slovenije).
V razpravi so sodelovali delegati občin mesta Ljubljane, Kranj in Velenja
ter delegat občine Koper, ki je govoril tudi v imenu občin Izola in Piran.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošilja sikupina delegatov, 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.
V načelni in splošni razpravi delegatov občin je bilo
poudarjeno, da predstavlja osnutek urbanega sistema SR Slovenije oziroma
regionalni prostorski plan enega najpomembnejših družbenih dokumentov, ki
nakazuje možnosti in prizadevanja za optimalno izrabo danega prostora. Ob tem
pa je bilo izraženo mneinje, da je v gradivu prešibko (utemeljen predlagani urbani
sistem v okviru policentričnega družbenega razvoja. V gradivu manjkajo nekatere geoekonomisike utemeljitve, premalo je razvita tudi misel v pomembnosti
transportnih prometnih križišč za nastajanje različnih urbanih centrov.
V osnutku urbanega sistema je precej poudarjena usmeritev na terciarni
sektor, čeprav je v gradivu ugotovljeno, da je industrija še vedno glavni nosilec
razvoja. Industrijska, središča so prav tako nosilci razvoja kot so urbana središča. Osnutek daje več pouidarka tradicionalnim mestnim središčem kot glavnim
razvojnim dejavnikom in ne upošteva v tolikšni meri tudi ostalih središč. Lahko
je sicer neko središče manjše po svojem obsegu, je pa kvalitetno mnogo pomembnejši nosilec razvoja. Tak pomen ima obalni del Slovenije, ki je v gradivu
premalo obdelan in bi ga 'kazalo zato bolj poudariti in videti, kaj nam prinaša,
ker ga z nepravilno prostorsko politiko lahko sami sebi zapiramo. Glede tega
se postavlja vprašanje, kaj je za, razvoj Slovenije pomembnejše: ali turizem,
katerega možnosti so na obali praktično izčrpane in ki je odvisen od vrste različnih faktorjev, ali pa bi bilo racionalneje usmeriti se v razvoj luke in drugih
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gospodarskih panog, ki imajo na tem obalnem področju možnosti za razvoj v
prihodnosti.
Policentrični družbenoekonomski razvoj je v dosedanjih diskusijah opravljen na področjih socialnega razlikovanja, odpravljanja raizlik med mestom in
podeželjem, med razvitimi in nerazvitimi. Vendar bo potrebno dati regionalnemu prostorskemu planu dovolj časa, da dozori, kajti sprejemamo ga za dolgo
časovno razdobje in na njegovi osnovi bodo temeljile bistvene družbenoekonomske odločitve v prihodnje. (Delegata občine Kranj in mesta Ljubljane.)
Pri uveljavljanju koncepcije policentričnega razvoja Slovenije je treba
dati večji poudarek pomorski orientaciji Slovenije in s tem zagotoviti skladno
opremljanje obalnega prostora in povezovanje z drugimi predeli Slovenije.
(Koper, Izola, Piran.)
Konkretne pripombe so bile dane k 2. točki II. poglavja-:
Izraženo je bilo nmenje, da bi kazalo mesto Velenje v regionalnem prostorskem planu Slovenije ponovno proučiti glede na pripadnost regiji. Znano je,
da se občina Velenje na področju zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja
povezuje s korošiko regijo1, po nekaterih gospodarskih in političnih vidikih pa
s celjsko regijo. Močna gospodarska ekspanzija občine Velenje vpliva na velik
priliv delovne sile iz sosednjih občin v celjski in koroški regiji, Tako se pojavljajo pri planiranju velike težave predvsem zaradi nejasnosti, ki izvirajo iz
neusklađenega dela med občino in republiškimi planskimi institucijami. Zato
bo potrebno intenzivneje sodelovati in poiskati optimalne rešitve, ki bodo
ustrezale delovnim ljudem tega območja, kot tudi v širšem prostoru. (Velenje.)
V osnutku urbanega sistema je Kranj priključen širši ljubljanski oziroma
slovenski regiji, gorenjska regija pa je razdeljena. Zaradi bližine Ljubljane v
celotni gorenjski regiji sicer prihaja do delitve funkcij in dejavnosti, ker je to
ekonomska in družbena nujnost. Vendar pa je vseh pet gorenjskih občin v letu
1971 in 1972 sprožilo in izpeljalo pobudo, da izvira Gorenjska kot regija iz načrta dolgoročnega razvoja in je utemeljena kot konsistentna regija. Porajajo se
pomisleki, da bi predstavljal urbani sistem, ki bi obravnaval Kranj v okviru
širše ljubljanske regije, zavoro za njegov nadaljnji razvoj. Zato naj se strokovno utemeljijo razlogi, ki bodo dovolj prepričljivi, da je tak urbani sistem
za Kranj in Gorenjsko utemeljen in boljši. (Kranj.)
St.: 350-18/73
Ljubljana, 11. 5. 1973
POROČILA
Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije in odbor republiškega
zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo sta na skupni
seji 8. 5. 1973 razpravljala o osnutku urbanega sistema SR Slovenije, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil v družbenopolitično verifikacijo izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da je urbani sistem eden najpomembnejših elementov urbanega prostorskega plama. Gradivo, ki je predloženo v
razpravo, je rezultat obsežnih študij pa tudi razprave v občinah in strokovnih
krogih, ki je potekala že v letih 1971 in 1972.
Urbani sistem, kot je zastavljen v osnutku, je konkretizacija načela o policentričnem razvoju, ki smo ga sprejeli v resoluciji o dolgoročnem razvoju SR
Slovenije. Je model, za katerega menijo strokovnjaki, da bi zagotovil enako-
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mernejši prostorski, s tem. pa tudi družbeni in ekonomski razvoj ter bistveno
pripomogel k realizaciji ciljev, zastavljenih v resoluciji o dolgoročnem razvoju
SR Slovenije.
V razpravi so se člani komisije in odbora strinjali z mnenjem izvršnega
sveta, da naj se urbani sistem ne sprejema kot samostojen dokument, temveč
kot sestavini del regionalnega prostorskega plana skupaj z ostalimi elementi.
Osnutek, kot je predložen,, predstavlja zadovoljivo oisnovo za nadaljnje delo,
pri katerem pa menijo,, da je treba tako v urbanem sistemu kot v ostalih elementih plana izhajati iz stanja in tendenc, ki se spontano pojavljajo v prostoru,
oceniti, katere so negativne in predlagati (ukrepe za uveljavitev pozitivnih smeri
razvoja. Pri tem naj se regionalni prostorski plan v celoti in v okviru tega tudi
urbani sistem koncipira kot družbeni dogovor vseh dejavnikov, ki se pojavljajo
kot porabniki prostora. Usklajevanje različnih interesov na samoupravni osnovi
je namreč bistvenega pomena že ob pripravi regionalnega prostorskega plana.,
pa tudi garancija za uveljavitev dogovorjenih načel.
V razpravi so bile izrečene naslednje konkretne pripombe:
— 'osnutek urbanega sistema ni povsem usklađen z resolucijo o dolgoročnem
razvoju SR Slovenije;
— v gradivu je treba bolj ,poudariti pomorsko orientacijo Slovenije;
— posebno skrb je treba v okviru urbanega sistema posvetiti obmejnim
področjem;
— ob predvideni visoki stopnji urbanizacije na eni strani ter začrtanega
razvoja družbenega sektorja kmetijstva se postavlja vprašanje, kako bomo ob
veljavnem zemljiškem maksimumu za zasebnega kmeta zagotovili obdelovanje
kmetijskih zemljišč.
Komisija in odbor predlagata pristojnima zboroma, da ocenita predloženo
gradivo kot zadovoljivo osnovo za nadaljnje delo pri regionalnem prostorskem
planu. Ze v tej fazi pa je potrebno zagotoviti usklajevanje regionalnega prostorskega plana s srednjeročnimi in dolgoročnimi programi razvoja republike in
posameznih področij, pri čemer naj bo osnovno izhodišče za vsa snovanja človek
in njegova dejavnost v prostoru. Priporočata tudi, naj se z osnutkom urbanega
sistema usklajujejo v fazi nastajanja programi razvoja infrastrukturnih dejavnosti, kot so promet, energetika, šolstvo, zdravstvo in kultura.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Ivan
Kreft, za poročevalca na seji enotnega zbora delovnih skupnosti pa poslanec
Ferdo Papič.
St.: 350-18/73
Ljubljana, 9. 5. 1973

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 8. maja 1973 obravnavala
osnutek urbanega sistema, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Začasna komisija je ugotovila, da so vsa gradiva kvalitetno pripravljena in
da predstavljajo dobro osnovo za nadaljnje delo na tem področju. Zato je izrekla
priznanje sestavljalcem gradiv, t. j. republiškemu sekretriatu za urbanizem,
zavodu SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje in vsem sodelavcem,
ki so delali na njihovi pripravi.
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V nadaljevanju razprave se je začasna komisija strinjala z načeli o policentričnem razvoju, ki so v gradivih upoštevana in ki so bila izražena v razpravah ob sprejemu resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike
Slovenije in družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975.
Sam koncept ne vodi h koncentraciji v urbanizaciji, temveč predstavlja
smotrno funkcionalno1 prostorsko delitev ekonomskih in družbenih struktur
med urbanimi središči kot žarišči policentričnega ekonomsko socialnega razvoja. V zasnove predlaganega urbanega sistema se vključujejo le tisti urbani
centri, ki spadajo v republiški regionalni prostorski plan, občinske skupščine pa
lahko s svojimi plani določijo svoja središča in z njim danimi funkcijami vplivajo na razvoj regije. Pri tem pa je važno zagotoviti koordinacijo med posameznimi centri v regiji, ker nekateri centri svojih funkcij ne opravljajo v celoti ali
pa so predimenzionirane. Zato bi bilo treba po mnenju začasne komisije posvetiti posebno pozornost ustanavljanju in delovanju prostorsko informacijskega
sistema.
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru, da sprejme osnutek urbanega
sistema v predloženem besedilu.
Za svojega poročevalca na seji zbora je začasna komisija imenovala poslanko Maro Zlebnik.
Št.: 350-18/73
Ljubljana. 9. 5. 1973
POROČILO
o dosedanjem delu na izdelavi regionalnega prostorskega piana
za območje SR Slovenije v obdobju 1968—1972
Da bi zagotovila pogoje za smotrn gospodarski in družbeni razvoj, zavarovanje pokrajine ter za urejanje in razumno gospodarjenje s prostorom, se je
SR Slovenija odločila, 'da z zakonom uvede na območju SR Slovenije regionalno
prostorsko planiranje. Na tej osnovi sta republiški 'sekretariat za urbanizem in
zavod SRS za planiranje pripravila program za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije, ki ga je potrdila skupščina SR Slovenije.
Vsakoletno poročilo o poteku del (za leto 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972)
sta obravnavala komisija IS za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja
in izvršni svet skupščine SR Slovenije.
Ker je s programom določeno zaključno leto (1970) za izdelavo regionalnega
prostorskega plana za območje SR Slovenije že poteklo, skupščini SR Slovenije
pa še ni bilo mogoče predložiti v razpravo in v sklepanje gradiva za končni dokument, je komisija IS za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja v letu
1971 sklenila, da da kompleksno poročilo o stanju na področju regionalnega
prostorskega planiranja sploh in obenem tudi predlaga nekatera stališča za
nadaljnje delo kakor tudi za sistemsko utrditev regionalnega prostorskega planiranja. Poročilo naj bi prispevalo tudi k lažjemu odločanju o bodoči vsebini
in oblikah dela pri izdelavi regionalnega prostorskega plana, saj je očitno, da
gre tudi za stalno delo, in to tako pri dopolnjevanju elementov prostorskega
plana kakor tudi pri izvajanju že sprejetih načel za gospodarjenje s prostorom.
To poročilo je v letu 1971 obravnaval izvršni svet skupščine SR Slovenije
in ga na podlagi določila 16. člena zakona o regionalnem prostorskem planiranju
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(Uradni list SRS, št. 11-118/67) poslal v obravnavo skupščini SR Slovenije.
V skupščini SR Slovenije je poročilo obravnaval odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo RZ, ki je hkrati obravnaval tudi poročilo
o porabi sredstev. Ko je izvršni svet skupščine SR Slovenije obravnaval poročilo o izvajanju del pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje
SR Slovenije za leto 1971 in 1972, je sklenil poslati skupščini SR Slovenije modificirano skupno poročilo za čas 1968—1972 in predlagati, da bi o tem poročilu
razpravljal zibor delegatov občin.
ANALIZA STANJA IN PROBLEMATIKA
1. Izhodišča regionalnega prostorskega planiranja
SR Slovenije
Za uspešnost pri vsakem delu in še posebej pri regionalnem prostorskem
planu so 'izredno pomembni osnovni izhodiščni pogoji, ob katerih se delo začne
in ki omogočajo bolj ali manj uspešen napredek dela. Pravna, organizacijska
in finančna zasnova naloge so za sestavo prostorskega plana izredne važnosti.
Najširša splošna izhodišča za regionalno prostorsko planiranje v Sloveniji
so v načelu postavljena v repiiibliški ustavi in v vrsti na ustavi slonečih družbenih
aktov, med katerimi je bil najpomembnejši družbeni plan razvoja SR Slovenije
za razdobje 1966—1970.
Temeljni dokument, s katerim je uvedeno regionalno prostorsko planiranje,
je zakon o regionalnem prostorskem planiranju, sprejet v letu 1967. Temeljne
značilnosti tega zakona so naslednje:
— na območju SR Slovenije se uvaja regionalno prostorsko planiranje in
se kot sestavni del družbenega planiranja opira na dolgoročna družbenopolitična
in ekonomska izhodišča in predvidevanja;
— s prostorskim planom se ureja celotno območje republike, lahko pa tudi
posamezna ožja območja, če tako določijo prizadete občine;
— vsi regionalni prostorski plani morajo obvezno vsebovati vsaj štiri elemente, in sicer:
družbenoekonomska izhodišča in smernice za gospodarjenje s prostorom
i:n za varovanje pokrajine,
splošne zasnove ter način povezovanja s sistemi širših območij za osnovno
infrastrukturo omrežja: promet, energetika, vodno gospodarstvo,
namensko porazdelitev površin ter zavarovana in rezervirana območja,
družbenoekonomsko utemeljitev plana.
Program za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije
Program je potrdila skupščina SR Slovenije leta 1968 na podlagi 7. člena zakona o regionalnem prostorskem planiranju.
Program predstavlja osnovni in edini metodološki okvir izdelave regionalnega prostorskega plana. Pri izdelavi tega programa je sodelovala vrsta znanstvenih in drugih institucij, ki so pripravile svoje poglede na regionalni prostorski plan, poseben projektni team pri republiškem sekretariatu za urbanizem
pa je usklajeval različna stališča in dokončno pripravil program. Program za
iadelavo regionalnega prostorskega plana je zato predvsem odraz takratnih
spoznanj, ki so bila v svetu na področju regionalnega prostorskega planiranja
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uveljavljanja. Program je zasnovan predvsem na tujih izkušnjah, ker domačih
ni bilo, in to na izkušnjah zelo razvitih dežel. Zato ima program tudi nekatere
slabosti, ki se odražajo predvsem v njegovi veliki zahtevnosti in v tem, da program ni upošteval stanja glede podatkov in mnogih drugih osnov, s katerimi
še me razpolagamo.
Osnovne delovne faze po tem programu so naslednje:
— Delovna faza A »Operativna in pripravljalna dela« predvideva stalno pripravo metodologije in pripravo nekaterih temeljnih podlag regionalnega prostorskega planiranja. Ta dela predstavljajo pripravo določenih parcialnih planov, začasne predpise o zavarovanih in rezerviranih območjih in dela za operativno prostorsko usklajevanje nekaterih najpomembnejših projektov s področja
infrastrukture, turizma, varstva narave itd.:
— Delovna faza B »Analiza obstoječih danosti regionalnega prostorskega
razvoja, stanja organizacije in opremljenosti prostora« bi morala dati ugotovitev
o stanju skladnosti med prostorskim raziporedom družbenoekonomskih dejavnosti, in to glede na naravne in druge danosti prostora;
— Delovna faza C »Izhodišča za prognoze regionalnega prostorskega razvoja« zajema dela, ki so potrebna, da se na podlagi proučevanj dolgoročnega
razvoja Slovenije in v okviru izdelave koncepta dolgoročnega ekonomskopolitičnega razvoja Slovenije pripravijo nekatere osnovne prognoze, iki so potrebne
kot izhodišča za dolgoročno smotrno uporabo prostora. Pri tem so mišljena predvsem izhodišča za gospodarjenje s prostorom in za varovanje pokrajine na
področju infrastrukture in superstrukture, prebivalstva in pa nekaterih dominantnih področij ekonomske strukture.
— Delovna faza D »Postorsko urejanje glede na zasnovo regionalnega prostorskega razvoja« naj bi omogočila, da bi skupščina SR Slovenije na podlagi
zasnove regionalnega prostorskega razvoja Slovenije sprejela resolucijo o družbenoekonomskih izhodiščih za urejanje prostora.
— Delovna faza E »Predlog regionalnega prostorskega plana za območje
SR Slovenije« zajema naloge, ki jih postavlja že zakon o regionalnem prostorskem planiranju. V tej fazi se posebej pojavlja zahteva, da se poleg splošnih
zasnov energetskega, prometnega in vodnogospodarskega omrežja pripravijo
splošne zasnove omrežja urbanih centrov. Poleg tega predstavlja ta delovna faza
tudi pripravo predloga ukrepov za izvajanje 'in realizacijo predvidevanj v smislu
regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije.
S programom za izdelavo regionalnega prostorskega plana je bilo tudi določeno, da biro za regionalno prostorsko planiranje (z letom 1972 zavod SR
Slovenije za regionalno prostorsko planiranje) kot organizator izdelave
regionalnega prostorskega plana obvezno sodeluje z občinskimi skupščinami pri
usklajevanju urbanističnih programov med seboj in pri usklajevanju le-teh z
regionalnim prostorskim planom republike.
Ko govorimo o izhodiščih za regionalno prostorsko planiranje republike,
lahko ugotovimo, da je bila izmed osnovnih pomanjkljivosti pomanjkanje dovolj jasno izraženih splošnih in posebnih družbenih ciljev na tem področju.
2. Ocena pristopa k delu
S sprejetjem zakona o regionalnem prostorskem planiranju in sprejetjem
programa za izdelavo prostorskega plana so se izdelovalci znašli pred zelo obsežno in izredno zahtevno nalogo. Glede na ozek krog strokovnjakov, ki so
47
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imeli določeno znanje s področja prostorskega planiranja, je bila naloga še
težavnejša. Zato je treba ooeniiti tudi sam. začetek dela pri izdelavi prostorskega
plana ne le z vidika primernosti, ampalk tudi Z vidika možnosti in širših pogojev, v katerih se je delo začelo. Ko je bil zakon sprejet, se je delo za racionalnejšo uporabo prostora začelo postopoma vedno bolj (uveljavljati in je tudi v
operativnem smislu terjalo vedno več časa; tako so se tekoča vprašanja —•
dnevna operativa, pojavila v veliko večjem obsegu, kot sta to predvidevala
delovni in tudi finančni program.
Na področju urbanističnega planiranja občin smo imeli dokajšnjo neusklajenost: vsaka občina je planirala zase in urbanistično planiranje v občinah se
je usmerjalo predvsem v urejanje prostora v ožjem smislu prek parcialnih zazidalnih načrtov. Urbanistični programi občin še niso bili usklađeni z novim
zakonom o urbanističnem planiranju. Urbanistična dokumentacija občin bi
morala predstavljati izredno .dragoceno osnovo za dela v zvezi z izdelavo prostorskega plana republike. 2e samo dejstvo, da sikoraj 30 % občin še ni uskladilo
ali pa sploh ni izdelalo urbanističnih programov, devalvira to upravičeno predpostavko o osnovi.
Ob začetku del za izdelavo plana niso bila na razpolago ustrezna finančna
sredstva za študije na področju prostorskega planiranja; financiranje raziskovalnega dela za to področje tudi sistemsiko ni bilo rešeno. Sredstva, namenjena
za izdelavo regionalnega prostorskega plana, so bila dimenzionirana na podlagi
programa, ki je bil vsebovan v odloku za financiranje regionalnega prostorskega
plana SR Slovenije. Poznejši program za izdelavo regionalnega prostorskega
plana, potrjen od skupščine SR Slovenije, pa je prvotni program močno razširil,
pri čemer ni bilo ocenjeno, ali bodo sredstva po finančnem odloku lahko zadostovala. Po prvotnem ožjem programu za izdelavo .regionalnega prostorskega
plana tuidi ni bilo določeno, da se bo vrsta pripravljalnih ter študijskih del
financirala neposredno iz sredstev, namenjenih za izdelavo regionalnega prostorskega plana.
V program za izdelavo regionalnega prostorskega plana so bile vključene
tudi fundamentalne raziskave. Dejstvo pa je, da bi se regionalni prostorski plan
moral pričeti izdelovati na že izdelanih študijah s tega področja in na že jasno
določenih izhodiščih. Večine teh študij ob začetku del še ni bilo ali pa so bile
pripravljene v zelo ozkem obsegu, kar je prisililo organizatorje izdelave regionalnega prostorskega plana, da so morali takšne študije komaj naročati in tudi
financirati njihovo izdelavo. Začetek izdelave regionalnega prostorskega plana
pomeni sicer veliko spodbudo za študijsko delo na tem področju, toda študije
niso dosegle nivoja aplikativnosti, deloma se izsledki tudi ponavljajo, ugotovitve so nepopolne 'in. zahtevajo nadaljnje raziskave.
Organizacijsko-poslovna nepovezanost inštitutov ter zavodov in drugih organizacij na področju regionalnega prostorskega in urbanističnega planiranja
ter neusklajenosti njihovih kapacitet z zahtevami, ki jih je postavil program
za izdelavo regionalnega prostorskega plana, so povzročili, da so izvedbeni roki
študij zamujali tudi 'do dveh let.
Kljiub nekaterim izkušnjam, ki so jih v Sloveniji imele raziskovalne institucije na področju regionalnega prostorskega planiranja, niso šle v to odgovorno ter zahtevno akcijo z dovolj utrjenimi izkušnjami, dovolj tehtno dokumentacijo in z zadostnim številom kadrov. K temu moramo še dodati ugotovitev,
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da metodologija izdelave regionalnega prostorskega plana že od vsega začetka
ni bila razčiščena in ni bila 'definirana vsebina končnega planskega dokumenta.
Ob začetku del pri regionalnem, prostorskem planu se ni računalo, da bo
tako porastel obseg stikov z občinami, ki so se za izdelavo regionalnih planov
začele združevati po regijah. Obseg kontaktov se je močno razširil, s tem se je
spodbudila iniciativa občin. Na področju regionalnega prostorskega planiranja
in urejanja je namreč že dolgo časa bilo čutiti praznino, kar se je odražalo v
zahtevah in pričakovanjih občin po širših regionalnih usmeritvah in po pomoči
republike v zvezi z regionalnimi prostorskimi plani za medobčinska območja
in za območja posebnega pomena. Poleg tega se je pokazala praznina tudi na
drugih področjih, npr. na širših medrepubliških in meddržavnih območjih. Vsa
ta dela so bila sioer predvidena v programu za izdelavo regionalnega prostorskega plana Slovenije, vendar niso bila valorizirana glede na njihovo težo in
dejanski obseg.
Čeprav zakon o regionalnem prostorskem planiranju označuje regionalno
prostorsko planiranje kot del družbenega planiranja, pa znotraj družbenega
planiranja ni bil že ob začetku del pri regionalnem prostorskem planiranju razčiščen odnos med prostorskim in ekonomsko-socialnim delom družbenega planiranja. Med izdelovalci koncepta dolgoročnega ekonomsko-političnega razvoja
in prostorskega plana SR Slovenije ni bila dosiežena vsebinska, metodo1 oška in
operativno-organizacijska koordinacija. Izedalana je bila tudi posebna študija
o stičnih točkah med prostorskim in ekonomsko-socialnim elementom družbenega planiranja, ki ,ni dala ničesar neposredno uporabnega za izdelavo prostorskega plana. Tako na primer ob začetku del pri regionalnem prostorskem planiranju ni bilo jasno, katere študije, raziskave in projekti naj se izdelujejo v
okviru prostorskega plana in katere v okviru koncepta dolgoročnega ekonomskopolitičnega razvoja, ki se je takrat tudi že začel organizam j sko formirati. Zato
tudi velik del sprejetega programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana
zavzema ekonomsko-^ocialni del plana.
Za izdelavo prostorskega plana je eno temeljnih vprašanj definiranje družbenih ciljev v razvoju in oblikovanju odnosa do gospodarjenja s prostorom.
Izredno pomembno je, da so cilji družbenoekonomskega razvoja čimprej in čim
natančneje precizirani. Ti cilji pa so bih oblikovani z veliko zamudo, kar je
povzročilo izredne težave pri izdelavi prostorskega plana, saj so manjkali
osnovni elementi, važni za bodočo uporabo prostora (resolucija o dolgoročnem
razvoju SR Slovenije je bila sprejeta v letu 1972).
Za potrebe koncepta dolgoročnega ekonomskopolitičnega razvoja SR Slovenije so se postopoma začeli izdelovati tudi sektorski programi gospodarskih
in družbenih dejavnosti, ki jih pa ob začetku dela pri regionalnem prostorskem
planu še ni bilo. Vendar v večini primerov le-ti medsebojno niso usklađeni,
niti ni bila definirana politika v razvoju posameznih sektorjev, tudi ne glede
na prostorski vpliv.
To so bila glavna sistemska vprašanja, ki niso bila razčiščena ob pristopu
k delu. Obstajala pa je in še danes obstaja vrsta nerešenih splošno tehničnih
vprašanj. Ni ustrezne statistike, ki bi dajala specifične in zanesljive podatke,
prostorsko diferencirane v odnosu do potreb prostorskega načrtovanja. To se
vidi prav posebno na področju statistike mest, ki se vodi le po prebivalstvu
(razen nekaterih mest v okviru statistike mest Jugoslavije), ne pa po družbeno47*
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ekonomskih dejavnostih, ki se vedno bolj koncentrirajo v mestih. Takšno stanje
imamo tudi na področju večine fizičnih meritev. V največji meri se je prilagodila prostorskemu planiranju le geodetska dejavnost, ki je s svojimi podlogami
v marsičem pripomogla k prostorskemu prikazovanju rezultatov raznih študij
zasnov, projektov itd.
Pomanjkanje specializirane dokumentacije in na osnovi le-te planerskih
zaključkov na področju naravnih in antropogenih danosti slovenskega prostora
je narekovalo vključitev tega elementa v program za izdelavo regionalnega prostorskega plaina s tem, da hi ga morali konfrontirati glede na stopnjo skladnosti s prostorskim razporedom družbenih in drugih dejavnosti v prostoru Slovenije. Pristop k temu delu planske naloge je bil težaven, ker republika ne razpolaga niti z evidenco vseh katastrov, ki se vodijo v Sloveniji. Za vrsto prostorskih elementov se kataster ne vodi oziroma se ne vodi metodološko enotno.
V Sloveniji tudi nismo imeli dokumentacijskega centra, ki bi stalno dajal vsem
prostorskim interesentom realne podatke o stanju posameznih prostorskih elementov ter podatke o stanju raznih idej, zasnov, projektov in programov za
urejanje prostora.
3. Današnje stanje z oceno dosežkov
Splošno
Doseženo stanje lahko vrednotimo z dveh stališč:
— stališča aplikacije dosedanjih raziskav, študij, načrtnih predlogov ali
ukrepov v prostoru SR Slovenije,
— s stališča izvedbe programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana.
Prva ocena ni Lahka zaradi tega, ker tega dela ne moremo meriti z običajnimi finančnimi in ekonomskimi pokazatelji. V splošni ooeni lahko trdimo, da
je v okviru doslej zbrane regionalne prostorske dokumentacije in na podlagi
vmesnih izsledkov, pridobljenih pni izdelavi regionalnega prostorskega plana,
bilo investitorjem omogočeno, da so sproti uporabljali rezultate dela, kar je
direktno vplivalo na znižanje stroškov pri pripravi različnih programov in projektov. To velja prav posebno za investitorje s področja infrastrukture, kjer so
se pojavljali za isti prostor različni interesenti.
Tuidi občine so dobile od izdelovalcev regionalnega prostorskega plana Slovenije prek regionalne prostorske dokumentacije in drugih informacij nekatere
trdnejše osnove za načrtovano uporabo svojega prostora za urbanizacijo, turizem, ekonomske ter družbene dejavnosti itd.
V splošnem lahko rečemo, da se je biro (zavod) že z dokumentacijo, ki jo
je doslej pripravil, uveljavil kot mesto zgoščenih in prečiščenih informacij o
danosti in problemih strukture v prostoru SR Slovenije in obenem kot mesto
sitrokovne koordinacije ter akcij na številnih področjih regionalnega prostorskega planiranja. S prikazom opravljenih del in dosežkov pa ne moremo pokazati vse tiste operativne dejavnosti na področju regionalnega prostorskega planiranja, ki se je v preteklih letih že 'družbeno uveljavila.
V nadaljnjem prikazujemo stanje in dosežke, navedene zaporedoma po
osnovnih elementih, kakor so določeni s programom za izdelavo regionalnega
prostorskega plana, in sicer za čas od začetka del pa dO leta 1972.
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A. Operativna in pripravljalna dela
V okviru te delovne faze, ki .predstavlja v bistvu permanentno prostorsko
planiranje, je bilo angažirano ca. 60 % vseh sredstev in začeta je bila obdelava
vseh v programu naštetih elementov programa (podfaze). V delu je prevladovalo
operativno delo.
Opravljeno delo:
Z občinami je bilo vzpostavljeno dobro sodelovanje pri izdelavi medobčinskih regionalnih planov. Sodelovanje je zajelo predvsem posredovanje dokumentacije vseh vrst in pomoč pri izdelavi metodologije. V okviru priprav za
regionalni prostorski plan je bilo izdelanih več programov z vidika razvoja
turizma in varstva narave. Tako sta bila v tem času izdelana:
— regionalni prostorski program razvoja turizma dolenjskih občin (10 občin), ki je našel svoje mesto tudi v odlokih posameznih občin in v njihovih
urbanističnih programih;
— regionalni prostorski plan za razvoj turizma za območje občine Radovljica in Jesenice in deloma za območje Pohorja in Kozjaka.
V zaključni fazi izdelave pa so:
— juigoslovansiko-avstrijski krajinski park območja Karavank in Savinjskih Alp;
— regionalni prostorski načrt območja Cerkniškega jezera;
— regionalni prostorski načrt za območje za posebne namene Julijskih Alp;
— regionalni prostorski načrt razvoja turizma v okviru projekta OZN
Zgornji Jadran (13 občin).
V okviru del na območjih s posebnim namenom (38 občin) je bila izdelana
tudi študija kot osnova za projekt OZN ureditve porečja reke Save
»Sava
2000« skupno z ostalimi prizadetimi republikami.
V okviru te podfaze je bil pripravljen tuidi predlog za določitev potencialnih
površin za veliko industrijo v Sloveniji, ki je bil posredovan občinam s prošnjo,
da ga vključijo v njihove urbanistične programe (ca. 6500 ha na 22 lokacijah).
Obravnavana je bila tudi sedanja in predvidena indiustrijsko-luška cona na
območju Kopra, v določenem okviru pa tudi predvidena industrijska cona na
območj.u mesta Ljubljana. Te površine bo treba zaščititi kot elemente prostorskega plana.
Vsa našteta dela so imela izrazito programsko-projektni značaj in restriktivni cilj (npr. začasna prepoved graditve na območju Dolgega mostu, Sorškega
polja, Julijski krajinski park). Najtežji problemi so se dosledno pojavljali pri
predlogih ukrepov restrikcijskega značaja; to pa predvsem zato, ker še nimamo
družbeno definiranih ciljev oziroma 'izhodišč za regionalno prostorsko planiranje (npr. za ohranitev čiste vode ter rek in narave sploh, zraka itd.).
Posebej je treba poudariti delo pri usklajevanju občinskih urbanističnih
programov z 'intencijami razvoja v širšem prostoru Slovenije. Poskus usklajevanja vseh urbanističnih programov občin v Sloveniji med seboj je zaradi neenake kvalitete urbanističnih programov uspel le v manjši meri. Obširna problematika na tem področju je zajeta v posebnem poroičilu komisije IS za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja.
Operativno je biro sodeloval pri. fizičnem usklajevanju prostorskih zasnov,
in sicer: ceste (hitre ceste, Macelj—Ptuj), energetski objekti (HE Kobarid, atomska centrala, plinovodi), industrijske cone (Koper, Ljubljana), območja varstva
narave itd.
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V tem času je bila izdelana tudi inventarizacija in kategorizacija kmetijskih in gozdnih površin na kartah 1 : 25.000, ki se uporablja kot osnova za
ovrednotenje in urejanje tega prostora z vidika širših regionalnih elementov.
Dokumentacija je že sama po sebi uporabna za urbanistično planiranje občin,
za gozdnogospodarske načrte gozdnih območij Slovenije za vodno gospodarstvo,
za turizem, za urbanizacijo itd. S tem je dana tudi ena od pomembnih osnov za
ugotavljanje naravnih danost'i Slovenije.
Biro (zavod) operativno sodeluje tudi pri reševanju nalog prostorskega plana
s sosednjimi deželami.
— S SR Hrvatsko obstajata dve stalni komisiji, in sicer ena za vprašanja
regionalnega prostorskega planiranja, druga pa za projekt Zgornji Jadran.
— V okviru meddeželnega odbora za turizem in urbanizem štirih dežel
obstaja posebna komisija za urbanizem in prostorsko urejanje. Urbanistične
službe štirih dežel — avstrijska Koroška, italijanska Furlanija—Julijska Benečija, SR Hrvatska in SR Slovenija — so pripravile skupno karto stanja in problemov v tem prostoru.
— V okviru posebne zvezne komisije je ustvarjeno operativno sodelovanje
pri prostorskem planiranju obmejnih območij SR Madžarske.
Glede na to, da je fond geografskih kart in geodetskih podlog v Sloveniji
razmeroma reven, kar velja prav posebno za najbolj aktivna območja naše republike, se je začela priprava teh podlag; to je eden od nujnih pogojev za izdelavo
regionalnega prostorskega plana in tudi za realnejše urbanistično planiranje
v občinah. Izdelane so bile karte 1 : 200.000, 1 : 750.000 in 1 : 400.000.
Z izdelavo regionalnega prostorskega atlasa, ki na kartah v merilu 1 : 25.000
evidentira fizično, pravno in projektno stanje in tako omogoča usklajevanje
prostorskih interesov vseh vrst, se je že začelo delo pri trajnem prostorskem
planiranju. Vendar pa to delo še ni postalo institucionalizirana trajna služba
v obliki dokumentacijskega centra; o tem pa je že pripravljena obširnejša
študija.
Da bi čim bolje obveščali vse uporabnike prostora, je biro (zavod) razvil
močno informativno službo, ki se je uveljavila prek biltena za regionalno prostorsko planiranje in z objavo »zelenih publikacij«. S temi je bila obveščena
strokovna 'in druga javnost o rezultatih raznih študij, poleg tega so vse občine
dobivale kopije s podatki o stanju njihovega prostora tudi z regionalnim geodetskim atlasom (1 : 25.000).
Ker je bila v SR Sloveniji za področje urbanizacije, regionalno-prostorskega urejanja in planiranja, družbenoekonomskega razvoja in podobno že
izdelana vrsta študij in raziskav, je bila izvršena valorizacija vseh študij, raziskav in projektov, da bi se tako zagotovila uporabnost le-teh za izdelavo regionalnega prostorskega plana. Pri tem se je ugotovilo, da je bila v začetku dela
politika financiranja raznih študij nekoordinirana do te mere, da so se iste ali
podobne študije financirale od različnih investitorjev.
V okvir pripravljalnih del je bila vključena tudi priprava metodoloških
zasnov za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije,
ki je bila izdelana, a ni dala operativnih rezultatov. Izdelana mrežna shema za
čim bolj usklađeno delo med posameznimi nosilci delovnih opravil na področju
izdelave regionalnega prostorskega plana je zaradi nepredvidenega zamujanja
rokov nosilcev izdelave regionalnega .prostorskega plana postala brezpredmetna.
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Biro (zavod) je pripravil in izdal kot prvo pomembno gradivo za prostorski
plan dokumentacijsko gradivo »Stanje v prostoru in razvojne težnje« in tako
posredoval ustrezne informacije uporabnikom prostora.
B. Analiza obstoječih danosti regionalnega prostorskega razvoja stanja organizacije in opremljenosti prostora
Program za izdelavo prostorskega plana predvideva, da je potrebno ugotoviti stopnjo skladnosti v prostorskem razporedu ekonomskih, družbenih in
drugih deejavnosti glede na naravne in antropogene danosti prostora; biro
(zavod) je poskušal dobiti nosilca, ki bi to nalogo obdelal v celoti, vendar ga kljub
več poskusom ni mogel dobiti. Zato je bil prisiljen naročati posamezne naloge,
in sicer:
— elementi demografskega razvoja SR Slovenije
— notranja regionalna diferenciacija mest Slovenije
— vrednost in izkoriščenost rekreacijskih površin v Sloveniji
— projekt »Razvoj kmetijstva v prostoru SR Slovenije«.
V okvir tega poglavja lahko štejemo .še nekatere 'druge naloge, ki sicer
metodološko spadajo v fazo A, vsebinsko pa v fazo B. To so npr. območja za
posebne namene v Julijskih Alpah; nekateri deli študij razvojnega programa
severovzhodne Slovenije; projekt arheoloških območij in objektov ter pomembnejših zavarovanih pokrajinskih območij ter zavarovanih znamenitosti v SR
Sloveniji.
Zaradi parcialnega pristopa je bilo potrebno za kompleksno analizo opraviti
najprej sintezo ugotovitev po vseh študijah, raziskavah in projektih v okviru
izdelave regionalnega prostorskega plana in v okviru drugih raziskav.
Tako je bila v letu 1972 pripravljena »sinteza obstoječih študij v prostoru«.
V tem gradivu so sintetično obdelani podatki iz delovnih faz A in B programa
za izdelavo regionalnega prostorskega plana. S tem so bile izpopolnjene posamezne analize obstoječih danosti 'in opremljenosti prostora, zbrane v številnih
sektorskih elaboratih, doslej le deloma prikazane v dokumentijskem pregledu
»Stanje v prostoru in razvojne težnje« 1970. Z ustreznimi pokazatelji so dokumentirani značilni prostorski procesi, predvsem s področja problematike člove^
kovega okolja ter novejših procesov urbanizacije in deagrarizacije, kar omogoča
celovit pregled ključnih prostorskih problemov.
Gradivo je publicirano za širšo uporabo.
C. Izhodišča za prognoze regionalnega prostorskega razvoja
Ta delovna faza predstavlja vrsto študij in analiz, ki so potrebne za ugotovitev temeljnih izhodišč za izdelavo zasnove regionalnega prostorskega razvoja. Naročene raziskave so bile izdelane z veliko zamudo, nekatere pa niso
uporabne za direktno vključitev v zasnovo regionalnega prostorskega razvoja
SR Slovenije. V tej fazi je bilo angažiranih največ znanstvenih institucij in tudi
največ sofinancerjev, predvsem sklad Borisa Kidriča in gospodarska zbornica
SR Slovenije.
Glede na program je ocena izvršenega dela naslednja:
— izdelana so bila izhodišča za prognoze regionalnega prostorskega plana
SR Slovenije. Kljub velikim pričakovanjem pa od te naloge velik del gradiva
ni bil uporabljen niti za izdelavo družbenoekonomskih izhodišč za gospodarjenje s prostorom in za varovanje pokrajine;
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— iz sredstev za izdelavo regionalnega prostorskega plana je bila sofinancirana tudi valorizacija študij, programov in analiz regionalno-ekonomskega
značaja, ki je bila izdelana kot del valorizacije vseh študij in raziskav za potrebe koncepta dolgoročnega ekonomsko-političnega razvoja, da bi tako dobili
prva družbenoekonomska izhodišča; rezultati so bili uporabljeni pri izdelavi
koncepta dolgoročnega ekonomskopolitičnega razvoja SR Slovenije;
— uspešno je bila izdelana kompleksna regionalna projekcija prebivalstva
Slovenije do leta 2001;
— programu predvidena podfaza »Ekonomske osnove za namembnost prostora v regionalnih okvirih« je bila obdelana le deloma v obliki posebne zasnove;
— v okviru podfaze »Modeli prostorske organizacije in ureditve« je bila
naročena vrsta, raziskav, ki naj bi privedle do takšnih modelov, in sicer:
— valorizacija prostora SR Slovenije, ki je bila v tolikšni zamudi, da je
bila pogodba prekinjena;
— model prostorske ureditve osrednje ljubljanske regije (15 občin — Jugoslovansko-ameriški projekt študij regionalnega in urbanističnega planiranja,
kjer se je s pomočjo vrste alternativnih modelov in metodologij poskušalo konkretno aplicirati regionalno prostorsko planiranje v sodobnem smislu na osrednji
prostor SR Slovenije, tudi ni dal praktičnih rezultatov).
Osnovna prednost teh modelov je v tem, da bi, če. bi bili realni in pravočasno pripravljeni, lahko služili kot osinova za strokovne ali javne razprave ob
temeljnih fazah izdelave zasnove regionalnega prostorskega razvoja, vendar
to ni bilo doseženo. Pripomniti pa moramo, da je vrsta modelov prostorske
ureditve pripravljena tudi v subregionalnih okvirih, prav posebno v severovzhodni regiji, ki bo v končni fazi kot celota predstavljala tudi zasnovo
regionalno-ekonomskega razvoja in prostorske ureditve tega dela Slovenije.
V takem položaju je bila največja pozornost posvečena izdelavi: »Izhodišč,
poglavitnih smotrov in smernic za urejanje prostora«, prvega planskega elementa, ki jim je dala trdnejše temelje šele v letu 1972 sprejeta resolucija o dolgoročnem razvoju Slovenije.
V letu 1971 je bilo za strokovno razpravo pripravljeno gradivo »Smernice
za urejanje prostora in varovanje pokrajine«, ki je vsebovalo cilje za gospodarjenje s prostorom in planske kriterije za operativno urejanje prostora.
Smernice je po tej razpravi obravnavala tudi komisija za varstvo okolja pri
skupščini SR Slovenije.
Na tej osnovi je bilo pripravljeno gradivo »Družbenoekonomska izhodišča
za gospodarjenje s prostorni in za varstvo okolja«. Gradivo sta po sprejetju v
komisiji IS za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja obravnavala
IS skupščine SR Slovenije in odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, ki sta ocenila, da je gradivo obdelano
do stopnje, ko ga je že mogoče razgrniti v javni razpravi. Z odločbo št. 350-19/72
je republiški sekretar za urbanizem razgrnil gradivo z objavo v uradnem
listu SRS, št. 34/72 in 'dnevnikih »Delo« in »Večer«. Zavod SR Slovenije za
regionalno prostorsko planiranje pa je sodeloval v razpravi v okviru občin
oziroma medobčinskih svetov. Na podlagi teh razprav in ponovne ocene v komisiji IS za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja je bilo do konca
leta 1972 pripravljeno gradivo »Izhodišča, poglavitni smotri in smernice za
urejanje prostora« kot prvi planski dokument, ki naj bi ga po predhodni
razpravi v izvršnem svetu sprejela skupščina SR Slovenije kot republiško po-
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litiko za urejanje prostora SR Slovenije. Tako naj bi potrjena usmeritev za
nadaljnje delo pri izdelavi regionalnega prostorskega plana, hkrati pa tudi
usmeritev za izdelovalce vejnih (sektorskih) programov, izdelovalcev urbanističnih dokumentov v občinah kaikor tudi investitorjev.
D. Prostorsko urejanje glede na zasnovo regionalnega prostorskega razvoja
Delo v tej fazi je bilo osredotočeno na izdelavo »Zasnove urbanega
sistema«. Tako je bilo v letu 1971 pripravljeno osnovno gradivo »Urbani sistem SR Slovenije — koncept in prva izhodišča za izjavno razpravo«. Gradivo je
prikazalo tri mogoče variante policentričnega razvoja in je bilo po razpravi
v izvršnem svetu in v okviru izdelave koncepta o dolgoročnem ekonomskopolitičnem razvoju SR Slovenije posredovano v razpravo v občine. Na osnovi
te razprave je bil v letu 1972 pripravljen osnutek urbanega sistema kot del
splošne zasnove regionalnega prostorskega razvoja. Osnutek je že bil posredovan
v mnenje izvršnemu svetu in skupščini SR Slovenije, ki naj bi ga verificirala
v družbenopolitičnem smislu in odločila o postopkiu nadaljnje razprave.
Delo pri ostalih elementih zasnove regionalnega prostorskega razvoja
(osnovno prometno in energetsko omrežje ter vodnogospodarske ureditve) je
v zaostanku. Kljub pravočasnemu pristopu k izdelavi tega elementa še ni mogoče
posredovati gradiva v razpravo, predvsem iz naslednjih razlogov:
— postopek sprejemanja »izhodišč, poglavitnih smotrov in smernic za urejanje prostora« je zahteval veliko več časa in s tem tudi angažiranja, kot je bilo
predvideno po spremembi programa;
— zasnova osnovnega urbanega omrežja, kljub praktično dvoletnemu obravnavanju v občinah, izvršnem svetu in telesih skupščine SR Slovenije, še ni
dobila družbenopolitične verifikacije. Ta element pa je osnova za nadaljnje delo
pri izdelavi RPP, tako za pripravo zasnov prometnega in energetskega omrežja
ter vodno-gospodarsikih ureditev, kot za namensko členitev površin;
— in navsezadnje tudi ob obojestranskih naporih za sodelovanje s sektorskimi nosilci teh elementov (zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije, cestni
sklad SR Slovenije in ostali prometni sektorji, poslovno združenje energetike
SR Slovenije z ostalimi energetskimi sektorji) še ni bilo vzpostavljeno le-to
do stopnje, ki bi pripomogla k hitrejšim skupnim rezultatom. Razlogi so v sektorski nepovezanosti znotraj posameznih sektorjev in sektorski metodologiji
njihovega programiranja, na katere spremembo, v veliki meri ravno zaradi
neoverovljenih stališč o vlogi urbanega omrežja, ni bilo mogoče vplivati v zadostni meri.
Stanje del pri ostalih elementih zasnove:
— Gradivo za osnovno prometno omrežje je naslednje: Študija kompleksnega prometa v Sloveniji (Ekonomski center Maribor — 1972), Osnutek dolgoročnega razvoja in modernizacije cestnega omrežja Slovenije (cestni sklad SR
Slovenije — 1971), Osnutek letališkega omrežja Slovenije (Aerodrom LjubljanaPula 1972), Modernizacija železniškega omrežja v Sloveniji (Združeno železniško
transportno podjetje Ljubljana — 1971). Večina teh programov sloni le na prometno-tehničnih in ekonomskih zahtevah (pogojih), pa tudi za te ni vedno
ustrezne dokumentacije in metodologije investicijskih utemeljitev. Nadalje so
posamezni sektorski plani medsebojno neusklađeni, zato je trenutno ves napor
pri izdelovanju zasnove prometnega omrežja usmerjen v iskanje skupnega imenovalca na podlagi izhodišč, poglavitnih smotrov in smernic za urejanje pro-
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štora ter osnovnega urbanega omrežja (urbani sistem). Delo pri zasnovah osnovnega prometnega omrežja poteka na ravni medsebojnih konzultacij strokovnjakov iz cestnega, železniškega, letališkega in pomorsko-rečnega prometa ter
planerjev zavoda SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje in njihovih
sodelavcev.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov ne bo mogoče kvantificirati prometne
storitve oziroma prometnih tokov za naslednje 30-letno obdobje. V tej fazi bo
lahko le pripravljen prvi model prometnega sistema s približnimi grobimi ocenami hipotetičnega (zaželenega) prometa ter deliitve na posamezne prometne
panoge do leta 2000. Vendarle lahko računamo postopoma na vse večjo pomoč
in korekture na osnovi spoznanj raziskovalne naloge »Projekt modernizacije in
rekonstrukcije transporta v SR Sloveniji«, ki naj bi jo v letih 1973—1976 izdelali
v Sloveniji s sredstvi tehnične pomoči združenih narodov za razvoj UNDP, raziskovalno skupnostjo Slovenije — sklad Borisa Kidriča, cestnega sklada SR Slovenije, ZŽTP Ljubljana in gospodarsko zbornico SR Slovenije.
— Gradivo za osnovno energetsko omrežje so sektorski razvojni programi,
ki so trdnejši le pri obravnavi razvoja do leta 1985. »Studija kompleksne energetike«, s katero naj bi na znanstven način raziskali in ugotovili pogoje za
dolgoročni razvoj energetike v SR Sloveniji ob upoštevanju vseh notranjih in
zunanjih činiteljev, je šele v pripravljalni fazi. Njene rezultate pričakujemo po
letu 1976. Zasnova nastaja na podlagi razpoložljivega osnovnega gradiva ter
spoznavanja izkušenj in razmer v drugih" deželah; pri tem sodeluje zavod SR
Slovenije za regionalno prostorsko planiranje s predstavniki poslovnega združenja energetike SR Slovenije, razvojnih služb posameznih energetsko-gospodarskih organizacij in projektantskih organizacij s področja energetike.
Predvidevanje globalne porabe energije in razvoj njene strukture je zlasti
za obdobje po letu 1985 manj zanesljivo predvsem zaradi dinamičnega razvoja
tehnologije in pomanjkanja energetskih virov ob odprtem vprašanju njihovega
uvoza. Zelo zanesljivo je le, da bo z naraščanjem porabe moral naraščati tudi
uvoz in da bodo prevzemali v energetskem gospodarstvu vedno večjo vlogo nafta
in plini. V zasnovi bo zato poudarjeno predvsem zavarovanje možnosti za prilagajanje dinamičnemu razvoju tehnologije in oblikovanju energetske politike.
Zato bodo upoštevani vsi potencialni hidro- in termoenergetski objekti za proizvodnjo oziroma transformacijo energije, ter potrebno prenosno energetsko
omrežje. Za izbor energetskih objektov kot so npr. hidroelektrarne oziroma akumulacije pa je v okviru zavoda SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje
na znanstveni podlagi pripravljena metodologija za njihovo vrednotenje, glede
na različne dejavnosti v prostoru, različne velikosti stopnje obravnavanega območja, časovno dimenzijo ter končno glede na kombinacije in časovni red.
— Gradivo za osnovne vodnogospodarske ureditve so večinoma še interni
elaborati zavoda za vodno gospodarstvo SR Slovenije.
Ker se planiranje in reševanje vodnih problemov veže neposredno na večino osnovnih elementov gospodarske prostorske strukture ter namenske izrabe
in je izbira lokacij za posamezne gospodarske in negospodarske dejavnosti pogosto primarno pogojena od vodnogospodarskih pogojev in ne obratno, je nujno
neposredno, tekoče usklajevanje vodnogospodarskega sektorskega in kompleksnega prostorskega planiranja. Zato nastaja zasnova vodnogospodarskih ureditev v Okviru regionalnega prostorskega plana ob tesni naslonitvi na gradivo
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vodnogospodarskih osnov in dolgoročnega programa razvoja vodnega gospodarstva SR Slovenije, ki se pripravlja v zavodu za vodno gospodarstvo SR Slovenije.
Posameznih elementov vodnogospodarskih ureditev v osnutku zasnove regionalnega prostorskega plana zaradi različne stopnje raziskanosti naravnih danosti, pomanjkljive vodnogospodarske statistike, metodoloških problemov ter
različnega poznavanja perspektivnih potreb posameznih potrošnikov vode v
sedanji fazi ni mogoče obdelati do iste stopnje. V nadaljevanju dajemo pregled
po posameznih elementih.
— Zasnova oskrbe s pitno vodo temelji na rezultatih poznavanja razpoložljivih vodnih virov in njihovega možnega izkoriščanja ter na predvidevanjih
o količinski 'in prostorski razporeditvi bodoče porabe pitne vode. Model oskrbe,
ki temelji na teh osnovah, je obdelan do stopnje, ki jo omogoča sedanja stopnja
raziskanosti vodnih virov. Količina in kvaliteta rezerve podzemne vode je ina
osnovi dosedanjih hidrogeoloških raziskovanj proučena za nekatera območja
globalno. Tudi izdatnost nekaterih pomembnejših izvirov ni bila, ugotovljena na
osnovi ustreznih sistematičnih opazovanj. Zaradi navedenega bo mogoče za posamezna območja z oskrbo s pitno vodo v zasnovi planirati le na osnovi alternativnih možnosti. Prostorska razporeditev bodoče porabe pitne vode in s tem
tudi način oskrbe je bil, vzporedno z dopolnjevanjem, in oblikovanjem prognozirane razporeditve prebivalstva in urbanega sistema, večkrat korigiran; sedanji
osnutek zasnove oskrbe s pitno vodo izhaja iz B variante urbanega sistema.
Na omenjeno varianto urbanega sistema se veže tudi koncept predlaganega
čiščenja odpadnih voda.
— Oskrba s pitno in tehnološko vodo, urejanje vodotokov in zaščita kvantitete in kvalitete vode, zahteva kompleksne rešitve vodilnih akumulacij. Za
dosego teh ciljev je pri pripravi zasnove bodočih akumulacij eno najtežjih vprašanj,, kako na podlagi številnih predlogov izbrati najustreznejše večnamenske
akumulacije, ki bodo poleg zadrževanja vode služile tudi drugim vodnogospodarskim namenom (bogatenje nizkih voda, namakanje kmetijskih površin, odvzem pitne in industrijske vode, proizvodnja električne energije itd.) in ki bodo
hkrati v največji mogoči meri usklađene z eventualnimi prostorskimi posegi
ali problemi, s katerimi lahko ti objekti vplivajo na druge prostorske dejavnosti
(poselitev, infrastruktura, varstvo narave itd.). Med pripravo gradiva za zasnovo je bil najširši predlog mogočih akumulacij že zožen; nadaljnje vrednotenje
pa terja metodološko in časovno zamuden postopek, ki je v telku. Metodologija
kompleksnega vrednotenja vodnih akumulacij je v izdelavi kot posebna naloga,
ki j>o izdeluje team notranjih in zunanjih sodelavcev. Zaradi zahtevnosti postopka vrednotenja rezultatov naloge še ne bo mogoče uporabiti pri formuliranju zasnove in bodo zato v njej upoštevane le širše oziroma variantne možnosti vodnih akumulacij, s tem pa tudi nekaterih drugih vodnogospodarskih
posegov.
— Drugi elementi vodnogospodarskih ureditev so metodološko manj zahtevni, predlogi za njihovo realizacijo pa so z drugimi prostorskimi dejavnostmi
v manj pomembnih konfliktih. Koordinacija med predlogi s področja teh elementov vodnega gospodarstva in drugimi razvojnimi predlogi je manj problematična, zato jih bo mogoče brez posebnih uslklajevalnih postopkov kooptirati
v regionalni prostorski plan.
Ob postavki, da bodo »izhodišča, poglavitni smotri in smernice za urejanje
prostora« sprejeti v skupščini SR Slovenije kot prvi planski element in da bodo
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v kratkem verificirana »stališča v zasnovi urbanega sistema«, bo mogoče predložiti »splošno zasnovo regionalnega prostorskega razvoja« še v prvem polletju 1973.
Skupščina SR Slovenije naj bi sprejela stališča o zasnovi regionalnega prostorskega razvoja SR Slovenije kot prostorske usmeritve za občinsko politiko
pri razvoju urbanih centrov in za politiko načrtovanja in investiranja na področju infrastrukture.
E. Predlog regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije
Na podlagi izkušenj 'in spoznanj, pridobljenih z dosedanjim delom, se je
pokazala potreba po ponovni proučitvi v programu predvidenih delovnih postopkov za izdelavo zaključnega dela prostorskega plana kot dokumenta družbenega dogovora o ureditvi prostora SR Slovenije. V tem smislu je bil pripravljen bolj strnjen program dovršitve regionalno prostorskega plana kot dokumenta.
Nadaljnje delo bo temeljilo na:
— poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora,
— zasnovi regionalnega prostorskega razvoja,
— na študijah in raziskavah namensko izdelanih za to fazo.
Na tej osnovi bo do konca leta 1973 predložen tretji element plana v okviru
sprejetega programa, ki bo v smislu 6. člena zakona o regionalnem prostorskem
planiranju vseboval:
— predlog namenske porazdelitve površine za poselitev, industrijo, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem ter varstvo pokrajine;
— družbenoekonomsko utemeljitev za predvideno gospodarjenje s prostorom;
— predlog upravno-pravnih in organizacijskih ukrepov za izvajanje in
realizacijo predvidevanj v regionalnem prostorskem, planu za območje SR Slovenije.
S tem bo smiselno realiziran program, ki ga je potrdila skupščina SR Slovenije z odlokom v letu 1968. V praktični realizacij'! programa ne nastopajo
bistvene vsebinske spremembe, večja pozornost pa je posvečena postopkom,
kar se izraža predvsem v naslednjem:
— vključitev širše javnosti se predvideva že v fazi izdelave regionalnega
prostorskega plana, in to v okviru javnih razprav, mnenj samoupravnih skupnosti, strokovnih organizacij in drugih;
— v vsebino regionalnega prostorskega plana uvajamo izdelavo ukrepov
za izvajanje; po prvotnem programu naj bi izdelali predlog teh ukrepov šele
na osnovi sprejetega regionalnega prostorskega plana.
IZVEDBA DEL PRI STALNIH NALOGAH REGIONALNEGA PROSTORSKEGA
PLANIRANJA V SR SLOVENIJI
2e zakon o regionalnem prostorskem planiranju (1967) in prvotni program
za izdelavo 'regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije (1968) sta
uveljavila poleg nalog pri izdelavi regionalnega prostorskega plana tudi trajne
naloge iz širšega področja .regionalnega prostorskega planiranja. Sprejeti ustavni
amandmaji k ustavi SR Slovenije (1972) in določila zakona o organizaciji repu-
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bliske uprave (1972), s katerim je bil za potrebe stalnega dela pri regionalnem
prostorskem planiranju ustanovljen zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje s podrobneje opredeljenimi nalogami, so dali trajini dejavnosti
s širšega področja regionalnega prostorskega planiranja še večji poudarek in
tudi družbenopolitično veljavo.
Vzporedno z nalogami pri. izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije je zavod posvetil pozornost še naslednjim aktivnostim:
— sodelovanje pri pripravi slovenske in jugoslovanske razstave urbanističnega in prostorskega planiranja;
— sodelovanje z raziskovalno skupnostjo Slovenije — skladom Borisa Kidriča pri programiranju raziskovalnih nalog s področja regionalnega prostorskega planiranja;
— organizacija prakse s področja regionalnega prostorskega planiranja za
študente geografije, sociologije 'in geodezije;
— organizacija seminarja za tečajnike JNA s področja regionalnega prostorskega planiranja;
— izmenjava informacij s planerskimi organizacijami drugih jugoslovanskih republik in avtonomnih pokrajin;
— sodelovanje pri pripravi gradiva za zakonodajo na področju zemljiške
politike in zakona o kmetijskih zemljiščih;
— sodelovanje pri opredelitvi vsebine strokovnega priročnika za 'izdelovanje prostorskih načrtov različnih nivojev in vsebine strokovno-metodološkega
navodila za izdelavo urbanističnih dokumentov;
— priprava 'informacije o potrebi uvedbe stalnega sistema zbiranja, obdelave in posredovanja informacij za namene regionalnega prostorskega planiranja;
— priprava osnutka programa dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977;
— priprava osnutka odloka o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja v obdobju 1973—1977;
— priprava materialov 'in sodelovanje v komisiji evropskega sveta za kartografijo za potrebe prostorskega planiranja;
— vzdrževanje stikov z raziskovalnimi ustanovami za prostorsko planiranje
v Budimpešti, v Mtinchnu, Hannovru, Ziirichu, Stockholmu in na Dunaju;
— sodelovanje pri raziskovalni nalogi »avtomatizirana kartografija-«;
— sodelovanje pri redakciji karte SR Slovenije v merilu 1 : 400.000.
Organizacija mednarodnega simpozija o regionalnem prostorskem planiranju
V mesecu maju 1972 je zavod organiziral mednarodni simpozij. Na simpoziju so kot poročevalci sodelovali ugledni strokovnjaki iz Avstrije, Italije, Švice,
Nemčije, Madžarske in Jugoslavije. Kot udeleženci so se simpozija udeležili
predstavniki skupščine SR Slovenije, izvršnega sveta SR Slovenije, člani komisije IS za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja, predstavniki republiških sekretariatov za urbanizem drugih republik, predstavniki urbanističnih zavodov in raziskovalnih institucij -drugih republik ter univerz. Simpozij
je bil namenjen izmenjavi mnenj in izkušenj pri regionalnem prostorskem pla-
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niranju, predvsem med SR Slovenijo in sosednjimi deželami s posebnim poudarkom na:
— usklajevanju z družbenoekonomskim planiranjem,
— usklajevanju z vejnim (sektorskim) programiranjem,
— izvajanju regionalnih prostorskih planov.
V času simpozija je bila organizirana tudi razstava o dosežkih na področju
regionalnega prostorskega planiranja v SR Sloveniji.
Publicistična dejavnost
Z letom 1972 zavod redno izdaja informativni bilten. Od leta 1969 je izšlo
33 številk, od tega 12 številk v letu 1972.
Bilten obravnava naslednje tematike:
— izvlečke iiz poročil (o sejah, simpozijih, kongresih ipd.) s področja prostorskega planiranja;
— informacije s področja raziskovalne dejavnosti in izdelave razvojnih
programov;
— pregled prostorske problematike, obravnane na sejah občinskih skupščin;
— izvlečke iz časopisne dokumentacije o novih gradnjah in investicijah
s področja gozdarstva, kmetijstva, vodnega gospodarstva, prometa, industrializacije, rudarstva, energetike, stanovanjske in komunalne graditve, turizma
ter izvlečke o izdelavah in razgrnitvah urbanističnih dokumentov posameznih
občin;
— povzetek iz tujih revij in časopisov o urbanizaciji in planiranju v svetu;
— tekoči pregled novih študij in raziskav ter drugega dokumentacijskega
gradiva v dokumentacijskem oddelku in nekaterih drugih institucijah;
— pregled aktualnih predlogov s področja urejanja prostora.
V letih 1969—1972 je zavod objavil 27 študij v tako imenovanih zelenih
publikacijah s področja fizičnih, demografskih, družbenoekonomskih in tehničnih raziskav.
MNENJE DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Cerknica, Litija, Ljubljiana-Center, Murska Sobota, Novo mesto in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 34. zasedanju dne 9. maja 1973 obravnavali
poročilo o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za
območje SR Slovenije v obdobju 1968—1972.
Na zasedanju prisotni delegati občin niso imeli pripomb k obravnavanemu
poročilu.
St.: 350-18/73
Ljubljana, 10. 5. 1973
POROČILA
Komisija za varstvo okolja in odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo — poročilo z dne 9. 5. 1973, št. 350-18/73.
Začasna komisij^ enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 9. 5. 1973, št. 350-18/73.
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PREDLOG ODLOKA
o potrditvi programa dela na regionalnem prostorskem planiranju
za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977
Na podlagi drugega odstavka 2. točke amandmaja VII k ustavi SR Slovenije
in prvega odstavka 7. člena zakona o regionalnem prostorskem planiranju (Ur.
list SRS, št. 16/67) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na
seji enotnega zbora delovnih skupnosti sprejela
ODLOK
o potrditvi programa dela pri regionalnem prostorskem planiranju
za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977
Program dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977, ki sta ga sprejela republiški sekretar za urbanizem
in direktor zavoda SRS za planiranje, se potrdi.

OBRAZLOŽITEV
Komisija za varsitvo okolja skupščine SR Slovenije in odbor republiškega
zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo sta na skupni
seji 8. maja 1973 obravnavala program dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977, ki sta ga skupščini SR
Slovenije v potrditev poslala republiški sekretar za urbanizem in direktor zavoda SR Slovenije za planiranje.
Komisija in odbor k programu dela nimata priipom/b in predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta odlok o potrditvi programa dela pri regionalnem
prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977.
Št.: 402-182/73
Ljubljana, 8. 5. 1973

MNENJE DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Cerknica, Litija, LjuJbljana-Center, Murske Sobote, Novo -mesto in Trbovlje, ter
delegat mesta Ljubljane so na svojem 34. zasedanju dne 9. maja 1973 obravnavali program dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR
Slovenije v obdobju 1973—1977.
Delegati občin-, prisotni na zasedanju, niso imeli pripomb k obravnavanemu
programu.
St:. 350-18/73
Ljubljana, 11. 5. 1973
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Začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dirue 9. 5. 1973, št. 350-18/73.
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
14. 5. 1973, št. 350-180/73.
PREDLOG ODLOKA
o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja
SR Slovenije v obdobju 1973—1977
I.
S tem odlokom se ureja financiranje del po programu dela pri regionalnem
prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977, 'in to
za tale dela:
— za dokončanje regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije;
— za izdelavo regionalnih prostorskih planov za območja s posebnim namenom ;
— za usklajevanje regionalnih prostorskih planov za ožja območja in urbanističnih programov občin;
— za vzdrževanje regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije
oziroma njegovih elementov;
— za valorizacijo danosti in teženj v prostoru ter vzpostavitev prostorskega
'informacijskega sistema.
II.
. SR Slovenija zagotovi sredstva za dela po I. točki tega odloka v slkupni
višini .12 986 332 dinarjev v republiškem proračunu, Za dela v letu 1973 je
zagotovljenih 1 486 332 dinarjev; za obdobje 1974—1977 pa bodo sredstva določena v vsakoletnem republiškem proračunu v skladu s potekom del in obsegom
razpoložljivih proračunskih sredstev.
Sredstva bodo uporabljena na osnovi programa del, ki ga za vsako leto
posebej potrdi 'izvršili svet SR Slovenije.
,
III.
Sredsftva, ki ne bodo uporabljena v posameznem letu, se prenesejo v prihodnje leto za isti namen.
IV.
Za izvajanje tega programa neposredno skrbi direktor zavoda SR Slovenije
za regionalno prostorsko planiranje.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije predloži vsako leto skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega programa.
V.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
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OBRAZLOŽITEV
Po ustavnih amandmajih k ustavi SR Slovenije in po določbah zakona o
regionalnem prostorskem planiranju je treba trajno izvajati in spremljati regionalno prostorsko planiranje za območje SR Slovenije ter regionalni prostorski
plan in njegove elemente usklajevati z gospodarskim in družbenim razvojem.
Skladno s tem sita republiški sekretariat za urbanizem in zavod SR Slovenije
za planiranje sprejela program dela pri regionalnem prostorskem planiranju
za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977 in ga predložila v potrditev
skupščini SR Slovenije. Za uresničevanje tega programa je potrebno zagotoviti
iz republiškega proračuna sredstva za sistematično nadaljevanje dela pri regionalnem prostorskem planiranju.
1. Program za izdelavo prvega regionalnega prostorskega plana za območje
SR Slovenije in ustremi odlok za financiranje je potrdila oziroma sprejela
skupščina SR Slovenije v letu 1968. O izvajanju tega programa je bilo v letih
1971 in 1972 skupščini SR Slovenije predloženo posebno poročilo. Po tem pro^gramu bo do konca leta 1972 izdelana zasnova regionalnega prostorskega razvoja,
v letu 1973 pa bo po javni razpravi o zasnovi regionalnega prostorskega razvoja
ter v skupščini SR Slovenije sprejetem predlogu resolucije o izhodiščih, poglavitnih smotrih in smernicah za gospodarjenje s prostorom ter stališčih o zasnovi regionalnega prostorskega razvoja izdelan predlog regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije.
Za izdelavo tega predloga ter za pripravo upravno-ipravnih ukrepov in
organizacijo javne razprave bo potrebno v letu 1973 zagotoviti 1 000 000 din.
2. V skladu z zakonom o regionalnem prostorskem planiranju bo regionalni prostorski plan za območje republike določil območja s posebnim namenom, za katere bo potrebno izdelati konkretne prostorske rešitve.
Ze vzporedno z dokončanjem regionalnega prostorskega plana bo potrebno
organizirati izdelavo načrtov za ta območja; to so predvsem območja s posebno
družbenoekonomsko problematiko (predeli popolnega razseljevanja in postopnega nazadovanja prebivalstva, širša .naravovarstvena območja z možnostjo intenzivnega turističnega razvoja in območja intenzivne poselitve, kjer koncentracija prebivalstva in delovnih mest že povzroča prostorske konflikte in ogroža
zdravstvene razmere).
V letu 1973 bo opravljena valorizacija gradiva, in analiza fizičnih danosti,
v letih 1974 in 1975 bodo izdelani predlogi bodoče prostorske ureditve, zaključna
dela pa bi morala biti dokončana v letu 1976, ko se bo vzporedno že pristopalo
k usklajevanju regionalnih prostorskih planov za ožja območja in urbanističnih
programov občin.
Za ta dela bo potrebno v obdobju 1973—1976 zagotoviti 4 000 000 din.
3. Po zakonu o regionalnem prostorskem planiranju urejajo prizadete občine
ožja območja skupino z regionalnimi prostorskimi plani, po zakonu o urbanističnem planiranju pa morajo občine izdelati urbanistični program za celotno
svoje območje. V zakonu o regionalnem prostorskem planiranju je tudi določeno, da morajo biti oboji usklađeni z republiškim regionalnim prostorskim
planom.
Na podlagi regionalnega .prostorskega plana za območje SR Slovenije in
regionalnih prostorskih planov za območja s posdbnim namenom bo potrebno
48

■C54

Priloge

uskladiti regionalne prostorske plane za ožja območja in urbanistične programe
občin.
Z občinami je bilo že pri dosedanjem delu vzpostavljeno dobro sodelovanje
pri izdelavi načrtov za ožja območja — republika je že do sedaj sodelovala pri
izdelavi medobčinskih razvojnih programov in tako zagotovila sprotno uveljavljanje republiških pobud oziroma odločitev v medobčinskih oziroma občinskih
okvirih. Na drugi strani pa je bil s takim sodelovanjem zagotovljen tudi vpliv
medobčinskih oziroma občinskih .pobud za izdelavo regionalnega prostorskega
plana za območje SR Slovenije oziroma njegovih posameznih elementov.
Za ta dela bo potrebno v obdobju 1976—1977 zagotoviti 2 000 000 dinarjev.
4. V skladu z 11. členom zakona o regionalnem prostorskem, planiranju je
izvajanje 'in spremljanje regionalnega prostorskega plana SR Slovenije dolgoročna in trajna naloga republike.
Regionalni prostorski plan SR Slovenije bo nujno terjal določene dopolnitve,
ker je razpoložljivo osnovtno gradivo za prvi regionalni prostorski plan nepopolno. Nadalje bo potrebno trajno usklajevati regionalni prostorski plan republike s prostorskimi plani območij sosednjih republik in držav oziroma dežel,
spremljati regionalni prostorski razvoj na področju prostorskih sistemov predvsem urbanega, infrastrukturnega, ter usklajevati programe in projekte sektorjev z regionalnim prostorskim planom republike.
Na osnovi dopolnitev posameznih elementov regionalnega prostorskega
plana, vzvratnega vpliva medobčinskih prostorskih načrtov in razvojnih programov sosednjih regij ter dosežena stopnja družbenoekonomskega razvoja in
novih spoznanj o vrednotah prostora bo potrebno v letu 1977 objaviti dopolnitev prvega regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije. Za ta
dela bo potrebno v obdobju 1967 do 1977 zagotoviti 2 000 000 dinarjev.
5. Za potrebe regionalnega prostorskega planiranja še nimamo organiziranih podatkov o prostoru, ki bi bili podlaga za sprejemanje objektivnih predlogov o bodoči zasedbi prostora. Tako ni ustrezne statistike, ki bi dajala specifične in prostorsko opredeljene podatke s področja družbene in gospodarske
dejavnosti, podobno pa je tudi stanje na področju fizičnih raziskav. Tako republika ne razpolaga niti z evidenco vseh registrov in katastrov; še več, za številne prostorske elemente se ti pokazatelji metodološko ne vodijo enotno ali pa
5-e sploh ne vodijo.
Zato spada med ključne naloge v programu tudi ovrednotenje danosti v
prostoru ter vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema. V ta namen
je zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje s sofinanciranjem
raziskovalne skupnosti Slovenije — sklada Borisa Kidriča že naročil zasnovo o
bodočem prostorskem dokumentacijskem sistemu ter tudi ustanovil v svojem
okviru dokumentacijski center.
V obdobju 1973—1977 bo potrebno na podlagi te študije organizirati fond
podatkov in uvesti sam sistem. V ta namen bo potrebno zagotoviti 4 000 000
dinarjev.
Izvajanje nalog
Za 'izvajanje programa bo neposredno skrbel zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje, pri izvajanju posameznih nalog pa bodo pogodbeno
vključene znanstvene in operativne institucije s področja prostorskega planiranja ter področni urbanistični zavodi. V zvezi s spremljanjem regionalnega
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prostorskega plana pa bo potrebno financirati tudi nekatere fundamentalne in
aplikativne raziskave s področja regionalnega prostorskega planiranja v sodelovanju z znanstveno raziskovalno skupnostjo Slovenije — skladom Borisa Kidriča in univerzo.
MNENJE DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Cerknica, Litija, Ljubljana-Center, Murska Sobota, Novo mesto in Trbovlje, ter
delegat mesta Ljubljane so na svojem 34. zasedanju dne 9. maja 1973 obravnavali odlok o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja
SR Slovenije v obdobju 1973—1977.
Na zasedanju prisotni delegati občin niso imeli .pripomb k obravnavanemu
odloku.
Št.: 402-182/73
Ljubljana, 10. 5. 1973
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora —poročilo z dne 6. 3. 1973,
št. 402-182/73.
Komisija za varstvo okolja in odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo — poročilo z dne 9. 5. 1973, št. 402-182/73.
Začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 9. 5. 1973, št. 402-182/73.
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1973, št. 402-182/73.
PREDLOG ODLOKA
o potrditvi statuta posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo
Na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije in prvega ter četrtega odstavka
54. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela
ODLOK
o potrditvi statuta posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo
Statut posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo, ki ga je sprejela
skupščina posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo na seji 19. januarja
1973, se potrdi.
48*
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Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 9. 5. 1973 obravnaval statut posebne izobraževalne skupnosti za. gozdarstvo, ki ga je poslala
skupščini SR Slovenije v potrditev posebna izobraževalna skupnost za gozdarstvo.
V načelni razpravi je bil izražen pomislek k temu, da statut v celoti povzema konstrukcijo statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije in številne
njegove določbe, ki zadevajo organizacijo in upravljanje v skupnosti, manj pa
je v njem izvirnih rešitev, ki jih omogočajo na eni strani ustavni amandmaji,
na drugi strani pa specifične potrebe tega izobraževalnega področja in gozdnega
gospodarstva. Statut republiške izobraževalne skupnosti je bil namreč sprejet
pred leti v bistveno drugačnih .družbenoekonomskih odnosih, kakor so današnji
oziroma kakršne želi ta skupnost uresničevati. Zato bi lahko togo posnemanje
posameznih določb statuta repulblilške izobraževalne skupnosti celo zaviralo
uresničevanje novih odnosov in nalog. Zaradi pomanjkanja izkušenj pri ustanavljanju teh skupnosti, saj je gozdarska prva te vrste v Sloveniji, ima njen
statut dejansko še značaj začasnosti. Uskladiti ga bo morala z novim zakonom
o financiranju vzgoje in izobraževanja, v tem času pa naj intenzivno proučuje
svojo organizacijo in upravljanje z gledišča potreb, ki se bodo pokazale v njenem poslovanju.
Odbor predlaga republiškemu zboiru, da potrdi statut posebne izobraževalne
skupnosti za gozdarstvo.
POROČILA
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za Vzgojo in izobraževanje je na seji
dne 10. maja 1973 obravnaval statut izobraževalne skupnosti za gozdarstvo,
ki ga je predložila skupščini SR Slovenije v potrditev izobraževalna skupnost
za gozdarstvo v Ljubljani.
V načelni razpravi je odbor ocenjeval statut predvsem z vidika uveljavljanja ustavnih dopolnil in uvajanja novih družbenoekonomskih odnosov na
področju vzgoije in izobraževanja, manj pa se je ustavljal ob formalnih vprašanjih samega statuta. Poudaril je, da je izobraževalna skupnost za gozdarstvo
prvi primer posebne izobraževalne skupnosti kot rezultat samoupravnega združevanja delavcev v organizacijah na področju izobraževanja in delavcev temeljnih organizacij združenega dela na področju gozdarstva kot uporabnikov njihovih storitev. Skupnost naj bi, kot izhaja iz statuta, zajela celotno vzgojno-izobraževalno dejavnost za področje gozdarstva, vključno z ustreznimi visokošolskimi zavodi in raziskovalnimi institucijami.
Ustanovitev izobraževalne skupnosti za gozdarstvo hkrati opozarja na nekatera vprašanja načelne narave, za katerih rešitev še ni dovolj praktičnih izkušenj. Nujno se je treba na primer dogovoriti o različnih možnih oblikah
posebnih izobraževalnih skupnosti in pri tem rešiti vnsto nejasnosti glede financiranja posameznih profilov kadrov, glede usklajevanja dejavnosti med skupnostmi, glede nujno prisotnega in uveljavljenega nacionalnega interesa na vseh
stopnjah in vrstah vzgoje in izobraževanja. Oblikovanje posameznih izobražen
valnih skupnosti naj teče postopoma, upoštevajoč načeli usklajenosti in racionalnosti tako pri uveljavljanju kot pri kasnejšem delovanju. Po ceni nekaterih
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članov odbora naj bodoče posebne izobraževalne skupnosti ne bi preširoko razvejale svojih strokovnih in administrativnih služb, še zlasti zaradi perečega pomanjkanja sitrokovnih kadrov na vseh področjih združenega dela. Za opravljanje
zahtevnih strokovnih nalog naj bi skupnosti združevale lastne strokovne moči ali
pa delo zaupale za to že usposobljenim institucijam. Že vnaprej kaže preprečiti
vse možnosti birokratizma in tehnokratizma, ki ju lahko vsebuje decentralizacija
tudi na podtočju vzgoje in izobraževanja.
V podrobni obravnavi so člani odbora ocenili, da staitut, ki izhaja iz sedanje
zakonodaje, ne odraža vseh pozitivnih teženj skupnosti, kot -so razvidne iz njenega delovnega programa, in zato ni primer najustreznejše ureditve na podlagi
ustavnih sprememb; to bo terjalo kasnejša usklajevanja in spremembe samega
besedila statuta.
Odbor jek posameznim členom statuta dal tele spreminjevalne in dopolnilne
predloge:
K 14. členu : V drugem odstavku naj se beseda »delegira« nadomesti
z ustreznejšo »voli«, izraz »delavski svet« pa z izrazom »samoupravni organ«.
Poleg delegatov, ki so predvideni v tretjem odstavku tega člena, bi kazalo
upoštevati tudi predstavnike družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij.
K 19. členu : Funkcija predsednika skupščine ni združljiva s funkcijo
predsednika izvršnega odbora.
K 24. členu: V drugi vrsti naj se izraz »delegirati« nadomesti z izrazom
»voliti«.
K 32. č 1 e n u : Odbor je menil, da so v drugem odstavku tega člena predpisani pogoji za tajnika izobraževalne skupnosti prepodrobni.. Za opravljanje
del, ki so opredeljena v nadaljnjem, besedilu tega člena, ni potrebno izpolnjevati
pogojev za ravnatelje srednjih šol oziroma imeti 10 let prakse v gozdarstvu.
Odbor predlaga, naj bosta pogoj za tajnilka izobraževalne skupnosti visoka strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj.
K 35. členu : V drugem odstavku naj se na koncu črtajo besede: »in
drugi splošni akti«, ker mora statut našteti vse splošne akte.
K 58. č 1 e n u : V četrti vrsti prvega odstavka naj se črta besedilo »upravni
odbor poslovnega združenja gozdnogospodarskih organizacij«, ker o spornem
vprašanju glede sporazuma o višini povračila lahko odloča samo arbitraža.
K 60. členu: Zev statutu je treba precizno določiti, na podlagi kakšnih
kriterijev preteče mandat nekaterim članom Skupščine po preteku dveh oziroma
štirih let.
Odbor predlaga prosvetno-kultumemu zboru, da sprejme predlog odloka
o .potrditvi statuta izobraževalne skupnosti za gozdarstvo, upoštevajoč pripombe odbora.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
člana Jožeta Suhadoinika.
St.: 022-209/73 ESA 91
Ljubljana, 14. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
25. 4. 1973, št. 022-209/73.
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PREDLOG ODLOKA
o soglasju k dolgoročnemu razvojnemu (delovnemu) programu posebne
izobraževalne skupnosti za gozdarstvo

Na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije in prvega ter četrtega odstavka
54. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69) je skupščina SR Slovenije
na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k dolgoročnemu razvojnemu (delovnemu) programu posebne
izobraževalne skupnosti za gozdarstvo
K dolgoročnemu razvojnemu (delovnemu) programu posebne izobraževalne
skupnosti za gozdarstvo, ki ga je sprejela skupščina posebne izobraževalne
skupnosti za gozdarstvo na seji dne 19. januarja 1973, se daje soglasje.
OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 9. 5. 1973 obravnaval dolgoročni razvojni (delovni) program posebne izobraževalne skupnosti za
gozdarstvo, ki ga je skupščini SR Slovenije poslala v soglasje posebna izobraževalna skupnost; za gozdarstvo.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da vsebuje program skupnosti
številne operativne kratkoročne iin dolgoročne naloge, ki izvirajo 'iz potreb
gozdnega gospodarstva po strokovnem kadru. To so naloge, ki jih doslej teritorialne in preračunske financirane skupnosti n'iso mogle oblikovati zaradi
prerahlih vezi z gospodarstvom. Čeprav je bila skupnost za gozdarstvo
ustanovljena šele pred kratkim, je iz programa že razviden vpliv gospodarstva.
Samoupravnost gospodanskih organizacij glede politike in odločanja o vseh
vprašanjih dela in razvoja vsega izobraževanja za lastne potrebe pa hkrati
ne izključuje širše družbene skrbi in nadzora nad uresničevanjem tistih nalog,
ki so splošnega družbenega pomena in jih je treba enotno uresničevati v vseh
oblikah vzgoje in izobraževanja. Te naloge splošnega družbenega interesa
morajo uresničevati tudi nove izobraževalne skupnosti. S tem v zvezi je na
primer dolžnost skupnosti za gozdarstvo, da vključi v program svojega dela
tudi naloge, ki izhajajo iz sklepov in priporočil skupščine o idejni usmerjenosti
vzgoje in izobraževanja.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da da soglasje k dolgoročnemu (delovnemu) programu posebne izobraževalne skupnosti za gCKzdarstvo.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
25. 4.1973, št. 022-209/73.
Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo
z dne 14. 5. 1973, št. 022-209/73.
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PREDLOG ODLOKA
o soglasju k programu republiške skupnosti
otroškega varstva za leto 1973
N.a podlagi 150. členia ustave SR Slovenije in druge alinee prvega ter
tretjega odstavka 30. člena zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS,
št. 43/67) je skupščina SR Slovenije na seji retpubliškega zbora in na seji
sotialno-zdravstvenega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k programu republiške skupnosti
otroškega varstva za leto 1973
K programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973, ki ga je
sprejela skupščina republiške skupnosti otroškega varstva na seji dne 5. aprila
1973, se daje soglasje.
OBRAZLOŽITEV
Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji
dne 7. maja obravnaval program republiške skupnosti otroškega varstva za
leto 1973, ki ga je skupščini SR Slovenije predložila v skladu s 30. členom
zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji v soglasje republiška skupnost otroškega varstva.
V načelni razpravi niso bile dane pripombe niti predlogi za spremembo
ali dopolnitev predloženega programa.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da predloženi program predstavlja ustrezno
opredelitev aktivnosti republiške skupnosti otroškega varstva za realizacijo začrtanih ciljev, ki jih v letu 1973 žielimo doseči pri razvoju družbene skrbi za
otroke, predvidenih v družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975
in s predlogom politike družbenega varstva otrok v SR Sloveniji za leto 1972.
Prav tako program upošteva tudi obveznosti, ki izhajajo iz zakona o pospeševanju družbenoekonomskega razvoja na manj razvitih območjih.
V razpravi je bilo poudarjeno naslednje:
— Čimprej naj se sklene družbeni dogovor, s katerim naj se konkretneje
opredele naloge in obveznosti glede pospeševanja razvoja družbenega varstva
otrok. Tako kot v letu 1972 mora biti tudi v letu 1973 dana posebna skrb
za otroke v manj razvitih občinah. V letu 1972 je republiška skupnost otroškega varstva namenila za otroško varstvo v manj razvitih občinah za 31 %
več sredstev kot leta 1971, vendar zaradi izrednega povečanja izdatkov za denarne dajatve družinam republiška skupnost otroškega varstva letos ne bo mogla
kreditirati naložb in bo pokrivala le obveznosti, ki izvirajo iz leta 1972.
— Potrebno bi bilo, da bi se število prejemnikov denarnih pomoči, ki so
bile uvedene v letu 1972 za otroke iz socialno šibkih kmečkih družin, razširilo.
Obenem pa naj bi se tudi te denarne pomoči v skladu z naraščajočimi življenjskimi stroški valorizirale.
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— Po mnenju odbora bi morala republiška skupnost otroškega varstva
proučiti možnost za posebno obliko zasebnega (družinskega varstva otrok, ki bi
bilo dobro organizirano in pod skrbnim družbenim nadzorstvom. V tem okviru
naj bi varuške delale pod strokovnim vodstvom in nadzorstvom vzgojno-varstvenih ustanov 'in patronažnih služb. Z legalizacijo te oblike varstva otrok, ki
je že danes precej razširjena, bi pripomoglo k reševanju problemov otroškega
varstva, predvsem varstva dojenčkov. Poleg tega odbor opozarja na podatke
o tem, da v vrsti stanovanjskih hiš obstajajo prostori za hišne svete in drugi
prostori, ki so bolj ali manj neizkoriščeni in bi jih bilo z malo sredstev mogoče
preurediti v depandanse vzgojno-varstvenih ustanov za predšolske otroke.
— Odbor predlaga, da se izvršni svet skupščine SR Slovenije čimprej opredeli glede spremembe 6. člena zveznega zakona o posebnih pogojih na dovoljevanje 'investicijskih kreditov (Uradni list SFRJ, št. 71/72), ki onemogoča kreditiranje gradenj osnovnih šol in vzgojnovarstvenih ustanov. Po mnenju odbora
bi marali o pogojih investiranja, ki jih sedaj določa omenjeni zvezni zakon,
odločati na republiški ravni.
— Po mnenju odbora je potrebno, da republiška skupnost otroškega varstva
stalno spremlja realizacijo finančnega načrta za leto 1973 ter pripravi polletni
pregled svojega dela z namenom, da bi prilagodila svoj program konkretnim
potrebam predvsem na manj razvitih območjih.
Odbor je obravnaval tudi zaključni račun sklada republiške skupnosti
otroškega varstva za leto 1972 in finančni načrt sklada za leto 1973.
Pri obravnavi zaključnega računa sklada za leto 1972 je bilo ugotovljeno,
da je do primanjkljaja prišlo iz upravičenih razlogov, ker so bili med tem z
zakonom in z družbenim dogovorom povečani otroški dodatki, spremenjeni
cenzusi ter uvedeni posebni dodatki za razvojno motene otroke in otroke, ki jih
vzdržuje samo en roditelj.
Ob obravnavi finančnega načrta za leto 1973 je bil odbor mnenja, da v
skladu s stabilizacijskimi prizadevanji ni utemeljeno sprejeti finančnega načrta,
ki ni uravnovešen. V podrobni obravnavi in po obrazložitvi predstavnika republiške skupnosti otroškega varstva je odbor ugotovil, da nobene od predvidenih
postavk finančnega načrta ni mogoče zmanjšati, ker predstavljajo skrajni minimum sredstev za izvedbo programa republiške skupnosti otroškega varstva,
ki je tudi v skladu s sprejetimi sklepi skupščine SR Slovenije. Predstavnik
predlagatelja je odbor obvestil, da bo skupnost manjkajoča sredstva pokrila iz
lastnih rezerv.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da da soglasje k programu republiške
skupnosti otroškega varstva za leto 1973.
Odbor je za svojega poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca
Borisa Jairca.
POROČILA
Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora je na
seji dne 11. maja 1973 obravnaval program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973, ki ga je skupščini SR Slovenije predložila v soglasje republiška skupnost otroškega varstva in zaključni račun sklada za leto 1972 ter
finančni načrt sklada za leto 1973, ki ju je predložila skupščini SR Slovenije
v obravnavo prav tako republiška skupnost otroškega varstva.
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V načelni razpravi k programu za leto 1973 je bilo ugotovljeno, da je v
preteklem letu republiška skupnost otroškega varstva opravila pomembno delo
in dosegla velike uispehe pri realizaciji začrtanih ciljev na tem področju. Uspehi
niso le pri izvrševanju klasičnih oblik skrbi za otroke, temveč je 'intervenirala
tudi na področju skrbi za kmečke socialno ogrožene otroke in duševno prizadete
otroke. Tako je zagotovila uveljavitev pravic do otroškega dodatka na podlagi
zakona in sklenjenega družbenega dogovora ter izpeljala popis upravičencev
do otroškega dodatka. Sprejela je izhodišča za izplačilo denarne pomoči otrokom iz socialno šibkih kmečkih družin in zagotovila njihovo uresničitev. Obravnavala je aktualna vprašanja varstva in vzgoje otrok, motenih v telesnem in
duševnem razvoju in socialnega varstva teh otrok ter sprejela ugotovitve in
sklepe, ki naj bi prispevali k hitrejšemu razvoju oblik družbenega varstva teh
otrok.
Odbor je bil obveščen, da je po končanem preskusu o podatkih upravičencev, ki imajo pravico do otroškega dodatka, 1. maja 1973 izgubilo pravico
23 000 upravičencev za 32 000 otrok, nižji otroški dodatek pa bo dobivalo 21 000
upravičencev za 39 000 otrok. Prav tako je po preizkusu do 1. maja 1973 otroški
dodatek devalviral zaradi povišanja življenjskih stroškov za 17,8 % in tako
vedno bolj zaostaja v realni vrednosti. Po zbranih podatkih bi bilo potrebno
v letu 1973 zagotoviti še 12 000 kmečkim socialno ogroženim otrokom pravico
do dodatka. V letu 1972 je bil poseben dodatek dodeljen 12 000 kmečkim otrokom, če pa bi hoteli zagotoviti vsem tistim, ki so tega dodatka potrebni, glede
na sprejete kriterije o socialni ogroženosti (nizki KD, dninarji itd.), bi bilo
potrebno v letu 1973 to storiti še za nadaljnjih 12 000 kmečkih otrok. Zato je
za realizacijo teh nalog, ki jih je 'prvenstveno treba uresničiti na. področju otroškega varstva v letu 1973, republiška skupnost otroškega varstva sprožila postopek za sklenitev -družbenega dogovora, s katerim naj se doseže ohranitev
realne vrednositi otroškega dodatka in zagotovi dodatek -najbolj potrebnim kmečkim otrokom. Odbor je podprl omenjena prizadevanja kot prioritetna in se v
tej zvezi zavzel, naj se med prioritetnimi nalogami nadaljuje pospeševanje razvoja družbenega varstva otrok na manj razvitih območjih.
Po mnenju odbora in oceni vseh sodelujočih zainteresiranih družbenih dejavnikov pa bo delo republiške skupnosti otroškega varsitva v letu 1973 stagniralo kljub široko zasnovanemu programu. Vzrok je pomanjkanje finančnih sredstev. Finančni načrt sklada republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973
izhaja iz potrjene politike na tem področju in iz programa republiške skupnosti
otroškega varstva. Temelji na materialni osnovi, ki jo zagotavljata prispevni
stopnji od izplačanih osebnih dohodkov in pokojnin ter upošteva zakonske
obveznosti, sklenjene dogovore, še nepokrite pogodbene obveznosti in primanjkljaj iz preteklega leta, ki znaša 46 996 309 din. Čeprav izkazuje finančni načrt
visok porast dohodkov in predvideva izdatke v skrajno racionalnem okviru,
dohodkov in izdartkov ni bilo mogoče uskladiti, zato je v letu 1973 predvideno
16 966 800 din primanjkljaja. Republiška skupnost otroškega varstva bo na
koncu leta 1973 imela v svojem rezervnem skladu 18 660 000 dinarjev, in sicer
13 630 000 din iz leta 1972 in 5 030 000 din iz letošnje izločitve v obvezno rezervo.
S temi sredstvi bo lahko pokrila predvideni primanjkljaj, vendar pa bo njeno
redno finančno poslovanje brez obrtnih sredstev zelo ovirano. Finančni načrt
bo tako lahko realiziran le s popolnim izčrpanjem rezerve.
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Po mnenju odbora je zato .potrebno poiskati rešitve in zagotoviti republiški
skupnosti otroškega varstva ustrezna finančna sredstva za nadaljnje uspešno
delo. Družbeno varstvo otrok mora imeti prioritetno in posebno mesto pri
iskanju rešitev in sprejemanju ukrepov.
Posebna pozornost je bila v razpravi posvečena prizadevanju republiške
skupnosti otroškega varstva za povečanje kapacitet za varstvo otrok. Financiranje načrtovanih investicij na tam področju je zasnovano na že sprejetih obveznosti delovnih ljudi in na zagotovljenih sredstvih, ki pritekajo. Kreditiranje teh
naložb iz bančnih kreditov ne more biti v nasprotju s stabilizacijskimi prizadevanji. Prepoved kreditiranja gradnje teh objektov glede na 6. člen zveznega
zakona o posebnih pogojih za dovoljevanje investicijskih kreditov (Uradni list
SFRJ, št. 71/72), bo zavrlo uresničitev programov otroškega varstva ter še povečalo neskladje med zaposlenostjo staršev in zajetjem otrok v organizirane
vzgojno-varstvene oblike. Po podatkih je v republiki Sloveniji 20 000 otrok —predšolskih v vzgojno-vastvenih ustanovah, 70 000 pa je tistih otrok, pri katerih
sta oba roditelja zaposlena. Ostane nerešeno vprašanje, kje je ostalih 50 000 otrok
zaposlenih staršev. Po zbranih podatkih je večina teh otrok v varstvu pod neustreznimi pogoji.
Zato je odbor soglasno podprl predlog predstavnika republiške skupnosti
otroškega varstva, naj se izvršni svet skupščine SR Slovenije zavzame za spremembo 6. člena zveznega zakona o posebnih pogojih zadovoljevanje investicijskih kreditov, ki omogoča kreditiranje gradnje osnovnih šol in otroških vrtcev.
Po mnenju odbora je omenjena določba v nasprotju s staibihzacijskimi hotenji,
ker financiranje naložb v objekte otroškega varstva s samoprispevkom temelji
na sistemu direktnega odločanja neposrednih proizvajalcev o rezultatih svojega
dela. Odločanje o pogojih investiranja na tem področju naj se zato prepusti
v pristojnost republikam.
Pri podrobni obravnavi predloženega programa republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972 je odbor predlagal, naj se na 3. strani pod točko 4.7,
v prvi vrsti za besedo »letovanj« doda besedilo: »in otroških igrišč«.
Po končani rezpravi k programu za leto 1973 je odbor sprejel predloženi
program in predlaga socialno-zdravstvenemu ziboru, da da svoje soglasje.
Nato je odbor obravnaval zaključni račun sklada republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972 in finančni načrt sklada republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973 in v načelni razpravi in pri podrobni obravnavi ni
imel pripomb ali prodlogov za spremembo ali dopolnitev.
Za poročevalko na seji soeialno-zdravstvenega zbora je odbor določil poslanko dr. Ireno Ivančič.
St.: 402-116/73
Ljubljana, 15. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
14. 5. 1973, št. 402-116/73.
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PREDLOG ZAKONA
o najnižjem osebnem dohodku
1. člen
S tem zakonom se določa najnižji osebni dohodek, s katerim se zagotavlja
delavcem v združenem delu del socialne varnosti in stabilnosti.
Delavci v združenem delu ne morejo prejemati nižjega osebnega dohodka,
kot je s tem zakonom določen najnižji osebni dohodek.
Delavci v združenem delu imajo pravico do najnižjega osebnega dohodka
po tem zakonu:
1. Če pride pri delitvi osebnega dohodka do nižjega osebnega dohodka kot
ga določa ta zakon.
2. Ce temeljna ali druga organizacija združenega dela ali delovna skupnost
(v nadaljnjem besedilu: organizacija združenega dela) prehodno nima toliko
lastnih sredstev, da bi lahko krila vsaj najnižji osebni dohodak po tem zakonu.
2. člen
Najnižji osebni dohodek po tem zakonu znaša 45 % poprečnega za polni
delovni čas preračunanega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v republiki
v preteklem letu.
Poprečni osebni dohodek ugotavlja vsako leto Zavod SR Slovenije za statistiko. Poprečni osebni dohodek se objavi v Uradnem listu SRS.
3. čl en
Delavec, ki ni zaposlen poln delovni čas, prejema sorazmerno delovnemu
času izračunani najnižji osebni dohodek.
4. člen
Najnižji osebni dohodek se izplačuje delavcem v rokih, v katerih se jim
izplačuje osebni dohodek v skladu s splošnim aktom organizacije združenega
dela o delitvi osebnega dohodka.
5. člen
Delavec ima zagotovljen najnižji osebni dohodek:
1. za čas, ki ga prebije na delu;
2. za čas letnega dopusta in državnih praznikov;
3. za čas prenehanja dela, za katerega mu pripada osebni dohodek po
določbah splošnega akta organizacije;
4. za čas, ki ga prebije izven organizacije združenega dela, na podlagi sklepa
organizacije.
Za delavce v kmetijstvu, gozdarstvu, gradbeništvu in v podobnih dejavnostih, za katere je zaradi narave in organizacije dela s splošnim aktom določeno,
da se ne kontrolira in ne evidentira čas prebit na delu, vendar s® za obračunavanje osebnih dohodkov določena merila učinka s splošnim aktom organizacije,
se čas prebit na delu in čas odsotnosti z dela iz prejšnjega odstavka izračuna
na podlagi delovnega učinka teh delavcev. Tako določen čas pa ne more
biti daljši od polnega delovnega časa v ustrezni delovni organizaciji.
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C as prebit na delu in čas odsotnosti z dela iz prvega in drugega odstavka
tega člena je na podlagi za izračun skupnega zneska, ki mora biti organizaciji
združenega dela zagotovljen za najnižje osebne dohodke.
6. člen
Najnižji osebni dohodek izplača organizacija združenega dela vsakemu
delavcu iz svojih sredstev.
Organizacijam, ki v skladu s predpisi ne izločajo svoja sredstva v občinski
sklad skupnih rezerv, pa ne morejo izplačati najnižjih osebnih dohodkov delavcem iz svojih sredstev, se zagotovijo potrebna sredstva iz sredstev občinskega
sklada skupnih rezerv; če ne zadostujejo sredstva občinskega sklada skupnih
rezerv, se manjkajoča sredstva zagotovijo iz republiškega sklada skupnih rezerv.
Organizacijam, ki v skladu s predpisi ne izločajo sredstev v občinski
sklad skupnih rezerv, pa ne morejo izplačati najnižjih osebnih dohodkov delavcem iz svojih sredstev, se zagotovijo potrebna sredstva iz družbenih skladov,
iz katerih se financirajo dejavnosti teh organizacij, če pa niti ta sredstva ne
zadoščajo, ali če takih skladov ni, se izplačajo manjkajoča sredstva iz občinskega
proračuna oziroma republiškega proračuna, če se financirajo dejavnosti teh
organizacij iz republiških družbenih skladov.
7. člen
Najnižji osebni dohodek po 2. točki tretjega odstavka 1. člena tega zakona
se lahko izplačuje neprekinjeno največ 6 mesecev.
Zoper organizacije združenega dela, ki izplačujejo najnižji osebni dohodek,
se uvede postopek po zakonu o pogojih in postopku za sanacijo organizacij
združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 39/72).
8. člen
V primeru, da organizacija združenega dela ne more izplačati najnižjega
osebnega dohodlka iz svojih sredstev, ji izplača na njeno zahtevo manjkajoča
sredstva služba družbenega knjigovodstva, ki evidentira njena sredstva, v skladu
z drugim in tretjim odstavkom 6. člena.
9. člen
Sredstva organizacijam združenega dela po drugem in tretjem odstavku
6. člena tega zakona se dajejo kot kredit. Organ oziroma organizacija, v breme
katere so bila izvršena izplačila, lahko sklene, da se dajejo izplačila v celoti
ali deloma brez obveznosti povračila.
10. člen
Poročilo kredita iz prej,sinjega člena opravi služba družbenega knjigovodstva,
ki je izvršila izplačilo tega kredita, takoj ko ima prizadeta organizacija združenega dela že dovolj svojih sredstev za delno ali celotno povračilo. Če je bil
kredit dan iz sredstev več organov oziroma organizacij, se izvrši povračilo v istem
redu kot je bil dan kredit v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena tega
zakona.
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O povračilu po prejšnjem odstavku obvesti služba družbenega knjigovodstva
organizacijo združenega dela ter organizacijo oziroma organ iz sireidistev katerega
so bila izvršena izplačila.
11. člen
Pravica do najnižjega osebnega dohodka po tem zakonu imajo tudi delavci,
ki so zaposleni v pogodlbenih organizacijah združenega dela, ustanovljenih po
predpisih o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih.
Za pogodbene organizacije združenega dela veljajo glede sredstev za izplačilo najnižjega osebnega dohodka določbe, ki veljajo po tem zakonu za samostojne organizacije združenega dela.
12. člen
Za delavce v delovnem razmerju pri osebah, ki uporabljajo njihovo delo
kot dopolnilno delo, se najnižji osebni dohodek ureja s kolektivno pogodbo; le-ta
pa ne sme biti nižji od osebnega dohodka, določenega po tem zakonu.
Sredstva za izplačilo najnižjega osebnega dohodka delavcem zagotovi oseba,
ki uporablja njihovo delo kot dopolnilno delo, iz svojega premoženja.
13. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 20 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
a) če ne iziplača najnižjega osebnega dohodka delavcu v roku, ki je s splošnim aktom predviden za izplačilo osebnih dohodkov oziroma ga izplača v znesku, ki je nižji od zneska, predvidenega v 2. členu tega zakona;
b) če pri 'zahtevku za izplačilo najnižjih osebnih dohodkov prikaže netočne
podatke.
Z denarno kaznijo od 500 do 3000 dinarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba v organizaciji.
14. člen
Z denarno kaznijo od 2000 do 10 000 dinarjev se kaznuje za- prekršek oseba,
ki uporablja dopolnilno delo drugih delavcev, ki so pri njej v delovnem razmerju
(12. člen), če jim ne izplača vsaj najnižjega osebnega dohodka, ki je določen
s kolektivno poigodbo.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o minimalnem osebnem dohodku delavcev (Uradni list SRS, št. 26/70).
V skladu z 41. točko 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71 in št. 54/72)
se z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo uporabljati določbe temeljnega
zakona o.minimalnem osebnem dohodku delavcev (Uradni list SRS, št. 6/25,
26/68, 51/68, 60/70, 7/71).
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
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Po določbi 41. točke 13. člena republiškega ustavnega zakona (Uradni list
SRS, št. 51/71 in št. 54/72) se bivši temeljni zakon o minimalnem osebnem dohodku (kot zvezni zakon je prenehal veljati z 31. 12. 1971) uporablja v SR Sloveniji kot republiški zakon do uskladitve republiškega zakona o minimalnem
osebnem dohodku delavcev (6. b točka 9. člena republiškega ustavnega zakona), najkasneje do 31. 12. 1973.
Pri tem pa je treba upoštevati zlasti dvoje:
Se vedno velja ustavno načelo 37. člena ustave SFRJ, po katerem je delavcem zajamčen minimalni osebni dohodek, določen z zakonom. V tem smislu
uporabljajo ta pojem nekateri novi zvezni zakoni; zakon o ugotavljanju in
obračunavanju celotnega dohodka in dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela (Uradni Mst SFRJ, št. 71/72) v 13. členu izrecno določa, da temeljna
organizacija združenega dela., ki ni krila izgube po določbah tega zakona, sme
izplačevati od dneva, ko predloži zaključni račun, minimalne osebne dohodke
v skladu z zakonom. Potemtakem je potrebno urediti institut minimalnega
osebnega dohodka, ki pa — kot kaže že citirani primer — pride do uporabe
v izjemnih situacijah in primerih.
Po določbi 5. točke XXI. ustavnega dopolnila k ustavi SFRJ oziroma 5.
točke XXVII. ustavnega dopolnila k ustavi SR Slovenije je namreč vsakemu
delavcu v združenem delu z družbenimi sredstvu zajamčeno, da uresniči s svojim
delom vsaj tolikšen osebni dohodek in vsaj toliko drugih pravic, da sta zagotovljena njegova socialna varnost in stabilnost. Višina osebnih dohodkov in
obseg teh pravic ter način njegovega uresničevanja pa se po določbi cit. ustavnih
dopolnil določijo s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom ali z
zakonom, odvisno od splošne stopnje produktivnosti skupnega družbenega dela
in od splošnih razmer okolja, v katerem delavec dela in živi.
Iz cit. določb ustavnega dopolnila je torej mogoče povzeti, da je vloga
zakona pri urejanju teh vprašanj načeloma subsidiarna, Njegova vloga je določiti tisto spodnjo mejo osebnega dohodka, za katero družba sodi, da je najnižja
v tem smislu, da izpod nje ne smejo določiti najnižjega osebnega dohodka, ki
predstavlja oziroma zagotavlja del socialne varnosti in stabilnosti. Tako pride
z zakonom določen najnižji osebni dohodek v poštev, kadar bi bila s samoupravnimi sporazumi dogovorjena višina nižja od zakonito določene ali kadar
bi takih sporazumov ne bilo in bi torej to vprašanje ne bilo urejeno. Hkrati pa
postane z zakonom določen najnižji osebni dohodek delavcem zajamčen tako,
da morajo biti na razpolago tudi družbena sredstva za zagotavljanje takih osebnih dohodkov, kadar bi organizacija združenega dela ne imela dovolj ustreznih
svojih sredstev.
Torej je vloga zakona tudi v tem, da uredi obveznost družbene skupnosti
v omejenih primerih, ko je treba s sredstvi solidarnosti skladov zagotavljati
delavčevo socialno varnost in stabilnost.
Glede na to je vsebina predloga v opisanem smislu povezana z zakonom
o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o razporejanju
dohodka in o delitvi osebnih dohodkov. Po tem zakonu bo predmet samoupravnih sporazumov, sklenjenih za posamezna območja, med drugim zlasti tudi sporazumno določanje višine osebnega dohodka po 5. točki XXVII. ustavnega dopolnila k ustavi SR Slovenije in urejanje drugih pravic zaradi zagotavljanja
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delavčeve socialne varnosti in stabilnosti. Predlog zato ne posega neposredno
v to vsebino, pač jo dopolnjuje, vendar samo, kadar pride do opisanih primerov, torej kot skrajni ukrep. Predlog torej upošteva, da je sicer določanje
in zagotavljanje tallriih osebnih dohodkov naloga in predmet samoupravnih sporazumov in, družbenih dogovorov.
Predlog je tudi vsebinisko povezan s pripravlja j očim se zakonom o skladih
skupnih rezerv, ki naj bi kot družbeni skladi zlasti zagotavljali socialno varnost
delavca v združenem delu. Zakonski predlog to funkcijo upošteva in ureja primer, ko je treba s sredstvi tega sklada zagotavljati delavcem v obliki minimalnega osebnega dohodka del delavčeve socialne varnosti.
Na teh izhodiščih je izdelan predlog, ki v 1. členu predvideva, da se z njim
določa najnižji osebni 'dohodek, s katerim se zagotavlja delavcem v združenem
delu socialna varnost in stabilnost. Najnižji osebni dohodek po tem zakonu naj
bi se delavcem zagotavljal le v primerih, če bi prišlo pri delitvi osebnega dohodka do nižjega osebnega dohodka, kot ga določa zakon in če organizacija
združenega dela ne bi imela toliko lastnih sredstev, da bi lahko krila vsaj najnižji osebni dohodek po tem zakonu.
Predlog zakona v 2. členu predvideva, da znaša najnižji osebni dohode>
45 % povprečnega osebnega dohodka vseh zaposlenih v republiki v preteklem
letu. (Za 1972. leto znaša poprečni osebni dohodek vseh zaposlenih v SRS 1935
dinarejv, 45% od 1935 znaša 870,75 din, po sedaj veljavnem zakonu pa znaša
minimalni osebni dohodek 500 din). Odstotek (45 %) je določen glede na sedanjo
poprečno višino življenjskih stroškov, poprečje osebnih dohodkov vseh zaposlenih pa je vzeto za preteklo leto, in to načelno zaradi izključitve netipičnih sezonskih trendov, pa tudi praktični razlogi opravičujejo tak način, tembolj, če
upoštevamo subsidiarnost tega osebnega dohodka. Poleg tega je treba pri določanju višine upoštevati primarnost samoupravnih sporazumov in ne zavirati
zainteresiranosti delavcev, da predvsem sami uredijo to zadevo.
V 3. členu predvideva zakonski predlog, da se zagotavlja delavcu, ki ni zaposlen poln delovni čas, le sorazmeren del najnižjega osebnega dohodka, medtem
ko 4. člen predvideva, da se izplačuje delavcem tak osebni dohodek v rokih, ki so
določeni v splošnem aktu o delitvi osebnih dohodkov.
5. člen zakonskega predloga precizira, kaj se šteje za čas, prebit na delu in
kaj za čas odsotnosti z dela, ki sta podlaga za izračunanje skupnega zneska, ki
mora biti organizaciji združenega dela zagotovljen za najnižje osebne dohodke.
V 6. členu zakonski predlog predvideva družbeno intervencijo, ki je vedno
subs'idiama; najprej je seveda intervencija občinskega sklada skupnih rezerv,
nato še republiškega sklada skupnih rezerv, v določenih primerih pa še družbenih skladov, iz katerih se financirajo dejavnosti teh organizacij in končno
intervencija občinskega oz. republiškega proračuna.
Pripominjamo, da je po zbranih podatkih gospodarske zbornice SRS, službe
družbenega knjigovodstva in ljubljanske banke za zadnji dve leti (1971 in 1972)
ugotovljeno, da ni bilo nobene organizacije združenega dela, ki bi izplačevala
minimalne osebne dohodke; a tudi v prejšnjih letih je bilo le malo takšnih primerov, sredstva pa, ki so bila na tej podlagi izplačana, so bila dana v obliki
kredita z 1-odstotno obrestno mero.
V 7. členu zakonskega predloga je pomembna določba, ki predvideva, da se
najnižji osebni dohodek lahko izplačuje neprekinjeno največ 6 mesecev le v
primeru, če organizacija združenega dela ranima toliko lastnih sredstev, da bi
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lahko krila vsaj najnižji osebni dohodek po tem zakonu, medtem ko v primeru
1. točke tretjega odstavka 1. člena tega zakona ni omejitve. Pri tem pa se zoper
takšno organizacijo uvede postopek po zakonu o pogojih in postopku za sanacijo organizacij združenega dela.
8. člen zakonskega predloga precizira vlogo službe družbenega knjigovodstva
pri evidentiranju sredstev organizacije združenega dela ter pri obveščanju
nosilcev sredstev, v breme katerih so bili izplačani najnižji osebni dohodki,
medtem ko 9. in 10. člen urejata vprašan j a sredstev, ki so bila uporabljena za
izplačilo najnižjih osebnih dohodkov v primerih družbene intervencije. Pri tem
je dopuščena izjemna možnost, da teh sredstev ni potrebno vrniti, če tako sklene
organ oziroma organizacija, ki je sredstva zagotovila.
Vil. členu predvideva zakonski predlog, da naj bi imeli pravico do najnižjega osebnega dohodka po tem zakonu tudi delavci, zaposleni v pogodbenih
organizacijah, ustanovljenih po predpisih o osebnem delu, ki naj bi izplačevale
najnižji osebni dohodek na način, ki je predviden za samostojne organizacije
združenega dela.
Za druge delavce v delovnem razmerju pri osebah, ki uporabljajo njihovo
delo kot dopolnilno delo pa se najnižji osebni dohodek ureja s kolektivno pogodbo. Po tej pogodbi ne sme biti osebni dohodek nižji, kot je zagotovljeni osebni
dohodek po tem zakonu. Sredstva za izplačilo najnižjega osebnega dohodka
zagotavlja zasebni delodajalec iz vsega svojega premoženja (12. člen).
13. in 14. člen zakomsikega predloga predvidevata kazenske sankcije.
V zakonskem predlogu je predvidena določitev najnižjega osebnega dohodka
v absolutnem znesiku (enako ureditev vsebuje tudi zakon SR BiH ter SR Makedonije). Podlaga je poprečje izplačanih osebnih dohodkov na zaposlenega;
s tem je posredno upoštevana splošna stopnja dosežene produktivnosti skupnega
družbenega dela, ki se načeloma odraža v poprečnem osebnem dohodku; vpliv
splošnih razmer okolja, v katerih delavci delajo in živijo pa je mogoče upoštevati
le v samoupravnih sporazumih, sklenjenih za posamezna območja. Glede vseh
drugih prarvic, ki so pomembne za delavčevo socialno varstvo in stabilnost, pa je
treba upoštevati, da pripada najnižji osebni dohodek, določen s tem zakonom,
delavcu, ki je v delovnem razmerju in mu zaradi tega pripadajo še vse druge
pravice, pridobljene z delom in bi bilo odveč, določati jih s tem zakonom.
S predlaganim zakonom se ne nalaga republiki in občinam nobenih finančnih obremenitev.
Ta predlog je usklađen s stališči komisije izvršnega sveta za sistem in zakonodajo in sekretariatom izvršnega sveta za zakonodajo.

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 82. seji 10. maja 1973
obravnaval predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku.
Odbor se strinja z obravnavo po skrajšanem postopku, ker je treba zakonodajo, ki sedaj ureja to področje, uskladiti z ustavnimi amandmaji.
Predloženi zakoni zamenjuje sedanji zalkon o minimalnem osebnem dohodku
delavcev in uvaja novost, da se višina najmanjšega osebnega dohodka, ki je
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delavcu zagotovljen, izračuna oziroma določi v odstotku od poprečnega osebnega
dohodka zaposlenih delavcev v republiki v preteklem letu.
Iz obravnave po členih odbor predlaga zboru naslednje spremembe:
— K naslovu: Beseda »najnižjem« naj se zamenja z besedo »najmanjšim«.
Sprememba je potrebna zaradi enotne terminologije, v skladu s 43. členom
zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu.
— KI. do 14. členu : redakcijsko naj se v vseh členih zamenja izraz
»najnižji osebni dohodek« z izrazom »najmanjši osebni dohodek«.
— K 1. členu : odbor se ne strinja z amandmaji zakonodajno-pravne komisije, pač pa predlaga, da se v četrti vrsti 2. točke tretjega odstavka besedi
»lahko krila« zamenjata, z besedo »izplačala«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
— K 2.členu: odbor se sitrinja' z amandmajem zakonodaj nonpravne komisije,, da se beseda »ugotavlja« zamenja z besedo »ugotovi«; ne strinja pa se,
da se črta drugi stavek v tem odstavku.
— K 5. členu: — v peti in šesti vrsti drugega odstavka naj se beseda
»organizacije« zamenja z besedilom »temeljne organizacije združenega dela«;
— v zadnji vrsti drugega odstavka naj se 'beseda »organizaciji« zamenja
z besedilom »temeljni organizaciji združenega dela«.
— K 6. do 13. členu : dosledno naj se uporabi enotna terminologija
»temeljna organizacija združenega dela«.
— K 6. členu : odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije k peti vrsti tretjega odstavka tega člena.
— K 7. členu: odbor se ne strinja z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije.
— K 9. členu: odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije.
— K 10. členu: odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije.
— K 11. členu: odbor se strinja z amadmajem zakonodajno-pravne
komisije.
— K 13. členu : odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije.
Odbor predlaga zboru, da upošteva predlagane spremembe in sprejme predlog zakona.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Rudija Rebeka.
Št.: 113-483/73
Ljubljana, 10. 5. 1973

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne
11. 5. 1973 obravnaval predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršini svet v smislu 294. člena
poslovnika skupščine SR Slovenije. Hkrati je odbor obravnaval tudi poročilo
zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije k predlogu zakona.
Odbor se ni strinjal s predlogom zakonodajno-pravne komisije, da se
predloženi zakon obravnava kot osnutek. Menil je, da se predlog zakona lahko
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obravnava po skrajšanem postopku, ker gre le za subsidiarni zakon, ki ga je
treba čimprej sprejeti, da se popravi višina dosedanjih minimalnih osebnih
dohodkov, ki je v Sloveniji najnižja, in da se preprečijo morebitni primeri,
ko bi delavci lahko sprejemali najmanjši osebni dohodek v dosedanji, povsem
neustrezni višini.
Po mnenju odbora je zakon subsidiaren zato, ker je sicer po 43. členu
zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu določanje najnižjega osebnega dohodka stvar samoupravnega sporazuma in družbenega dogovora. Ne sme se pa delavcu omejiti najmanjši osebni dohodek, določen
z zakonom, niti. ne sme biti. .delavec zanj prikrajšan.
Odbor je ugotovil, da predloženi zakon predvideva isti način zagotavljanja
sredstev in izplačila najmanjšega osebnega dohodka kot doslej in ne vsebuje
nobene spremembe v sistemu zagotavljanja sredstev, ker se zakon o sredstvih
skupnih rezerv šele pripravlja. Dokler pa tega novega zakona ne bo, je treba
izhajati iz veljavne pravne ureditve.
Gre torej za to, da se z zakonom določi tista spodnja meja najmanjšega
osebnega dohodka, za katero družba sodi, da je najnižja v tem smislu, da še
zagotavlja del socialne varnosti in stabilnosti delavca.
Ker se s tem zakonom zagotavlja le del socialne varnosti in stabilnosti
delavca, je odbor menil, da je treba na podlagi XLIII. ustavnega amandmaja
k ustavi SR Slovenije čimprej sprejeti predpise, ki bodo zagotovili socialno
varnost družine delavca, ki prejema najmanjši osebni dohodek.
V podrobni obravnavi je odbor dal naslednje spreminjevalne in dopolnilne
predloge:
K naslovu : Naslov naj se spremeni tako, da se glasi: »Zakon o najmanjšem osebnem dohodku«.
Sprememba je potrebna zaradi uporabe enotne terminologije v skladu s 43.
členom zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem, delu. V celotnem
besedilu zakona naj se beseda »najnižji« nadomesti z besedo »najmanjši«.
KI. členu: V četrti vrsti druge točke naj se besede »lahko krile vsaj«
nadomestijo z besedama »izplačala vsaj«.
Sprememba je .redakcijskega značaja.
K 5. členu: V šesti vrsti drugega odstavka naj se beseda »organizacije«
in v deveti vrsti beseda »organizaciji« nadomestijo z besedami »temeljne organizacije združenega dela«.
Sprememba je potrebna zaradi uporabe enotne terminologije in njene usklajenosti z zakonom o medsebojnem razmerju delavcev v združenem delu. V vseh
členih predloženega zakona naj se beseda »organizacija« nadomesti z besedami
»temeljna organizacija združenega dela«.
Odbor se je strinjal z naslednjimi dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija:
K 2. členu : prva vrsta drugega odstavka.
K 5. členu: šesta vrsta drugega odstavka s tem, da odbor namesto termina »organizacij združenega dela« predlaga termin »temeljnih organizacij združenega dela«.
K 6. členu: — prva vrsta drugega in prva vrsta tretjega odstavka; velja
ista dopolnitev kot k 5. členu;
— preoblikovanje besedila v peti vrsti tretjega odstavka.
K 9. členu : preoblikovanje besedila tega 'člena.
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K 10.členu: sprememba 'besedila v tretji in četrti vrsti drugega odstavka.
K 11. členu : črtanje besede »samostojne« v 'tretji vrsti idrugega odstavka.
K 13. členu : dopolnitev besedila v točki b) prvega odstavka.
Odbor se ni strinjal z dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi, ki jih je
dala zakonodajno-pravna komisija:
K 1. členu : da se črtata določbi prvega in tretjega odstavka!
Odbor je menil, 'da črtanje prvega odstavka ini potrebno in naj se v njegovihdoločbah poudari, da se s tem zakonom določa najmanjiši osebni dohodek, ki
predstavlja oziroma zagotavlja delavcu le del socialne varnosti in stabilnosti;
medtem ko določbe tretjega odstavka le pojasnjujejo, kdaj imajo delavci v združenem delu pravico do najmanjšega osebnega dohodka po tem zakonu. S tem se
preprečuje, da bi pošlo v praksi do odvečnih nejasnosti, ko je treba v taki situaciji zagotoviti, da delavci takoj dobijo izplačan najmanjši osebni dohodek.
K 2. č 1 e n u : da se črta v celoti drugi odstavek.
Po mnenju odbora je potrebno, da se poprečni osebni dohodek objavi v
Uradnem listu, ker bodo lahko temeljne organizacije združenega dela le na ta
način seznanjene z osnovo, ki služi za izračunanje najmanjšega osebnega dohodka.
K 7. členu : — da se v prvem odstavku črta besedilo, po 2. točki, tretjega
odstavka 1. člena tega zatkona.
Ker odbor ni sprejel amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 1. členu,
predlaga,, da ostane ta člen nespremenjen.
— da se črta dirugi odstavek.
Odbor meni, da naj ta odstavek ostane, ker zakon mora določiti, kaj je
treba ukreniti glede organizacije, ki zabrede v take težave, da ne more delavcem
zagotoviti niti najmanjšega osebnega dohodka.
Odbor predlaga zboru, da upošteva predlagane spremembe in dopolnitve
in sprejme predlog zakona.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Francija Gerbca.
5t.: 113-483/73
Ljubljana, 11. 5. 1973

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 8. 4. 1973 obravnavala predlog zaikona o najnižjem osebnem dohodku, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. Hkrati je začasna komisija obravnavala mnenje odbora gospodarskega
zbora za družbenoekonomske odnose iin poročilo zakonodajno-pravne komisije
skupščine SR Slovenije k predlogu zakona.
Začasna komisija se ni strinjala s predlogom odbora gospodarskega zbora
za družbenoekonomske odnose in s predlogom zakonodajno-pravne komisije, da
se predloženi zaikon obravnava kot osnutek. Menila je, da se predlog zakona
lahko obravnava po skrajšanem postopku, ker gre le za subsidiarni zakon, ki ga
je treba čimprej sprejeti, da :se popravi višina dosedanjih minimalnih osebnih
dohodkov, ki je v Sloveniji najnižja in da se preprečijo morebitni primeri, ko
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bi delavci lahko sprejemali najmanjši osebni dohodek v dosedanji, povsem neustrezni višini.
Po mnenju začasne komisije je zalkon subsidiaren zaito, ker je sicer po 43.
členu zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu določanje
najnižjega osebnega dohodka stvar samoupravnega sporazuma in družbenega
dogovora. Ne sme se pa delavcu omejiti najmanjši osebni dohodek, določen z
zakonom,, niti ne sme biti delavec zanj prikrajšam.
Začasna komisija je ugotovila, da predloženi zakon .predvideva isti način
zagotavljanja sredstev in izplačila najmanjšega osebnega dohodka kot doslej in
ne vsebuje nobene spremembe v sistemu zagotavljanja sredstev, ker se zakon
o sredstvih skupnih rezerv šele pripravlja. Dokler pa tega novega zakona ne bo,
je treba izhajati iz veljavne pravne ureditve.
Gre torej za to, da se z zakonom določi tista spodnja meja najmanjšega
osebnega dohodka, za katero družba sodi, da je najnižja v tem smislu, da še
zagotavlja del socialne varnosti in stabilnosti delavca.
V podrobni obravnavi je komisija dala naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge:
K naslovu: Naslov naj se spremeni tako, da se glasi: »Zakon o najmanjšem osebnem dohodku«.
Sprememba naslova je potrebna zaradi uporabe enotne terminologi je v skladu s 43. členom zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu.
V celotnem besedilu zakona naj se beseda »najnižji« nadomesti z besedo »najmanjši«.
KI. členu: V četrti vrsti druge točke naj se besede »lahko krile vsaj«
nadomestijo z besedama »izplačala vsaj«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 5. členu : V šesti vrsti drugega odstavka naj se beseda »organizacije«
in v deveti vrsti beseda »organizaciji« nadomestijo z besedami »temeljne organizacije združenega dela«.
Sprememba je potrebna zaradi uporabe enotne terminologije in njene usklajenosti z zakonom o medsebojnem razmerju delavcev v združenem delu. V vseh
členih predloženega zakona naj se beseda »organizacija« nadomesti z besedami
»temeljna organizacij a združenega dela«.
Začasna komisija se je strinjala z naslednjimi dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi, iki jih je dala zakonodajno-pravna komisija.
K 2. č 1 e n u : prva vrsta drugega odstavka.
K 5. členu : šesta vrsta drugega odstavka s tem, da začasna komisija namesto termina »organizacij združenega dela« predlaga termin »temeljnih organizacij združenega dela«.
K 6. členu: — prva vrsta drugega in prva vrsta tretjega odstavka; velja
ista dopolnitev kot k 5. 'členu;
— preoblikovanje besedila v jpeti vrsti tretjega odstavka.
K 9. členu : preoblikovanje besedila tega člena.
K 10. členu : sprememba besedila v tretji in četrti vrsti drugega odstavka.
K 11. členu : črtanje besede »samostojne« v tretji vrsti drugega odstavka.
K 13. členu : dopolnitev besedila v točki b) prvega odstavka.
Začasna komisija se ni strinjala z -dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija:
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K 1. členu, da se črtata 'določbi prvega in tretjega odstavka:. Začasna
komisija je menila, da črtanje prvega odstavka ni potrebno in naj se v njegovih
določbah poudari, da se s tem zakonom določa najmanjši osebni dohodek, ki
predstavlja oziroma zagotavlja delavcu le del socialne varnosti in stabilnosti;
medtem ko določbe 'tretjega odstavka le pojasnjujejo, kdaj imajo dielavoi v
združenem delu pravico do najmanjšega osebnega dohodka pa tem zakonu. S
tem se preprečuje, da bi prišlo v praksi do odvečnih nejasnosti, ko je treba v taki
situaciji zagotovi, da delavci takoj dobijo izplačan najmanjši osebni dohodek.
K 2. č 1 e n u , da se črta v celoti drugi odstavek.
Po mnenju začasne komisije je potrebno, da se poprečni osebni dohodek
objavi v Uradnem listu, ker bodo lahko temeljne organizacije združenega dela.
le na ta način seznanjene z osnovo, Iki služi za izračunanje najmanjšega osebnega dohodka.
K 7. č 1 e n u — da se v prvem odstavku črta besedilo, po 2. točki tretjega
odstavka 1. člena tega zakona.
Ker začasna komisija ni sprejela amandmaja zakonodajino-pravne komisije
k 1. členu, predlaga, da ostane ta člen nespremenjen.
— da se črta dirugi odstavek.
Začasna komisija meni, da naj ta odstavek ostane, ker zakon mora določiti,
kaj je treba ukreniti glede organizacije, ki zabrede v take težave, da ne more
delavcem zagotoviti nirti najmanjšega osebnega dohodka.
Začasna komisija predlaga enotnemu ziboru delovnih skupnosti, da sprejme
predlog zakona skupaj s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga.
Za poročevalca na seji zbora je začasna komsija določila poslanca Staneta
Pungerčarja.
St.: 113-483/73
Ljubljana, 9. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
4. maja 1973 obravnavala predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku, ki ga
je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da se na podlagi določbe 41. točke
13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k
ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71 in 54/72) temeljni zakon o minimalnem osebnem dohodku uporablja v Sloveniji kot republiški zakon, ki mora
biti usklađen z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1973. Ustavni
amandmaji določajo, da je vsakemu delavcu v združenem delu z družbenimi
sredstvi s samoupravnim sporazumom zagotovljeno, da uresniči s svojim delom
vsaj tolikšen osebni dohodek in vsaj toliko drugih pravic, da sta zagotovljeni
njegova socialna varnost 'in stabilnost. Z zakonom pa je treba določiti najnižji
dohodek, ki pripada delavcu, tudi če delovna organizacija nima niti sredstev
za izplačilo minimalnega osebnega dohodka. Ta sredstva pa se zagotavljajo po
8. točki XXVII. amandmaja k republiški ustavi v skladu z načelom vzajemnosti
in solidarnosti združenega dela, v skrajnem primeru pa s proračuni družbenopolitičnih skupnosti.
V nadaljevanju razprave je imela komisija pripombe glede na sprejem
predloženega zakona po skrajšanem postopku. Ugotovljeno je bilo namreč, da
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je zakon z vidika zakonodajno-pravne tehnike zelo slabo pripravljen. Zato je
komisija menila, da bo treba zadkon temeljito pripraviti in tudi v takih nujnih
primerih rešitve vsestransko proučiti. To izhaja tudi iz resolucije o temeljnih
zakonodajne politike republike.
Komisija zato predlaga pristojnima zboroma, da naj se predloženi zakon
obravnava kot osnutek, s tem da naj predlagatelj uipošteva pripombe komisije
in prouči predlagane rešitve ter eventualno predlaga nov predlog zakona.
V primeru, če bosta pristojna zbora skupščine sklenila, da se zakon sprejme
po hitrem postopku, komisija k posameznim členom predlaga naslednje
amandmaje :
K 1. čl en u : Črtata naj se določbi prvega in 'tretjega odstavka.
Prvi odstavek ni potreben., saj že iz naslova zdkona kot tudi vsebine ostalih zakonskih določb izhaja, da se s tem zakonom določata najnižji osebni dohodek, ki zagotavlja delavcem najnujnejša sredstva za preživljanje. Zato ni primerno govoriti o delu socialne varnosti in stabilnosti v takih izjemnih razmerah.
Prav tako po mnenju komisije ni potrebna določba tretjega odstavka. Prva
in druga točka namreč vsebujeta vsebinsko enaki določbi, s tem da gre v 1. točki
za primer, ko naj bi organizacija združenega dela določila nižji osebni dohodek
od najnižjega, ki je določen v tem zakonu, kar pa bi bilo po mnenju komisije
lahko sporno; v 2. točki pa, da nima toliko lastnih sredstev, da bi z njimi krila
vsaj najnižji osebni dohodek. Obe ti določbi sta vsebovani že v drugem odstavku tega člena, iz katerega smiselno izhaja, da se izplača najnižji osebni dohodek, če sredstva organizacije združenega dela ne zadoščajo', v 2. členu pa je
določeno, koliko znaša najnižji osebni dohodek.
K 2. členu : V prvi vrsti drugega odstavka naj se iz redakcijskih razlogov beseda »zagotavlja« nadomesti z besedo »ugotovi«; besedilo drugega stavka
v tem odstavku pa naj se v celoti črta.
Zavod SR Slovenije za statistiko ugotovi in objavi vsako leto poprečni
osebni dohodek, zato ni potrebna objava v Uradnem listu.
K 5. členu: V šesti vrsti 'drugega odstavka naj se za besedo »organizacije« in v deveti virsti za besedo »organizaciji« doda besedi »združenega dela«.
Dopolnitev je potrebna zaradi uporabe enotne terminologije.
Po mnenju komisije bi se 'določba tega člena lahko v celoti črtala, ker se
najnižji osebni 'dohodek zagotavlja v istih primerih kot osebni dohodek nasploh
in zato veljajo zanj vsi zadevni predpisi. Pogoje za dosego te pravice pa določa
samoupravni sporazum v skladu, s 43. členom zakona o medsebojnih razmerjih
delavcev v združenem delu (Uradni liist SFRJ, št. 22/73).
K 6. členu: V prvi vrsti drugega in prvi vrsti tretjega odstavka naj se
za besedo »Organizacijam« doda besedi »združenega dela« zaradi uporabe enotne
terminologije.
V peti vrsti tretjega odstavka naj se za besedo »organizacij« postavi pika,
preostalo besedilo pa preoblikuje tako, da se glasi: »Ce za to dejavnost ni takega
sklada ali če ta sredstva ne zadoščajo, se zagotovijo manjkajoča sredstva iz
občinskega oziroma republiškega proračuna«.
Določba tega odstavka je sicer smiselno prevzeta iz temeljnega zakona o
minimalnem osebnem 'dohodku. Zaradi nekoliko drugačne formulacije pa je nerazumljiva, zato komisija predlaga spremenjeno besedilo.
K 7. členu: V prvem odstavku naj se črta besedilo »po 2. točki tretjega
odstavka 1. člena tega zakona«.
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Crtanje besedila je primerno glede na predlagani amandma k 1. členu.
Drugi odstavek naj se črta.
V zakonu o pogojih in postopku za sanacijo organizacij združenega dela so
določeni še drugi pogoji za. sanacijo organizacij združenega dela,, ki ne izpolnjujejo določene obveznosti, zato ne sodi taka določba v ta zakoni.
K 9. č 1 e n u : Besedilo tega člena naj se preoblikuje tako, da se glasi:
»Sredstva po drugem in tretjem odstavku 6. člena tega zakona se dajejo
organizacijam združenega dela kot kredit. Organi oziroma organizacije, ki razpolagajo s sredstvi družbenega sklada oziroma proračuna, ki je dal ta sredstva,
lahko sklenejo, da se sredstva izplačajo v celoti ali deloma brez obveznosti
povračila.«
Sprememba prvega stavka je redakcijskega značaja, medtem ko je sprememba v drugem stavku utemeljena, ker je v 6. členu določeno, da se manjkajoča sredstva zagotovijo iz družbenih skladov oziroma proračuna ustrezne družbenopolitične skup nositi.
K 10. členu: Besedilo v tretji in četrti vrsti 'drugega odstavka »iz sredstev katerega so bila 'izvršena izplačila« naj se nadomesti z besedilom »ki sta
zagotovila sredstva«.
Predlagana sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti določbe.
K 11. členu: V tretji vrsti drugega odstavka naj se črta beseda »samostojne«, ker niiti po tem zakonu niti po drugih ne poznamo organizacij združenega dela z nazivom »samostojne«.
K 13. členu : V točki b) prvega odstavka naj se besedilo »če pri zahtevku
za 'izplačilo« nadomesti z besedilom »če v zahtevi za zagotovitev kredita za
izplačilo«.
Dopolnitev je utemeljena glede na določbo 9. člena, ki določa, da se daijejo
manjkajoča sredstva organizacijam združenega dela praviloma kot kredit.
Št.: 113-483/73
Ljubljana, 7. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 14.
maja 1973 obravnavala amandmaje, ki jih je k predlogu zakona predložila
začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti in odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose.
Do amandmajev začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za
proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov -in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti in odbora republiškega
zbora za družbenoekonomske odnose, ki so identični, je komisija zavzela
naslednja stališča:
K naslovu: Komisija ni imela pripomb k amandmaju začasne komisije
in odbora, da se naslov zakona glasi: »Zakon o najmanjšem osebnem dohodku«.
V zvezi s tem amandmajem naj -se v ostalem besedilu zakona beseda
»najnižji« nadomesti z besedo »najmanjši«.
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K 1. členu: Komisija je znova poudarila, ida je njen amandma k prvemu
odstavku in k 1. točki retjega odstavka utemeljen. Z določbo prvega odstavka
namreč ni potrebno posebej poudarjati, da se s tem zakonom določa najmanjši
osebni dohodek, ki zagotavlja delavcu le del socialne varnosti in stabilnosti,
saj to izhaja iz ostalih določb zakona, zato je taka določba v zakonu nepotrebna.
V zvezi z določbo 1. točke tretjega odstavka je bilo zlasti poudarjeno, da taka
določba sisteimslko ni spremenljiva, ker predvideva primere, ko sicer ima organizacija združenega dela sredstva, kljub temu pa bo izplačala nekaterim delavcem nižji osebni dohodek, kot je predviden po tem zakonu. Po mnenju komisije
do take situacije ne more priti, ker to ni v skladu z ustavno dtoločbo, po kateri
je s samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom delavcu v združenem
delu zajamčen vsaj tolikšen osebni dohodek, da sta zagotovljena njegova socialna
varnost in stabilnost. Poleg tega pa je to 'tudi v nasprotju z določbo drugega
odstavka tega člena, ki določa, da delavci ne morejo prejemati nižjega osebnega
dohodka, kot je s tem zakonom določen najmanjši osebni dohodek.
Komisija pa umika svoj prvotni amandma k 2. točki tretjega odstavka
in predlaga nov amandma, ki se glasi:
»Delavci v združenem delu imajo pravico do najnižjega osebnega dohodka
po tem zakonu, če temeljna ali druga organizacija združenega dela ali delovna
skupnost (v nadaljnjem besedilu: organizacija združenega dela) prehodno nima
toliko lastnih sredstev, da bi izplačala vsaj najmanjši osebni dohodek po tem
zakonu.«
K 2. členu: Komisija umika svoj amandma k drugemu odstavku
tega člena in glede na pojasnilo, da je dolžnost zavoda za statistiko* SR Slovenije
objavljati povprečni osebni dohodek, predlaga novo besedilo, ki se glasi:
»Povprečni osebni dohodek ugotovi vsako leto zavod
SR Slovenije za statistiko in ga objavi v Uradnem listu
S R S «.
K 5. in 6. členu : V zvezi z amandmajem začasne komisije in odbora, da
naj se zaradi uporabe enotne terminologije v teh členih kot tudi v ostalih
uporablja namesto besedila »organizacija združenega dela« besedilo »temeljne
organizacije združenega dela«, komisija sodi, da je primernejši 'izraz organizacija
združenega dela, ker temeljne organizacije združenega dela še niso povsod
ustanovljene oziroma še niso povsod dani pogoji za njihovo ustanovitev.
K 7. členu: Komisija umika svoj prvotni amandma k temu členu
in predlaga naslednji amandma, kise glasi:
»Najmanjši osebni dohodek po drugem odstavku 1. člena se lahko izplačuje
neprekinjeno največ 6 mesecev.«
Zoper organizacije združenega dela v primerih iz prvega odstavka tega člena,
ki izplačujejo najmanjši osebni dohodek, se uvede postopek za sanacijo po zakonu o pogojih in postopku za sanacijo organizacij združenega dela (Ur. 1. SFRJ,
št. 39/72).
St.: 113-483/73
Ljubljana, 15. 5. 1973
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OSNUTEK ZAKONA
o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919
in o slovenskih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918
1. člen
V zakonu o borcih za .severno mejo v letih 1918 iin 1919 in o slovenskih
vojnih dobrovoijcih iz vojn 1912 do 1918 (Uradni list SRS, št. 51-294/71) se
v 3. členu doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Izvršni svet skupščine SR Slovenije vsako leto pred sprejetjem republiškega proračuna uskladi nadomestilo za stroške letnega dopusta iz prvega
odstavka tega člena z gibanjem poprečnih življenjskih stroškov, če so se ti stroški v prejšnjem letu povećah najmanj za 3. odstotke.«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Na podlagi predloga zveze prostovo 1 jcev^borcev za severno mejo v letih
1918/1919 v Ljubljani z dne 28. 9. 1972 je republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo SRS v Ljubljani kot pristojen origan pripravil osnutek zaikona
o borcih za severno mejo v letih 1918/1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih
'iz vojn 1912 do 1918.
Namen spremembe in dopolnitve tega zakona je uskladitev nadomestila za
stroške letnega dopusta po 3. členu zakona z naraščanjem življenjskih stroškov,
kot je to s predpisi regulirano na področju varstva borcev NOV.
Z osnutkom predlagano ureditev zahtevajo predvsem zdravstvene in socialne razmere borcev za severno mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev. Ti
borci so stari, saj imajo najmlajši med njimi 72 let, poprečna starost pa je 74
let. Med njimi jih je le nekaj, ki niso onemogli in bolni, zato sedanje letno nadomestilo pomeni nepogrešljiv prispevek k vzdrževanju in zdravljenju. Večina med
njimi ima dokaj nizko starostno pokojnino, s katero le s težavo živijo sebe in
žene brez dohodkov. Zaradi zdravstvenega stanja in visoke starosti je njihova
umrljivost velika in vsako leto progresivno narašča. V obdobju 1970 do danes jih
je umrlo 300, ali 9,4% od njihovega skupnega števila.
Letno nadomestilo v višini 600 din se borcem za severno mejo izplačuje od
začetka leta 1969, ko je bil uveljavljen zakon o borcih za severno mejo v letih
1918 in 1919, slovenskim vojnim dobrovoljcem pa od začetka leta 1972, ko so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve zakona, ki so v to kategorijo borcev
vključile tudi slovenske vojne dobrovoljce iz vojn 1912 do 1918. Življenjski
stroški so se v treh letih tako občutno povečali, da ne more biti nobenih pomislekov za predlagani ukrep.
Finančni ukrep kljub dejstvu, da je dames 2954 oseb s priznanim statusom
borca za severno mejo in 84 oseb s statusom slovenskega vojnega dobrovoljca,
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ni velilk. Ce vzamemo poprečno 3000 uživalcev teh nadomestil, potem bi bilo
potrebno za 10 % zvišanje (60 dinarjev letno na osebo) 180 000 'din, za 15 °7o
zvišanje (90 dinarjev letno na osebo) 270 000 dinarjev in za 20'% zvišanje (120
dinarjev letino na osebo) 360 000 din. Glede na splošno znano povečanje življenjskih stroškov v obdobju v zadnjih treh letih menimo, da 'bi bilo treba za leto
1973 povečati letno nadomestilo najmanj za 20%.
Realizacijo predlaganega povečanja bi moral republiški izivršni svet opraviti v začetku leta. 1973, nato pa redno vsako leto, če se življenjski stroški v
preteklem letu povečajo najmanj za 3 %.
Z osnutkom zakona soglaša sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo.

POROČILA
Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je aa seji dne
7. maja 1973 obravnaval osnutek zakona o dopolnitvi zakona o borcih za severno
mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do
1918, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Odbor podpira predlagateljev predlog, da -se v 3. členu tega zakona doda nov
drugi odstavek, po katerem izvršni svet vsako leto pred sprejetjem republiškega
proračuna uskladi nadomestila za stroške letnega dopusta z gibanjem poprečnih
življenjskih stroškov, če so se ti stroški v prejšnjem letu povečali za najmanj
3 odstotke.
Odbor predlaga, da republiški zbor v skladu z 294. in 295. členom poslovnika
skupščine SR Slovenije obravnava osnutek 'dopolnitve zalkona po skrajšanem
postopku kot predlog zakona in ga sprejme v predloženem besedilu.
Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Mila Vižintina.
St.: 59-4/73
Ljubljana, 8. 5. 1973

Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo
socialno-zdravstvenega zbora — poročilo z dne 21. 5. 1973, št. 59-4/73.
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 10 5
1973, št. 59-4/73.
Komisija za vprašanja borcev NOV —poročilo z dne 15. 5. 1973, št. 59-4/73,
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
14. 5. 1973, št. 59-4/73
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OSNUTEK ZAKONA
o kmetijskih zemljiščih
I. TEMELJNA NAČELA IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon ureja varstvo kmetijskih zemljišč, promet, zakup ter maksimum kmetijskih zemljišč, pravni položaj skladov kmetijskih zemljišč v občini
(v nadaljnjem besedilu: kmetijski zemljiški sklad), kmetijske prostorske-ureditvene operacije ter skupne pašnike 'in, omogoča obdelovalcem kmetijskih zemljišč, da po skupnosti obdelovalcev kmetijskih zemljišč v občini (v nadaljnjem
besedilu: kmetijska zemljiška skuipnost) usmerjajo zemljiško politiko v občini.
(2) Zakon ustvarja s tem boljše pogoje za večjo kmetijsko proizvodnjo, njeno
večjo blagovnost in tržnost ter omogoča boljše povezovanje med kmeti in
kmetijskimi organizacijami združenega dela v družbeno organizirano proizvodnjo.
2. člen
(1) Kmetijska zemljišča po tem zakonu so vsa obdelovalna in neobdelovalna
zemljišča, ki so namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
(2) Niso kmetijska zemljišča po tem zakonu:
— zemljišča na območjih, ki so zajeta z urbanističnim ali zazidalnim načitom, razen če niso po teh načrtih določena za kmetijsko proizvodnjo,
— zemljišča, ki so z urbanističnimi redi ah lokacijskimi dovoljenji namenjena za gradnjo;
— zemljišča, na katerih so stavbe ter zemljišča, ki so potrebna ali namenjena za normalno uporabo stavbe (funkcionalna zemljišča).
(3) Določbe tega zakona o uporabi zemljišč za kmetijske namene se uporabljajo do izdaje lokacijskega dovoljenja tudi za zemljišča iz prve in druge alinee
prejšnjega odstavka.
3. člen
Kmetijska obdelovalna zemljišča so: njive in vrtovi, zemljišča, na katerih
so trajni nasadi in travniki.
4. člen
(1) Občan oziroma njegov družinski član, ki z osebnim delom obdeluje kmetijsko zemljišče, stalno živi v kraju, kjer je to kmetijsko zemljišče in s kmetijsko
dejavnostjo redno ustvarja pomemben dohodek, ne glede na to, če ima še druge
vire dohodkov (npr. iz delovnega razmerja, pokojnine, obrti in podobno) se
štejeta po tem zakonu za kmete.
(2) Za kmetijstvo pristojni občinski upravni organ lahko z odločbo ugotovi,
potem kdo dobi mnenje kmetijske zemljiške skupnosti, da se šteje za kmeta
tudi občan, ki n.e živi stalno v kraju, kjer ima kmetijsko zemljišče, če sicer izpolnjuje druge pogoje iz prejšnjega odstavka.
(3) Kmetijske organizacije združenega dela so po tem zakonu delovne organizacije, temeljne organizacije združenega dela, posebne organizacije združenega dela iz 39. ah 40. člena zakona o združevanju kmetov (Uradni list SRS št.
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22-209/72), kazenski poboljševalni zavodi in njihove gospodarske enote, če se
te organizacije ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo ali jim je kmetijsko zemljišče
sicer potrebno za opravljanje njihove dejavnosti.
5. člen
(1) V skladu s prasitorskimi plani iin načrti za razvoj kmetijstva je nosilec
kmetijske zemljiške politike v občini kmetijska zemljiška skupnost. Kmetijska
zemljiška skupnost zlasti:
— skrbi za pravilno uporabo kmetijskih zemljišč v občini;
— sodeluje pri nameravanih spremembah namembnosti kmetijskih zemljišč;
— spodbuja razvoj različnih oblik proizvodnega sodelovanja imed kmeti in
kmetijskimi organizacijami združenega dela;
— gospodari s skladom kmetijskih zemljišč v občini (VI. poglavje tega zakona) ;
— sodeluje pri pripravah in izvedbi arondacij in komasacij;
— sodeluje pri določanju in dodeljevanju skupnih pašnikov;
— opravlja druge naloge po določbah zakona, občinskih .predpisov in svojega statuta.
(2) Zadeve iz prejšnjega odstavka, ki imajo regionalni pomen, skupino rešujejo prizadete kmetijske zemljiške skupnosti in ustanavljajo lahko v ta namen
skupne službe.
6. člen
(1) Kmetijsko zemljiško skupnost v občini ustanovijo z 'družbenim dogovorom občinska skupščina, krajevne skupnosti, kmetijske in gozdnogospodarske
organizacije združenega dela zaradi samoupravnega usklajevanja razmerij, ki
nastajajo med njimi v zvezi z izvajanjem tega zakona in zaradi izvajanja drugih
nalog s področja zemljiške politike.
(2) Notranjo organizacijo si določa skupnost s statutom, ki ga potrdi občina.
(3) Kmetijska zemljiška skupnost je pravna oseba.
7. člen
(1) Za sporazumno odpravo sporov iz civilno-pravnih razmerij, ki jih ureja
ta zakon, in nesoglasij, ki nastanejo v zvezi s kmetijskimi prosrborsko-ureditvenimi operacijami ustanovi kmetijska zemljiška skupnost poravnalni svet.
(2) Stranke ne morejo vložiti tožbe pred pristojnim sodiščem, niti vložiti
predloga za arondacijo oziroma komasacijo, dokler poravnalni svet kmetijske
zemljiške skupnosti ni obravnaval zadeve zaradi sporazuma odprave spora oziroma nesoglasij pri nameravani arondaciji ali komasaciji.
(3) Določbe zakona o poravnalnih svetih (Uradni list SRS št. 52/72) veljajo
tudi za poravnalni svet kmetijske zemljiške skupnosti, če ni s tem zakonom drugače določeno.
8. člen
Tuji državljani ne morejo pridobiti kmetijskega zemljišča, niti ga vzeti v
zakup, kolikor ni z zveznimi predpisi 'drugače določeno.
9. člen
Določbe tega zakona se ustrezno uporabljajo tudi za gozdove in gozdna zemljišča, kolikor ni z zakonom dirugače 'določeno.
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II. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
10. člen
(1) V skladu z naravnimi pogoji in družbenimi potrebami se z občinskim
prostorskim planom namenijo zemljišča za potrebe kmetijstva. Zemljišča, ki so
namenjena za potrebe kmetijstva, se razvrstijo v območja:
— ki so trajno namenjena za kmetijsko uporabo in katerih namembnost se
praviloma ne sme spreminjati;
— v katerih se lahko zemljišča uporabijo za nekmetijske namene le na način in po postopku, določenima s tem zakonom, in
— v katerih se smejo zemljišča uporabljati tudi za druge, s kmetijstvom
povezane namene ('kmečki turizem in turizem, naravo-varstvena območja in
pod.).
(2) Občinski prostorski plan je lahko tudi urbanistični program občine, če
v skladu z naravnimi pogoji in .družbenimi potrebami z namensko porazdelitvijo
površin in zavarovanih območij (4. točka 4. člena zakona o urbanističnem planiranju, Uradni list SRS, št. 16-119/67) določa zemljišča za potrebe kmetijstva
in gozdarstva. V tem primeru je razvrstitev kmetij sikih zemljišč v območja iz
prejšnjega odstavka sestavni del urbanističnega programa občine.
(3) Občinska skupščina ne more sprejeti občinskega prostorskega plana oziroma urbanističnega programa občine brez mnenja kmetijske zemljiške skupnosti.
11. člen
(1) Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč iz druge in tretje alineee
drugega odstavka prejšnjega člena je dopustna, če je v skladu z občinskim prostorskim planom.
(2) Ne glede na posebne predpise o odškodnini pripada lastniku oziroma
uporabniku kmetijskega zemljišča po njegovi izbiri za odvzeto zemljišče v primerih iz prejšnjega odstavka poleg odškodnine po predpisih o razlastitvi še nadomestilo za zmanjšano možnost pridobivanja na preostalem zemljišču. Nadomestilo mora biti tolikšno, da skupaj z odškodnino zadošča po izbiri lastnika
oziroma uporabnika bodisi za tolikšno izboljšanje preostalega zemljišča, da ni
prikrajšan na svojem dohodku, bodisi da si lahko pridobi drugo enakovredno
zemljišče.
12. člen
(1) Občinska Skupščina ne more odločati o spremembi namembnosti kmetijskega zemljišča, dokler ne dobi mnenja kmetijske zemljiške skupnosti.
(2) Za izdajo lokacijskih dovoljenj na območjih, ki niso zajeta z ustreznimi
urbanističnimi akti občinske skupščine, je potrebno soglasje kmetijske zemljiške skupnosti.
(3) Mnenje iz prvega odstavka oziroma soglasje iz drugega odstavka izda
kmetijska zemljiška skupnost najpozneje v dveh mesecih po prejetem zaprosalu.
Ce skupnost v tem roku ne da mnenja oziroma soglasja, se šteje, da se s pred. logom strinja.
13. člen
(1) Lastnik, uporabnik oziroma imetnik kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem
besedilu: obdelovalec) mora v splošnem družbenem interesu obdelovati zemljišče tako, da je zagotovljena trajna rodovitnost.
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(2) Ce kmetijslka zemljiška skupnost ugotovi, da obdelovalec ne uporablja
zemljišča v skladu z določbo prejšnjega odstavka, razišče vzroke za tako stanje.
V skladu z ugotovljenim stanjem predlaga skupnost obdelovalcu primerne
ukrepe in mu pri tem daje ustrezno pomoč. Če obdelovalec teh predlogov ne
upošteva, predlaga kmetijska zemljiška skupnost za kmetijstvo pristojnemu občinskemu upravnemu -organu, da odloči o njenem predlogu.
(3) Organ iz prejšnjega odstavka odredi izvedbo potrebnih Ukrepov na stroške obdelovalca, ki ne izvede določenih ukrepov v danem roku.
14. člen
Ce se pri melioracijah, arondacijah, komasacijah ali pri drugačnem urejanju in izboljševanju kmetijskih zemljišč uporabljajo družbena sredstva, se kulture na teh zemljiščih in način njihove obdelave lahko določijo s pogodbami
o združevanju dela in sredstev med obdelovalci oziroma med njimi ter kmetijsko
zemljiško skupnostjo.
III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI
15. člen
S prometom kmetijsikih zemljišč po tem zakonu je mišljen prenos lastninske
pravice oziroma pravice uporabe is pravnimi posli med živimi.
16. člen
(1) Nihče ne more pridobiti več kmetijskega zemljišča kot ga sme imeti
po zakonu oziroma več kakor je treba, da se dopolni z zakonom dovoljeni
zemljiški maksimum.
(2) Kdor pridobi v last kmetijsko zemljišče, ki presega z zakonom dovoljeni
maksimum, mora to naznaniti za premožen jsko-pravne zadeve pristojnemu
občinskemu upravnemu organu v 30 dneh, odkar je za to zvedel.
(3) Presežek kmetijskega zemljišča nad z zakonom, dovoljenim maksimumom
postane družbena lastnina in se prenese v kmetijski zemljiški sklad.
(4) Za presežek iz prejšnjega odstavka, pridobljen s pravnimi posli med
živimi, se ne plača odškodnina.
17. člen
(1) Kdor podeduje kmetijsko zemljišče, ki skupaj z zemljiščem,, ki ga že
ima v lasti, presega z zakonom določeni malksimum, ima v okviru tega maksimuma pravico izbrati tisto od vseh teh kmetijskih zemljišč, na katerem namerava obdržati lastninsko pravico.
(2) Izjavo, s katero izbere zemljišče po prejšnjem odstavku, da dedič
v 60 dneh po pridobitvi zemljišča za premoženjskopravne zadeve pristojnemu
občinskemu upravnemu organu. Ta organ ugotovi z odločbo, da je drugo zemljišče, ki presega z zakonom določeni maksimum, postalo družbena lastnina.
(3) Ce dedič zemljišča ne izbere, določi za premoženjskopravne zadeve
pristojni občinski upravni organ, katero kmetijsko zemljišče iz podedovanega
presežka postane družbena lastnina.
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(4) Za kmetijsko zemljišče, ki postane po prejšnjih odstavkih družbena
lastnina, ima dedič pravico do odškodnine, ki se odmeri po predpisih o razglasitvi.
18. člen
(1) Kmetijska organizacija združenega dela in kmet, katerih zemjišee meji
na zemljišče, ki ga prodaja kmet ali drug občan, ima ta prednostno pravico
do nakupa tega zemljišča.
(2) Ce kmetijska organizacija združenega dela oziroma kmet ne uveljavlja
prednostne pravice nakupa iz prejšnjega odstavka, ima prednostno pravico
kmetijska zemljiška skupnost, naito druga kmetijska organizacija združenega
dela ali drug kmet, ki ima zemljišče v primerni oddaljenosti od zemljišča,
ki je naprodaj.
(3) Ob enakih pogojih ima kmetijska organizacija združenega dela prednostno pravico pred kmetom, med kmeti pa tisti, ki se izključno ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ima prednostno pravico nakupa
zakupnik kmetijskega zemljišča, ki je kmet ali kmetijska organizacija združenega
dela, razen če gre za nakup iz 42. člena tega zakona.
(5) Kadar je naprodaj gozdno zemljišče oziroma gozd, ima prednostno
pravico nakupa organizacija, ki gospodari z gozdovi na tem območju, v gorskih,
hribovitih ali kraških predelih pa tudi kmet, ki mu je kmetijstvo oziroma
gozdarstvo pretežni vir dohodka.
(6) Rok za uveljavitev prednostne pravice nakupa iz tega člena znaša 30 dni
od dneva, ko je bila ponudiba javno razglašena.
19. člen
(1) Kmet ali občan, ki ponuja svoje kmetijsko zemljišče naprodaj, mora
tako ponudbo za 15 dni nabiti na razglasili deski krajevnega urada, na
katerega območju je zemljišče, ki ga prodaja, V ponudbi mora biti označeno
zemljišče, navedeni pa morajo biti tudi pogoji, po katerih lastnik zemljišče
prodaja.
(2) Prepis ponudbe iz prejšnjega odstavka mora prodajalec istočasno poslati
kmetijski zemljiški skupnosti.
20. člen
Zemljiškoknjižni prenos kmetijskega zemljišča, na katerem je lastninska
pravica, je možen samo na podlagi potrdila pristojnega krajevnega urada,
da so bile izpolnjene zahteve 19. člena tega zakona.
21. člen
Upravičenec iz 18. člena tega zakona, ki je bil prikrajšan za prednostno
pravico nakupa, lahko s tožbo zahteva., da se pogodba o prodaji razveljavi
in da mu lastnik proda kmetijsko zemljišče ob enakih pogojih, po katerih ga
je prodal drugemu.
Tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vloži upravičenec v 30 dneh od dneva,
ko je zvedel za prodajo oziroma za vpis oziroma najpozneje v enem letu
od vpisa.
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(1) Kmetijska organizacija združenega dela lahko proda kmetijsko zemljišče
le s soglasjem kmetijske zemljiške skupnosti.
(2) Kmetijska organizacija združenega dela sme uporabiti denarni znesek,
kii ga dobi za prodano oziroma razlaščeno (11. člen) kmetijsko zemljišče ali
za prenos pravice uporabe na takem zemljišču na drugo organizacijo združenega
dela, samo za nakup drugega kmetijskega zemljišča, za zboljšanje in ureditev
svojih kmetijskih zemljišč ali za napravo trajnih nasadov.
23. člen
(1) Ce posestnik kmetijskega zemljišča ne more dokazati svoje lastninske
pravice z izpiskom iz zemljiške knjige ali s pravomoćno sodbo ali upravno
odločbo, lahko tako zemljišče proda ali se po 24. členu tega zakona odpove
lastninski pravici, če se izkaže s potrdilom, ki ga izda za premoženjskopravne
zadeve pristojni občinski upravni organ.
(2) Da bi mogel dobiti potrdilo iz prejšnjega odstavka, mora posestnik
zemljišča dokazati:
— da je pridobil posest na zemljišču na takšni pravni podlagi, po kaiteri
se pridobiva lastninska pravica na nepremičninah;
— da imajo on ali njegovi pravni predniki zemljišče v posesti najmanj že od
6. aprila 1941;
— da ne teče o lastnini na tem zemljišču sodni spor.
(3) Kdor po prodaji zemljišča po prvem odstavku tega člena dokaže svojo
lastninsko pravico na prodanem kmetijskem zemljišču, ne more zahtevati
od kupca, da mu izroči zemljišče v posest, preden mu ne povrne investicij
na njem.
(4) Pogodba in potrdilo iz prvega in drugega odstavka tega člena sita
veljavni listini za vpis v zemljiško knjigo.
24. člen
(1) Kmet, drug občan ali civilno-pravna oseba se lahko z enostransko
izjavo odpove lastninski pravici na svojem kmetijskem zemljišču v korist
kmetijske organizacije združenega dela ali kmetijske zemljiške skupnosti, če na
zemljišču ni bremen ali če so na njem le stvarne služnosti.
(2) Izjava o odpovedi lastninskih pravic po prejšnjem odstavku se poda za
premoženjskopravne zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu organu, in
ustno na zapisnik ali pa v obliki sodno overjene listine.
(3) Določbe 23. člena tega zakona o izdajanju potrdila o lastninski pravici,
o pravicah drugih in o vpisu v zemljiško knjigo veljajo smiselno tudi za
odpoved lastninski pravici po prvem odstavku tega člena.
(4) Za pravna dejanja v postopku v zvezi s prenosom lastninske pravice
po tem členu se ne plačujejo takse in ne davek od prometa nepremičnin.
25. člen
(1) Kmetijsko zemljišče, katerega lastnik najmanj 10 let ne stori ničesar,
s čimer bi kakorkoli izvrševal svojo lastninsko pravico na tem zemljišču,
postane družbena lastnina in preide v kmetjski zemljiški sklad.
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(2) Prav tako se prenese pravica uporabe, kd jo ima na kmetijskem
zemljišču kmetijska organizacija združenega dela, na kmetijski zemljiški sklad,
če ne obdeluje zemljišča dve leti zaporedoma.
26. člen
Na kmetijskem zemljišču, ki je družbena lastnina, ni mogoče s priposestvovanjem pridobiti lastninske pravice.
27. člen
(1) Pogodbo o prodaji kmetijskega zemljišča v družbeni lastnini občanu
je treba predložiti najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pristojnemu občinskemu
javnemu pravobranilstvu.
(2) Pogodbe, sklenjene v nasprotju z določbami tega zakona in predpisov
o prometu z zemljišči in stavbami, izpodbija občinsko javno pravobranilstvo
najkasneje v treh mesecih od prejema pogodbe.
(3) Zemljiškoknjižno sodišče ne sime izvesti zemljiškoknjižnega prenosa
brez potrdila javnega pravobranilstva o prejemu pogodbe iz prvega odstavka
tega člena.
IV. ZAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
28. člen
(1) Predmet zakupa je kmetijsko zemljišče s pripadajočimi objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi.
(2) Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zemljiškoknjižne podatke ter opis in vrednost
objektov, naprav in nasadov iz prejšnjega odstavka in višino zakupnine.
29. člen
Zakupna pogodba mora biti sklenjena v pismeni obliki. Zakupna pogodba,
ki ni sklenjena v pismeni obliki, nima pravnega učinka.
30. člen
(1) Zakupodajalec mora ponuditi kmetijsko zemljišče v zakup najprej
kmetijski zemljiški skupnosti ali kmetijski organizaciji združenega dela. Če
ga ta ne sprejme, lahko ponudi zemljišče v zakup kmetu oziroma drugemu
občanu, če zemljišče ne sprejme v zaikuip kmet.
(2) Določbe členov 19 do 21 tega zakona se ustrezno uporabljajo tudi
v primerih iz prejšnjega odstavka.
31. člen
(1) Kmetijska zemljiška skupnost ali kmetijska organizacija združenega
dela sme dati kmetijsko zemljišče kmetu v zakup samo v primeru, če ni mogoče
s tem zemljiščem organizirati proizvodnega sodelovanja med kmetom in kmetijsko organizacijo združenega dela.
(2) V podzakup lahko daje pod pogojem iz prejšnjega odstavka kmetijsko
zemljišče le kmetijska zemljiška Skupnost.
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(1) Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakupnega zemljišča.
(2) Doba zakupa ne more biti krajša kot:
— 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju vinogradov, sadovnjakov ali
hmeljišč;
— 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitrorastočih listavcev;
— 10 let, če naj rabi zemljišče drugim naimeinom.
(3) Ce trajni nasadi na zakupnem zemljišču že obstajajo., se zakupno razmerje lahko sklene tudi za čais do amortizacije nasadov.
33. člen
(1) Ce zakupodajalec ne more skleniti zakupne pogodbe za dobo iz prejšnjega člena tega zakona, objavi ponudbo o zakupu na razglasni deski krajevne
skupnosti.
(2) Če se v 30 dneh od dneva objave ne sklene zakupna pogodba po
ponujenih pogojih, lahko da zakupodajalec kmetijsko zemljišče v zakup tudi
za krajši rok.
34. člen
Zakupna .pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno dobo, če najmanj
tri mesece ali v daljšem dogovorjenem odpovednem roku nobena pogodbena
stranka pismeno ne odpove pogodbe.
35. člen
(1) Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
(2) Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v skladu z zakonom
preneha biti kmetijsko.
36. člen
Zakupodajalec sime od pogodbe odstopiti, če zakupnik:
— ne izkorišča zemljišča kot dober gospodar;
— obdeluje zakupljeno zemljišče v nasprotju s sklenjeno pogodbo;
— če daje zakupljeno zemljišče v izkoriščanje drugemu.
37. člen
(1) Ce bi zaradi dogodkov, ki jih ob času sklepanja zakupne pogodbe ni
bilo mogoče pričakovati, izpolnitev obveznosti postala za eno od strank očitno
pretežka ah bi ji povzročila preveliko izgubo, lahko prizadeta stranka zahteva,
da se pogodba spremeni ali razveljavi.
(2) Pri presoji, ali je zahtevek za spremembo ali razveljavljanje zakupne
pogodbe utemeljen, je<treba upoštevati koristi obeh strank, bolezen, onemoglost
ali drugače delovno nezmožnost zakupnika.
38. člen
Zakupna pogodba, s katero se zakupnina določi v obliki dela na kmetiji
zakupodajalca ali v obliki deleža od pričakovanega pridelka oziroma predvidenega dohodka, nima pravnega učinka.
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39. člen
(1) Zafcupnik ima pnavioo in dolžnost, da obnavlja trajne nasade na
zakupnem zemljišču v takem obsegu, da se amortizirajo do ,poteka zakupne
dobe.
(2) Zakupnik lahko zasadi trajne nasade rtudi brez soglasja zakupodajalca,
vendar v tem primeru nima pravice do povračila neamortizirane vrednosti
nasadov ob prenehanju zakupne dobe.
40. člen
Ce zakupna pogodba drugače ne določa, lahko postavi zakupnik na zakupljenem izemljišču pomožne objekte zaradi smotrnega izkoriščanja zemljišča.
41. člen
(1) Po prenehainju zakupa ima zakupodajalec pravico do zasajenih trajnih
nasadov in zgrajenih objektov ter naprav, zakupniku pa mora plačati njihovo
še neamortizirano vrednost, če so bili nasadi oziroma objekti in naprave napravljeni z njegovim soglasjem.
(2) Trajni nasadi, objekti in naprave pripadajo zakupodajalcu brez odškodnine, če iso bili napravljeni brez njegovega soglasja. Zakupnik ima pravico, da
odstrani naprave, pri katerih je to mogoče brez škode.
42. člen
(1) Določbe tega poglavja ne veljajo za: zakupna razmerja med kmeti, če se
sklepajo za čas do dveh let zaradi posebnih razlogov, kot npr. zaradi odhoda
k vojakom, na krajše delo v tujino, zairadi bolezni in podobno.
(2) Ce obstojajo razlogi iz prejšnjega odstavka še po prenehanju zakupnega
razmerja, se zakupna doba lahko podaljša največ še za dve leti.
V. ZEMLJIŠKI MAKSIMUM
43. člen
(1) Kmetje imajo lahko lastninsko pravico na kmetijskem obdelovalnem
zemljišču v izmeri največ 10 ha na gospodarstvo.
(2) V gorskih, hribovskih in kraških predelih imajo lahko kmetje po določbah tega zakona lastninsko pravico na kmetijskem obdelovalnem zemljišču v
izmeri največ 20 ha na kmečko gospodarstvo. V tem primeru morata biti najmanj dve tretjini kmetijskih obdelovalnih zemljišč travniki.
44. člen
(1) Gorski, hriboviti in kraški predeli se določajo na podlagi klimatskih
in talnih razmer zemljišča, na podlagi njegove nadmorske višine in nagiba.
(2) Ne glede na merila iz prejšnjega odstavka se štejejo za gorske in hribovite tisti predeli, ki so nad 600 m nadmorske višine.
50»
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Po merilih iz prejšnjega člena tega zakona se s posebnim zakonom razvrstijo vse katastrske občine v SR Sloveniji v ravninske oziroma gorske, hribovite in kraške. Kadar sega več kot 50 ha strnjenega območja ene katastrske
občine v ravninski predel, se ta del katastrske občine razvrati v ravninski predel.
46. člen
Kmečka gospodarstva, ki ležijo z delom svojih obdelovalnih zemljišč v ravninskem predelu, lahko presežejo maksimum za to območje le, če površina njihovih obdelovalnih zemljišč v ravninskem predelu ne presega 10 ha. Pri tem
se dovoljeni celotni obseg njihovih kmetijskih obdelovalnih površin določi
tako. da se ugotovi računska razlika med 20 ha in z dve pomnoženo obdelovalno
površino v ravninskem predelu, ta razlika pa se prišteje k obdelovalni površini
v ravninskem predelu.
47. člen
(1) V zemljiški maksimum se ne všteva obdelovalno zemljišče, ki ga obdeluje kmet po pogodbi o trajnejšem proizvodnem sodelovanju z organizacijo
združenega dela, bodisi da obdeluje zemljišče sam bodisi kot član kmečke skupnosti iz tretjega odstavka 33. člena zakona o združevanju kmetov.
(2) V zemljiški maksimum se všteva kmetijsko obdelovalno zemljišče, ki ga
ima kmet v zakupu.
48. člen
Skupna površ'ina kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih ima lahko kmet, ne
sme presegati 45 ha, razen v primerih, ko je po 5. točki 12. člena zakona o agrarni
reformi ;in kolonizaciji v LRS (Uradni list LRS št. 10-61/58, 17-80/58, 17-72/59
in 18-159/61) izdan ustrezni upravni akt.
49. člen
(1) Občan, ki po določbah tega zaikona ni kmet, sme imeti v lasti v ravninskih predelih največ 1 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč skupaj, od tega največ
0,5 ha gozda in 0,5 ha vinograda, v gorskih, hribovitih in kraških predelih pa
največ 3 ha skupnih površin, od tega največ 0,5 ha gozda in 0,5 ha vinograda.
(2) V maksimum iz prejšnjega odstavka se všteva površina zemljišč vseh
članov ožje družinske skupnosti.
VI. SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V OBČINI
50. člen
Kmetijski zemljiški sklad sestavljajo tista kmetijska zemljišča v družbeni
lastnini, na katerih nimajo pravice uporabe 'kmetijske organizacije združenega
dela.
51. člen
(1) Kmetijska zemljiška skupnost lahko daje kmetijska zemljišča v skladu
s tem zakonom v uporalo kmetijskim organizacijam združenega dela ali v dolgoročni zakup kmetom, gozdna zemljišča in gozdove pa organizacijam, ki gospodarijo z gozdovi ustreznega območja.
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(2) Če kmetijska zemljiška skupnost ni mogla razpolagati s kmetijskimi
zemljišči po prejšnjem odstavku, sme tako zemljišče prodati ali zamenjati.
52. člen
(1) Kmetijska zemljiška skupnost pridobiva kmetijska zemljišča za kmetijski zemljiški sklad s pravnimi posli, prenosom pravice uporabe, po določbah
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij).
(2) Kmetijska zemljiška skupnost lahko vzame kmetijsko zemljišče tudi v
dolgoročni zakup.
(3) Kmetijska zemljiška skupnost lahko sklepa pogodbe o dosmrtnem preživljanju (122. člen zakona o dedovanju — Uradni list SFRJ št. 42/65).
53. člen
(1) Sredistva, ki jih pridobi kmetijska zemljiška skupnost za kmetijski zemljiški sklad z zakupom, s prodajo ah prenosom pravice uporabe kmetijskih
zemljišč, sredstva, ki jih pridobi od družbenopolitičnih skupnosti ali kmetijskih
oziroma drugih organizacij združenega dela, se smejo uporabiti samo za. stroške
njene dejavnosti, za pridobitev kmetijskih zemljišč in za izpolnitev obveznosti
po zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij).
(2) Občinska skupščina predpiše prisipevek pri vsaki spremembi namembnosti kmetijskega zemljišča za potrebe kmetijske zemljiške skupnosti. Višina
prispevka se določa po kakovosti in položaju kmetijskega zemljišča.
(3) Občine sklenejo o merilih za določanje prispevka iz prejšnjega odstavka
družbeni dogovor.
(4) Občina, kmetijske in gozdnogospodarske organizacije združenega dela
ter kmetijska skupnost lahko sklenejo .družbeni dogovor o virih in načinu financiranja programa kmetijske zemljiške skupnosti.
VII. KMETIJSKE PROSTORSKO-UREDITVENE OPERACIJE
1. Skupne določbe
54. člen
(1) S kmetijskimi prastorsko-ureditvenimi operacijami (v nad. besedilu:
agrarne operacije) urejajo obdelovalci kmetijskih zemljišč kmetijski prostor v
svojem skupnem in družbenem interesu zaradi racionalnejšega gospodarjenja.
(2) Agrarne operacije so medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, arondacije, komasacije in drugi posegi v način izkoriščanja kmetijskih zemljišč.
55. člen
Agrarne operacije morajo biti v skladu z načrti za razvorj kmetijstva in s
prostorskimi plani.
56. člen
(1) Pobudo za agrarne operacije dajejo kmetijska zemljiška skupnost, kmetijske organizacije združenega dela in kmetje.
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(2) Agrarne operacije se praviloma izvajajo sporazumno med lastniki in
uporabniki kmetijskih zemljišč.
(3) Le izjemoma se agrarne operacije lahko izvedejo tuidi proti volji prizadetih, vendar samo ob pogojih in po postopku, ki jih določa ta zakon.
57. člen
(1) Za kmetijstvo pristojni občinski upravni organ lahko odredi, da se posamezni objekti v strnjenem zemljiškem kompleksu, ki ovirajo kmetijske prostorsko-ureditvane operacije, v primernem roku odstranijo.
(2) Odločba o odstranitvi se lahko izda šele, ko je dala o tem mnenje kmetijska zemljiška skupnost. Odškodnina za odstranjene objekte iz prejšnjega
odstavka, ki jo plačajo tisti, v katerih korist se izvaja kmetijska prostorskoureditvenia operacija, se odmeri po predpisih o razlastitvi.
58. člen
(1) Za opravila, ki so v zvezi z agrarnimi operacijami, se ne plačujejo takse,
za prenos lastništva ali pravice uporabe pa ne davek od prometa nepremičnin.
(2) Vpisi v zemljiško knjigo v zvezi z aigrairnimi operacijami veljajo za
nujne.
(3) Pri izvajanju programa geodetskih del imajo prednost izmere v zvezi
s komasacijo.
59. člen
Davki in druge obveznosti do družbene skupnosti, ki bremenijo zemljišče,
ki je predmet agrarne operacije, preidejo na .novega uporabnika oziroma lastnika od dneva prevzema v p>osest.
2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
60. člen
Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč po tem zakonu služi racionalnejšemu gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči obeh pogodbenih strank.
61. člen
(1) Potrdilo o tem, da gre za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč po
prejšnjem členu, izda za kmetijstvo pristojni občinski upravni organ.
(2) Akt, s katerim organ iz prejšnjega odstavka odkloni potrdilo, je akt v
upravnem postopku.
3. Arondacija kmetijskih zemljišč
62. člen
(1) Arondacija kmetijskih zemljišč se lahko izvede v korist kmetijske organizacije združenega dela, če bo zemljišče, ki se bo pripojilo, služilo za kmetijsko
proizvodnjo.
(2) Ob pogoju iz prejšnjega odstavka se lahko arondacija izvede tudi v korisit kmetov, ki prek kmečkih skupnosti ali sami trajneje gospodarsko sodelujejo
z organizacijo združenega dela, in sicer:
— če gre za družbeno obnovo ali napravo trajnih nasadov,
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— če gre za združeno obdelovanje,
— če se z arondacijo v gorskih, hribovitih ali kraških predelih omogoča povečanje kmetijske tržne proizvodnje.
63. člen
Arondacijski upravičenci iz prejšnjega člena lahko vložijo predlog za arondacijo:
— če leži v strnjenem zemljiškem kompleksu tuje zemljišče in so izpolnjeni
pogoji iz prejšnjega člena,
— če nudijo lastniku oziroma uporabniku zemljišča, ki naj se pripoji, drugo
ustrezno zemljišče enake kulture in bonitet, če pa tega zemljišča nimajo, pa
drugo zemljišče ustrezne vrednosti, pri čemur se glede kulture in bonitete upošteva stanje v naravi,
— če izkažejo, da razpolagajo z možnostmi za izvedbo namena, zaradi katerega predlagajo arondacijo.
64. člen
(1) Ne glede na določbe druge alinee prejšnjega člena se lahko izplača denarna odškodnina, če dosedanji lastnik na tako odškodnino pristane.
(2) Odškodnina za stavbe, druge objekte ali nasade se določa sporazumno.
Ce do sporazuma ne pride, se odmeri odškodnina po predpisih, ki veljajo za
odmero odškodnine po predpisih pri razlastitvi.
65. člen
(1) Predlagatelj arondacije mora navesti namen arondacije, izkazati, da so
izpolnjeni pogoji iz 62. in 63. člena tega zakona, izjaviti, da prostovoljna medsebojna menjava kmetijskih zemljišč ni bila dosežena, priložiti predlogu seznam zemljišč v strnjenem zemljiškem kompleksu, ki naj se aromdirajo, seznam
zemljišč, ki naj se pripoje, in seznam zemljišč, ki jih predlagatelj arondacije
daje v odškodnino za pripojena zemljišča.
(2) Predlagatelj arondacije iz drugega odstavka 62. člena tega zakona priloži
predlogu za arondacijo tudi potrdilo organizacije združenega dela, da z njo trajneje gospodarsko sodeluje.
(3) Predlagatelj priloži predlogu tudi mnenje kmetijske zemljiške skupnosti o upravičenosti nameravane arondacije in potrdilo poravnalnega sveta skupnosti, da stranki nista sporazumno odpravili spora glede arondacije (5. in 7. člen
tega zakona).
66. člen
O predlogu za arondacijo odloča za kmetijstvo pristojni občinski upravni
organ. S to odločbo odloči tuidi o pripojitvi zemljišča k zemljišču, ki se arondira.
67. člen
Ko postane odločba o arondaciji pravomoćna,, se odloči o odškodnini iz -drugega odstavka 64. člena tega zakona po postopku, -ki velja pri razlastitvi.
68. člen
Stroške arondacijskega postopka trpi arondacijski upravičenec.
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69. člen
(1) Zemljišče, ki se z arondacijo pripoji, se izroči arondacijskemu upravičencu po pravomoćnosti odločbe o arondaciji.
(2) Prejšnji lastnik oziroma uporabnik ima pravico obdržati pripojeno kmetijsko zemljišče v ,posesti, dokler ne pospravi pridelkov, vendar najdlje do konca
tekočega gospodarskega leta.
70. člen
(1) Hipoteke in stvarna bremena, ki so vpisana na zemljišču, pripojenem
zemljišču arondacij skega upravičenca, izvzemši zemljiške služnosti, izgubijo
pravno veljavnost in se izbrišejo iz zemljiške knjige.
(2) Izbrisano breme se po uradni dolžnosti vknjiži na zemljišču, ki je bilo
dano kot odškodnina za pripojeno zemljišče.
(3) Ce je priznana dotedanjemu lastniku pripojenega zemljišča, na katerem
so bremena iz prvega odstavka tega člena, denarna odškodnina, jo mora vplačati
arondacijsiki upravičenec pri banki na poseben račun. V takem primeru poravna
odškodnino banka lastniku pripojenega zemljišča oziroma terjatev tistemu, v
čigar korist je bilo zemljišče obremenjeno1, samo na podlagi njunega pismenega
sporazuma, overjenega od pristojnega organa, ali na podlagi sodne odločbe.
71. člen
Arondacijsiki upravičenec mora izkoriščati arondirana zemljišča za kmetijsko proizvodnjo, če na podlagi upravnega akta ali predpisa ni spremenjena namembnost zemljišča.
72. člen
(1) Prejšnji uporabnik oziroma lastnik pripojenega zemljišča lahko zahteva
pri organu iz 66. člena tega zakona, da razveljavi že dokončno odločbo o arondaciji, če arondariijski upravičenec najkasneje v dveh letih ne začne urejati arondiiiramh zemljišč, če začete ureditve ne konča najkasneje v petih letih ali če arondiranih zemljišč ne izkorišča za kmetijsko proizvodnjo.
(2) To zahtevo lahko vloži v treh mesecih od. dneva, ko je za to zvedel, vendar najkasneje v enem letu po poteku rokov iz prejšnjega odstavka.
(3) Organ iz 66. člena tega zakona odstopi zahtevo poravnalnemu svetu
kmetijske zemljiške skupnosti zaradi morebitne sporazumne odprave spora ali
če poravnalni svet kmetijske zemljiške skupnosti ni obravnaval zahteve v 30
dneh po prejemu.
4. Komasacija kmetijskih zemljišč
73. člen
Na območju dela katastrske občine, ene ali več katastrskih občin se lahko
zložijo kmetijska zemljišča in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike oziroma
uporabnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča (v nadaljnjem besedilu: komasacija).
74. člen
(1) Komasacijo lahko predlagajo kmetijska zemljiška skupnost, kmetijske
organizacije združenega dela ali kmetje.
(2) Upravičenci iiz prejšnjega odstavka vložijo predlog pri za kmetijstvo pristojnem občinskem upravnem organu;
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— če znaša površina njihovih kmetijskih zemljišč več ikot polovico vseh
kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju;
— če je pobudo za komasacijo obravnavala kmetijska zemljiška skupnost
s predvidenega komasacijskega območja, razen, če je sama predlagatelj komasacije ;
— če je izdelana idejna zasnova ureditve (komasacijskega območja;
— če je komasacija predvidena z občinskim načrtom razvoja kmetijstva;
— če je zagotovljeno kritje stroškov komasacije.
75. člen
Za kmetijstvo pristojni občinski upravni organ izda odločbo o uvedbi komasacijskega postopka, če so izpolnjeni pogoji iz 74. člena tega zakona in hkrati
odredi razgrnitev idejne zasnove ureditve komasacijskega območja za dobo 30
dni na območju tistih krajevnih skupnosti, ki naj bi zajela komasacija.
76. člen
Z uvedbo komasacijskega postopka je na komasacijskem območju prepovedan promet z zemljišči in njihovo parceliranje, prepovedana pa. je s tem tudi
graditev in spreminjanje kultur, in to do ponovne razdelitve zemljišč na tem
območju.
77. člen
(1) Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju
(v nadaljnjem besedilu: komasacijski sklad).
V odločbi o uvedbi komasacije se lahko določi:
1. da se v komasacijski sklad vključijo tudi gozdna zemljišča, gozdovi ali
njihovi deli, ki leže znotraj komasacijskega območja oziroma segajo vanj:
2. da se ne vključijo v komasacijsiki sklad posamezni vinogradi, sadovnjaki
in hmeljišča ali skupine takih zemljišč, če bi vključitev teh zemljišč ovirala ali
zadrževala smotrno in hitro izvedbo komasacije.
78. člen
(1) Stranke v komasacijskem postopku so lastniki in uporabniki zemljišč,
ki so zajeita v komasacijskem skladu (v nadaljnjem besedilu: komasacijski udeleženci), in drugi, ki imajo na teh zemljiščih stvarne pravice ali kakšen na zakon
oprt pravni interes.
(2) V komasacijskem postopku ni dovoljena vrnitev v prejšnje stanje in ne
obnova postopka.
79. člen
(1) Komasacijski udeleženci lahko izvolijo izmed sebe komasacijski odbor,
ki zastopa njihove interese in pripravlja prediloge.
(2) Komasacijski odbor ne more odločati o pravicah komasacijskih udeležencev.
80. člen
(1) Pri vlaganju zemljišč v komasacijski sklad se upošteva glede lastnine in
drugih stvarnih pravic stanje v zemljiški knjigi, glede drugih podatkov (o posesti, kulturi in pod.) pa dejansko stanje.
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(2) Ce se dejanslko stanje glede lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
na zemljiščih, ki se vlaigajo v komasacijski sklad, ne ujema s stanjem po zemljiški knjigi, se upošteva dejansko stanje, če to ni sporno. S tem niso prizadete
pravice, ki jih ima kdo na talkem zemljišču.
81. člen
(1) O novi razdelitvi zemljišč, ki spadajo v komasacijski sklad, odloči za
kmetijstvo pristojni občinski upravni organ po določbah 82. in 85. člena tega
zakona.
(2) Preden izda odločbo, razgrne načrt nove razdelitve za dobo 30 dni na
sedežih krajevnih Skupnosti na komasacijskem območju. Načrt obravnavajo tudi
krajevne skupnosti na komasacijskem območju in kmetijska zemljiška skupnost.
82. člen
(1) Vsak uporabnik kmetijskega zemljišča in vsak lastnik kmetijskega zemljišča', ki je kmet, dobi praviloma iz komasacijskega sklada ustrezno zemljišče
približno enake skupne vrednosti, če je mogoče pa tudi enake kulture in približno enake lege, kot jo ima zemljišče, ki ga je vložil v komasacijski sklad.
(2) Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada je treba gledati na to,
da dobi vsak komasacijski udeleženec čimbolj zaokroženo zemljišče.
(3) Občanom, ki niso kmetje, se dodelijo zemljišča v posebnem bloku parcel.
(4) Ce dobi komasacijski udeleženec iz komasacijskega sklada zemljišče, ki
je več vredno kot zemljišče, ki ga je vložil v komasacijski sklad, mora v denarju
plačati komasacijskemu skladu raizliko, če dobi zemljišče manjše vrednosti, pa
se mu v denarju izplača razlika.
(5) Pri ugotavljanju vrednosti se zemljišča uvrščajo v razrede tako, da se
pri tem upošteva le njihova boniteta.
83. člen
Glede denarne odškodnine se uporabljajo smiselno določbe 64. člena tega
zakona.
84. člen
(1) Ce se v komasacijskem postopku zaradi zgraditve omrežja cest in prekopov ter drugih javnih objektov, ki jih je treba zgraditi na komasacijskem območju, da bi se omogoičilo potrebno oblikovanje zemljišč in izvedla s komasacijo
predvidena ureditev prostora, zmanjša skupna površina zemljišč, ki naj se razdeli med udeležence, se dodeli vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmerno
z vloženim zemljiščem manjša površina zemljišč.
(2) Ce se zaradi zmanjšanja omrežja cest in prekopov ter drugih objektov
poveča skupna površina zemljišč v komasacijskem skladu, se dodeli vrakemu
komasacijskemu udeležencu sorazmerno z vloženim zemljiščem večja površina
zemljišč.
(3) Določba prvega oziroma drugega odstavka tega člena se uporabi itudi,
če se med komasacijskim postopkom zaradi višje sile (spremembe rečnega toka,
odnašanja, nasipanja in pod.) zmanjša oziroma poveča skupna površina komasacijskega sklada.

Priloge

795

85. člen
Služnosti in lastninske omejitve, ki po razdelitvi komasacijskega sklada
udeležencu niso več potrebne, se ukinejo, ustanovijo se pa nove, če je to potrebno glede na novo razdelitev zemljišč iz komasacijskega sklada.
86. člen
(1) Komasacijski udeleženci prevzamejo zemljišča iz komasacijskega sklada
v dejansko posest in last oziroma uiporabo po pravnomočnosti odločbe o novi
razdelitvi zemljišč, ki so v komasacijskem skladu praviloma potem, ko so pospravljeni pridelki, najkasneje pa do konca koledarskega leta.
(2) Po sporazumu med večino komasacijskih udeležencev se lahko začasno
prevzamejo zemljišča, stavbe in drugi objekti iz komasacijskega sklada, še preden je odiločba iz prejšnjega odstarvika pravnomočna.
87. člen
(1) Stroške v zvezi s komasacijo krijejo SR Slovenija, občina in komasacijski
udeleženoi.
(2) SR Slovenija krije stroške v zvezi s postavitvijo mreže navezovalnih
točk za potrebe katastrske izmere in stroške v zvezi z vrednotenjem zemljišč na
komasacijskem območju. Ce je bila za komasacijsko območje s programom geodetskih del za območje SR Slovenije predvidena nova zemljišiko-katastrska izmera, krije SR Slovenija tudi stirošike za to izmero na tem območju.
(3) Občina, na katere območju se izvaja komasacija, krije stroške izdelave
in razgrnitve idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, sestavitve seznamov zemljišč in lastnikov oziroma uporabnikov, stroške izdelave in razgrnitve
komasacijskega projekta z ustreznimi geodetskimi deli ter stroške za izvedbo
sprememb v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi.
(4) Komasacijski udeleženci krijejo v sorazmerju s površino iz komasacijskega sklada dobljenih zemljišč stroške za geodetski .prenos komasacijskega projekta za razdelitev komasacijskega sklada v naravo ter druge stroške, ki jih je
treba opraviti izključno zaradi same komasacije zemljišč.
(5) Operativna dela za izvedbo komasacije zemljišč opravljajo geodetske
organizacije združenega dela, ki so skladno z zakonom ustanovljene za opravljanje del v zadevah geodetske službe.
(6) Za dela iz prejšnjega odstavka sklepa pogodbe kmetijska zemljiška Skupnost, ki je tudi zavezana nasproti izvajalcem teh del. Ta skupnost ima proti komasacijskim udeleženoem regresno pravico v skladu z odločbo prejšnjega odstavka.
88. člen
Zemljišča, ki so bila ikomasirana, se lahko delijo le, če se z delitvijo ne
poslabša stanje, ki je bilo doseženo s komasacijo.
89. člen
Republiški sekretar za urbanizem predpiše v soglasju z republiškim sekretarjem za kmetijstvo in gozdarstvo tehnična navodila za izvajanje komasacij.
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5. Drugi posegi v način izkoriščanja kmetijskih zemljišč
90. člen

(1) Drugi posegi v način izkoriščanja kmetijskih zemljišč so melioracije
(hidro- in agromelioracije, naprava poti) in obnova ter naprava trajnih nasadov,
(2) Hidromelioracije regionalnega pomana lahko ureja poseben zakon.
91. člen
Ce je dana pobuda za poseg iz prvega odstavka prejšnjega člena, pa med
obdelovalci kmetijskih zemljišč ni bil dosežen sporazum, lahko občinska skupščina na predlog kmetijske zemljiške skupnosti predpiše obseg in način izvedbe
predlaganega posega ter način združevanja sredstev, če se strinjajo obdelovalci,
ki imajo več kot polovico površin na predlaganem območju, z nameravanim
posegom.
92. člen
Pri izvajanju določb iz 90. člena se uporabljajo usrtirezne določbe tega poglavja.
VIII. SKUPNI PAŠNIKI
93. člen
(1) Za pospeševanje živinoreje se ustanovijo skupni pašniki za skupno pašo
živine pašnih interesentov na posameznem območju.
(2) Pašni interesenti po tem zakonu so kmetijske organizacije združenega
dela, pašne skupnosti, ustanovljene po 33. in naslednjih členih zakona o združevanju kmetov, in zasebna kmečka gospodarstva na območju, za katero je skupni pašnik namenjen, ki redijo živino in jim je skupna paša gospodarsko potrebna kot dopolnilo krmne osnove.
94. člen
(1) Skupni pašnik obsega pašnike, košenice, senožeti, ledine, planine, gozdnate pašnike in nekultivirana zemljišča bivše agrarne skupnosti na določenem
območju ter poslopja in naprave na teh zemljiščih.
(2) V skupni pašnik se lahko vključijo tudi:
— pašniki, senožeti, košenice in nekultivirana zemljišča iz kmetijskega
zemljiškega sklada, ki niso bila last agrarne skupnosti;
— posamezni gozdovi in gozdna zemljišča, za katera je gospodarsko bolj
smotrno, da se spremenijo v pašnik, in manjši gozdovi sredi skupnega pašnika,
ki so skupnemu pašniku neogibno potrebni;
— posamezna kultivirana zemljišča iz kmetijskega zemljiškega sklada, ki
so sredi skupnega pašnika in so skupnemu pašniku potrebna.
(3) Za vključitev zemljišič iz prejšnjega odstavka v skupni pašnik je potrebna privolitev kmetijske zemljiške skupnosti, 6e taka zemljišča upravlja skupnost, če so bila dana v uporabo kmetijski ali drugi organizaciji združenega dela,
pa njena privolitev.
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95. člen
(1) Pravica do paše in druge s pašo povezane pravice bivših agrarnih skupnosti (pravica do gonje živine, napajanja in podobno) na tujem svetu pripadajo
skupnemu pašniku, če so mu potreibne. Ce take pravice za skupni pašnik niso
več potrebe, se odpravijo.
(2) Ce je .potrebno, se skupnemu pašniku lahko priznajo pravice do paše
in druge s pašo povezane pravice tudi na drugih zemljiščih v družbeni lastnini.
Privolitev po tretjem odstavku 94. člena tega zakona je potrebna tudi v teh
primerih.
96. člen
Za ureditev skupnih pašnikov se uporablja tudi premoženje bivših agrarnih skupnosti, ki ni obseženo v 94. in 95. členu tega zakona (pašniki, .košenioe,
senožeti, ledine, planine, gozdnati pašniki in nekultivirana zemljišča ter poslopja
in naprave na teh zemljiščih kakor tudi pravice do paše iin druge s pašo zvezane
pravice bivših agrarnih skupnosti na tujem svetu).
97. člen
(1) Pri določitvi skupnega pašnika je treba upoštevati:
1. pašne poitrebe tistega območja, s katerega se je doslej pasla živina na teh
zemljiščih;
2. njivsko in travniško krmno osnovo pašnih interesentov na območju, ki
mu je skupni pašnik namenjen, lego, oblikovitost in diruge naravne lastnosti tal,
predvideni razvoj živinoreje in gozdnega gospodarstva ter vodnogospodarske
razmere.
(2) Pred določitvijo skupnega pašnika je treba (dobiti mnenje kmetijske zemljiške skupnosti in omogočiti pri tem sodelovanje pašnim interesentom.
98. člen
Območje, za katero je skupni pašnik namenjen, in obseg skupnega pašnika
določi za kmetijstvo pristojni občinski upravni organ tiste občine, na katere
območju ležijo zemljišča. Ce ležijo zemljišča na območju dveh ali več občin,
določi območje in obseg skupnega pašnika za ikmetijstvo pristojni občinski
upravni organ tiste občine, na območju ikatere leži pretežni del zemljišč, po
poprejšnjem zaslišanju za kmetijstvo pristojnih upravnih organov drugih občinskih skupščin.
99. člen
Organ iz 98. člena tega zakona dodeli skupni pašnik na zahtevo pašnih interesentov v uporabo kmetijski organizaciji združenega dela ali pašni skupnosti
(drugi odstavek 93. člena).
100. člen
Odločba o dodelitvi skupnega pašnika se objavi v občinskem uradnem
glasilu.
101. člen
(1) Kmetijska organizacija združenega dela oziroma pašna skupnost mora
v okviru zmogljivosti skupnega pašnika zagotoviti neobhodno potrebno pašo
vsem pašnim interesentom z območja, kateremu je Skupni pašnik namenjen.
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(2) S skupnim pašnikom mora gospodariti talko, da se prepreči spreminjanje
okolja in uničevanje, izpiranje ter zakraševanje tal, da uporaba ne presega
zmogljivosti zemljišč ter da se zemljišča in naprave ma skupnem pašniku redno
vzdržujejo in zboljšujejo (gnojenje, čiščenje, trebljenje, vzdrževanje stavb in
poti ter pod.).
(3) Pašni interesenti prispevajo k stroSkom gospodarjenja s skupnim pašnikom po sklepu kmetijske organizacije združenega dela oziroma po sklepu pašne
skupnosti, ki gospodari s skupnim pašnikom, in sicer v sorazmerju z izkoriščanjem skupnega pašnika.
102. člen
Sredstva, ki jih pridobi kmetijska organizacija združenega dela oziroma
pašna skupnost pri gospodarjenju s skupnim pašnikom, srne uporabiti samo
za potrebe skupnega pašnika.
103. člen
Kmetijski organizaciji združenega dela oziroma pašni skupnosti lahko odvzame organ iz 98. člena tega zalkana skupni pašnik, če se ne ravna po določbah
101. oziroma 102. člena tega zakona in ga dodeli v uporabo drugi organizaciji
oziroma pašni skupnosti.
104. člen
(1) Na zemljiščih skupnega pašnika ni 'dovoljeno postavljati novih poslopij
za individualno uporabo, razen če ni z urbanističnimi akti občinske skupščine
drugače določeno.
(2) Poslopja in naprave (planinske staje, sirarne in podobno), ki so jih na
teh zemljiščih doslej postavili bivši upravičenci za individualno uporabo, smejo
ti uporabljati še naprej, če sami pasejo na skupnem pašniku.
105. člen
(1) Pravica dobivati tehnični les, drva in steljo v gozdovih bivših agrarnih
skupnosti, ki so jo pridobili skupni pašniki za. svojte gospodarske potrebe in
kmečka gospodarstva za svoje neobhodne potrebe, ostane upravičencem kot
pridobljena pravica.
(2) Ce glede na zmogljivost gozda ni mogoče kriti vseh potreb upravičencev,
se dodeli les najprej skupnemu pašniku, zasebnim kmečkim gospodarstvom pa
samo sorazmerni del lesa in stelje.
IX. INSPEKCIJA
106. člen
Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo občinski upravni organi, ki so pristojni za kmetijsko inšpekcijo.
107. člen
Ce občinski upravni organ za kmetijsko inšpekcijo ne opravi kakšne zadeve
iz svoje pristojnosti ali 'je ne opravi v določenem roku, lahko opravi tako zadevo
republiški kmetijski inšpektorat na stroške organa, katerega inšpektor bi jo
bil moral opraviti.
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108. člen
(1) Kmetijski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih o organih, pristojnih za kmetijsko inšpekcijo, tudi dolžnost in praivioo:
1. pregledovati zemljišča, kmetijske objekte, poslovne knjige in listine organizacij združenega dela, drugih pravnih oseb, pašnih skupnosti, kmetov in drugih občanov, na katere se nanašajo določbe tega zakona;
2. prepovedati izkoriščanje kmetijskega zemljišča v kakšen drug namen, ne
pa za kmetijsko proizvodnjo, če tako izkoriščanje po zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi zakona, ni dovoljeno;
3. nadzirati izvajanje določb tega zakona o varstvu kmetijskih zemljišč,
o prometu, o zakupu ter o maksimumu kmetijskih zemljišč, o kmetijskem zemljiškem skladu ter o agrarnih operacijiah in skupnih pašnikih, kadar ni za to
pristojen dtrug organ;
4. zadržati izvršitev nezakonitih dejanj;
5. odrediti v nujinih primerih, ko bi sicer nastala škoda za splošni interes,
ukrepe, da se škoda prepreči;
6. zbirati od odgovornih oseb, prič, izvedencev in drugih podatke in obvestila, kadar je to potrebno;
7. ukreniti in storiti vise drugo, za kar je upravičen po posebnih predpisih.
(2) Organizacija združenega dela, druge praivne osebe, pašne skupnosti,
kmetje iin drugi občani morajo inšpektorju omogočiti nadzorstvo in mu dati vse
potrebne podatke in pojasnila.
109. člen
(1) Ce inšpektor pri nadzorstvu ugotovi, da predpis sploh ni bil izveden ali
ni bil izveden .pravilno, naloži organizaciji, kmetu ali drugemu občanu z odločbo, da mora ugotovljeno nepravilnost v danem roku odpraviti.
(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršitve.
(3) Na obrazloženo zahtevo pritožitelja pa sme inšpektor odložiti izvršitev
svoje odločbe, zoper katero je vložena pritožba, če bi izvršitev odločbe povzročila škodo, ki bi se težko dala popraviti.
110. člen
(1) Če inšpektor ugotovi, da je bil s kršitvijo predpisa storjen prekršek,
gospodarski prestopek ali kaznivo 'dejanje, mora brez odlašanja predlagati uvedbo postopka za prekršek oziroma prijaviti gospodarski prestopek ali kaznivo
dejanje javnemu tožilcu.
(2) Ce inšpektor ugotovi, da je bila sklenjena pogodba v nasprotju z določbami tega zakona ali da je bil kršen predpis v škodo družbenemu premoženju
ali koristim družbe, mora to brez odlašanja prijaviti pristojnemu javnemu pravobranilcu.
(3) Organ, ki dobi predlog za uvedbo postopka za prekršek oziroma ovadbo
zaradi gospodarskega prestopka ali kaznivega dejanja, mora o svojih ukrepih
obvestiti organ, katerega inšpektor je vložil predlog oziroma ovadbo.
X. KAZENSKE DOLOČBE
(Te določbe se vnesejo kasneje)
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

. .. člen
(1) Občinski prostorslki plani morajo biti sprejeti v enem letu po uveljavitvi
tega zakona. Ce nadomešča po 10. členu tega zakona prostorski plan urbanistični
program občine, mora biti ta usklađen z 10. členom tega zakona v enem letu po
uveljavitvi tega zakona. Do sprejetja prostorskega plana oziroma uskladitve
urbanističnega programa občine daje kmetijska zemljiška i skupnost soglasje k
vsaki nameravani spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč.
(2) Do ustanovitve kmetijske zemljiške skupnosti ni dopustna sprememba
namembnosti kmetijskega zemljišča.
. .. člen
(1) Občani morajo prilagoditi obseg svojih zemljišč določbam tega zakona
v petih letih, odkar začne veljati ta zakon.
(2) Pravica uporabe, ki jo imajjo na kmetijskih zemljiščih organizacije združenega dela, ki po določbah tega zakona niso kmetijske (2. odstavek 4. člena),
se prenese z dnem uveljavitve tega zaikona na kmetijsko ■zemljiško skupnost in
so sestavni del kmetijskega zemljiškega sklada. Pri določanju odškodnine za
prenos pravice uporabe se uporabljajo določbe 5. 'člena zakona o razpolaganju
z nezazidanim stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 27-254/72).
(3) Občani iz prvega in organizacije združenega dela iz drugega odstavka
tega člena, ki imajo lastninsko pravico ali pravico uporabe na kmetijskem zemljišču v večjem obsegu kakor določa ta zakon, so dolžni v enem letu po uveljavitvi tega zakona za premoženjskopravne zadeve pristojnemu občinskemu
upravnemu organu v občini, kjer imajo to zemljišče, prijaviti vsa kmetijska
zemljišča.
(4) Kmetijska zemljiška skupnost, kmetijske in gozdnogospodarske organizacije združenega dela v občini sklenejo samoupravni sporazum o načinu odkupa
kmetijskih zemljišč občanov iz prvega odstavka in o zagotovitvi sredstev za
odkup teh zemljišč.'
(5) Občani iz prvega odstavka tega 'člena, ki sami ne prilagodijo obsega
kmetijskih zemljišč določbam tega zakona, so na zahtevo kmetijske zemljiške
skupnosti, kmetijske ali gozdnogospodarske organizacije združenega dela dolžni
vsak čas prodati po svoji izbiri višek kmetijskega zemljišča in sicer po ceni,
kakor jo določajo predpisi o razlastitvi.
. .. člen
(1) KmetijiSlka organizacija združenega dela pridobi z dnem uveljavitve tega
zakona pravico uporabe na kmetijskih zemljiščih v 'družbeni lastnini, ki jih že
uporablja, pa nima na njih pravice uporabe.
(2) Taka pridobitev pravice uporabe je brezplačna.
Zakupna razmerja, sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona-, je treba prilagoditi določbam tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
. .. člen
(1) Pogodbe o prodaji kmetijskih zemljišč v družbeni lastnini občanov, ki
so bile sklenjene po ..., so prodajalci dolžni v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona predložiti občinskemu javnemu pravobranilstvu, pristojnemu po
kraju, v katerem je kmetijsko zemljišče.
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(2) Če občinsko javno pravobranilstvo ugotovi, da je bilo kmetijsko zemljišče prodano v nasprotju s predpisi o prometu z zemljišči in stavbami, vloži v
šestih mesecih po prejemu pogodbe tožbo na razveljavitev pogodbe in na vrnitev
kmetijskega zemljišča v družbeno lastnino.
(3) Ce občinsko javno pravobranilstvo tožbe iz prejšnjega odstavka ne vloži,
jo lahko vloži republiško javno pravobranilstvo.
. .. člen
(1) Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, ki ne predloži občinskemu javnemu pravobranilstvu v predpisanem roku pogodbe iz prejšnjega člena.
(2) Odgovorna oseba organizacije združenega dela se kaznuje z denarno
kaznijo do 1000 dinarjev za prekršek iz prejšnjega odstavka.
. .. člen
(1) Na zahtevo pašnih interesentov na območju skupnega pašnika ali organizacije, ki gospodari z gozdovi in gozdnimi zemljišči na območju skupnega
pašnika, mora organ iz 98. člena tega zakona na novo določiti obseg skupnega
pašnika, upoštevajoč določbe tega zakona.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora biti vložena v šestih mesecih od
dneva, ko začne veljati ta zakon.
. . . člen
Ce odločba o območju, za katero je skupni pašnik namenjen, o obsegu skupnega pašnika ali o njegovi dodelitvi do dneva, ko začne veljati ita zakon, ni bila
izdana, je treba izdati ustrezno odločbo najpozneje v enem letu od dneva, ko
začne veljati ta zakon.
. . . člen
Če je bil skupni pašnik dodeljen kmetijski organizaciji združenega dela ali
krajevni skupnosti, pa ga ta ne iztkorišča ali ga ne izkorišča v skladu z določbami
tega zakona, imajo pašni interesenti pravico, da zahtevajo v šestih mesecih od
dneva, ko začne veljati ta zakon, da se skupni pašnik dodeli drugi kmetijski
organizaciji združenega dela ali pašni skupnosti.
. . . člen
(1) Organizacija, ki je imela po prejšnjem členu pravico do uporabe skupnega pašnika, pa se ji ta pašnik odvzame, ima pravico do odškodnine za tista
sredstva, vložena v skupni pašnik, ki so za trajno povečala njegovo vrednost.
(2) Odškodnino iz prejšnjega odstavka plača v sikladu s predpisi o razlastitvi
kmetijska organizacija združenega dela ali pašna skupnost, kateri se skupni
pašnik dodeli.
. .. člen
(1) Skupni pašnik in zasebna kmečka gospodarstva, ki imajo po 105. členu
tega zakona pravioo dobivati tehnični les, drva in steljo v gozdovih bivših agrarnih skupnosti, s katerimi gospodari organizacija združenega dela, ali imajo pravico do druge s pašo zvezane pravice v gozdovih v družbeni lastnini, ki ne pripadajo skupnemu pašniku, imajo pravico, da predlagajo organu iz 98. člena
tega zakona, naj na novo uredi to služnostno pravico.
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(2) Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi organizacija združenega dela,
ki gospodari z gozdovi, obremenjenimi s služnostjo.
(3) Zahteva za novo ureditev mora biti vložena najpozneje v šestih mesecih
od dneva, ko začne veljati ta »zakon.
(4) Organ iz 98. 'člena tega zakona skuša doseči med prizadetimi sporazum
o odpravi služnosti in odstopu ustreznega dela gozdov skupnemu pašniku v
odškodnino za odpravljeno služnostno pravico.
(5) Če v šestih mesecih po vloženi zahtevi sporazum ni dosežen, odloči o
zadevi občinsko sodišče v nepravdnem postopku tako, da služnost odpravi, upravičencem pa prizna odškodnino po merilih, ki veljajo v razlastitvenem postopku. Za odpravo služnosti paše in s pašo povezanih pravic pripada skupnemu
pašniku odškodnina v -naravi, če mu je paša potrebna.
. .. člen
Z dnem, ko začne veljati ta, zakon, prenehajo veljati:
1. Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v ljudski republiki Sloveniji
(Uradni list LRS, št. 10-61/48, 17-80/58, 17-72/59 in 18-159/61), razen določbe
člena 9. in 5. tč. 12. člena;
2. določbe 15. do 19. člena ter druge in četrte alinee 22. člena zakona o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč (Uradni list LRS, št. 40-171/57);
3. določbe 4. do 6. člena, 15. do 17. člena, 19. člena, drugega in četrtega odstavka 21. člena, 23., 24. člena, 27. člena in 33. člena zakona o kmetijskem zemljiškem Skladu družbene lastnine in o dodeljevanju zemlje kmetijskim organizacijam (Uradni list FLRJ, št. 22-150/53 in SFRJ, št. 10-150/65) v sikladu z 2.
točko prvega odstavka 11. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV—Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71);
4. zakon o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov (Uradni list LRS, št. 17-102/60
in SRS, št. 10-91/65);
5. določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 1. člena, 2. in 11. člena, 34.
do 69. člena, 83. člena glede nakupa. 93. in 94. člena, 97. do 99. člena, 100. člena
glede nakupa, 101. in 102. člena, 4. točke 105. člena, 110. in 113. člena temeljnega
zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list SFRJ, št. 25-452/65,
12-177/67 in 14-152/70) visikladu s 1. točko drugega odstavka 13. člena ustavnega
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV—Lil k ustavi SR Slovenije
(Uradni list SRS, št. 51-287/71);
6. zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (Uradni
list SRS, št. 7-46/65), razen določb členov 1 in 20 do 23;
7. zakon o komasaciji kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS, št. 35-271/63);
8. določbe 19. člena zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (Uradni lisrt SRS, št. 27-254/72);
9. uredba o postopku za komasacijo kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS,
št. 30-176/64);
10. odlok o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji za
izkoriščanje kmetijskega zemljišča (Uradni list LRS, št. 17-104/60);
11. odlok o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji (Uradni list LRS, št.
17-105/60);
12. odredba o osnovnih načrtih ter o ekonomsko-tehnični dokumentaciji za
izkoriščanje kmetijskega zemljišča (Uradni list LRS, št. 17-108/60).
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. . . člen
Dokler ne bodo izdani predpisi 89. členu tega zakona, se še uporabljata
predpisa pod 7 in 9 prejšnjega člena, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.
. .. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
I.
Na podlagi predloga za izdajo zaikona o kmetijskih zemljiščih in predloga za •
izdajo zaikona o skupnih pašnikih, ki sta bila sprejeta v republiškem in gospodarskem zboru skupščine SR Slovenije, je bil izid elan delovni osnutek republiškega zakona o kmetijskih zemljiščih. Pri izdelavi tega osnutka so bile upoštevane pripombe in predlogi ustreznih odborov in komisij obeh zborov skupščine
ter razprava in sklepi na sejah obeh zborov.
Na podlagi ugotovitve in predlogov, da materija zakona o kmetijskih zemljiščih v veliki meri posega tudi na področje materije zakona o skupnih pašnikih, je bil že'za javno razpravo izdelan enoten delovni osnutek zaikona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo
poslal na podlagi poslovnika skupščine in na izraženo zahtevo javnosti v javno
razpravo. To razpravo je organizirala kmečka sekcija pri RK SZDL v sodelovanju z republiškim sekretariatom za kmetijstvo in občinskimi konferencami
SZDL. Kot priprava na razpravo v kmetijskih organizacijah, pristojnih svetih
občinskih skupščin, krajevnih skupnostih in organizacijah SZDL je bilo organiziranih osem regionalnih posvetov, in sicer hkrati z razpravo o osnutku zakona
o dedovanju kmetijskih zemljišč in kmečkih gospodarstev (kmetij).
Osnutek zakona je bil obravnavan tudi v gozdnogospodarskih organizacijah
na območju SR Slovenije, v svetu za kmetijstvo in živilsko industrijo pri gospo^
darslki zbornici, v upravnem odboru Zadružne zveze SRS, v predsedstvu kmečke
sekcije pri RK SZDL in na seji predsedstva sindikata delavcev v kmetijstvu,
živilski in tobačni industriji SRS, v okviru področnih sekcij ter v predsedstvu
zveze kmetijskih inženirjev in tehnikov SRS kot tudi drugod. Predlagatelj delovnega osnutka je prejel pripombe in predloge tudi od pristojnih republiških
upravnih organov.
Delovna faza osnutka zakona o kmetijskih zemljiščih je bila na splošno
željo udeležencev javne razprave tudi objavljena v Kmečkem glasu dne 17. 1.
1973, tako da je z gradivom osnutka seznanjen širok krog delovnih ljudi in
občanov. O javni razpravi je dokaj obširno poročal tudi tisk. Javna razprava
v kmetijskih organizacij ah, v okviru SZDL in krajevnih skupnosti še poiteka,,
tako da bo potrebno zaradi predlogov, ki se oblikujejo za. izboljšanje vsebine
zakona, nekatere od njih upoštevati morda še pri. sestavljanju predloga zakona.
Obsežna javna raepra/va, ki se je razmahnila zlasti v začetku januarja 1973,
je tudi vzrok 'enomesečne zakasnitve pri izdelavi dokončnega osnutka zakona.
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Osnuitek zakona je glede na teze doživel tri bistvene spremembe:
— kot je omenjeno, g-re za združitev materije, ki sta jo vsebovala predloga
za izdajo zaikona o kmetijskih zemljiščih oziroma zakona o skupnih pašnikih,
— zaporedje posameznih poglavij iz tez je v osnutku spremenjeno zaradi
logične zgradbe bodočega zakona,
— poglobljena pa je samoupravna komponenta urejanja medsebojnih zemljiških razmerij obdelovalcev kmetijskih zemljišč in njihovih razmerij do občinske skupščine kot nosilca celovitih interesov delovnih ljudi in občanov na
območju občine.
Glede posameznih določil pa velja še zlasti opozoriti na naslednje spremembe oziroma dopolnitve:
1. Med temeljnimi načeli in splošnimi določbami v osnutku velja opozoriti
zlasti na natančnejšo in že veljavni zakonodaji prilagojeno definicijo kmetijsikega zemljišča (2. člen), kjer je s stališča ciljev, ki naj bi jih zasledoval zakon,
zlasti pomembna skrb obdelovalcev kmetijskih zemljišč za redno in normalno
obdelavo tudi tistih zemljišč, ki so namenjena za gradnjo in so torej sivoj pravni
status že spremenila, v naravi pa so do začetka gradnje še vedno kmetijska.
Vsebinsko izpopolnjena, zlasti pa jasnejša, je tudi opredelitev kmeta,, kakor
naj bi ga pojmoval bodoči zakon (4. člen). Izhajajoč iz ustavne opredelitve, ki
postavlja kot podlago človekovega družbenega položaja njegovo osebno delo,
je bilo potrebno opredeliti tudi druge funkcije, ki opredeljujejo kmeta.. Glede
na procese zaposlovanja kmečkega prebivalstva izven kmetijstva, so že teze,
čeprav premalo jasno, prištevale med kmete tudi polkmeta (mešana kmečka
gospodarstva), vendar je v opredelitvi, kakor je bilo ugotovljeno v skupščinski
razpravi, motila beseda »poklicno«. Dopolnjena opredelitev upošteva tudi osebno delo družinskih članov, če delajo na kmečki posesti, ne glede na to, ali imajo
še dopolnilne vire dohodkov iz delovnega razmerja, obrti in 'podobno. Glede na
to, da sodobna tehnologija in proizvodno sodelovanje med kmeti ter med kmeti
in kmetijskimi organizacijami omogoča tudi dodatno zaposlovanje izrven kmetijstva, kar se bo nedvomno še nadaljevalo, je torej v celoti prav, da se šteje
za kmeta tudi tako imenovani polkmet (mešano kmečko gospodarstvo). V določenih primerih pa je potrebno dopustiti tudi možnost, da občinska skupščina
po zaslišanju kmetijske zemljiške skupnosti presoja, ali ima nek občan status
kmeta, čeprav živi izven kraja svoje kmečke posesti.
Prav s takšno opredelitvijo je postavljena tudi jasnejša razlika v odnosu
do nekmeta (49. člen), ki mu kmetijsko zemljišče ne služi kot podlaga preživljanja, temveč kot hobby, v nekaterih primerih pa igrajo pomembno vlogo tudi
drugi motivi.
Kot rezultat številnih razprav, še zlasti pa ugotovitve, da so teze premalo
upoštevale samoupravne možnosti, ki izhajajo iz ustavne reforme, je oblikovana
zamisel o .kmetijski zemljiški skupnosti (5. in 6. člen) kot osnovnem nosilcu
samoupravnih funkcij obdelovaloev kmetijskih zemljišč v občini. Ta skupnost
naj bi na podlagi družbenega dogovora dobila podobne funkcije, kot jih imajo
sicer samoupravne interesne skupnosti. Skrbela naj bi za sklad kmetijskih zemljišč v občini, sicer pa neposredno usmerjala in sodelovala pri vseh dejanjih,
ki zadevajo razpolaganje s kmetijskimi zemljišči v občini ter tako spodbujala
razvoj sodobne in organizirane kmetijske proizvodnje v družbenem sektorju in
v kooperaciji. Upoštevana je tako možnost za neposredno dogovarjanje in spo-
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razumevanje na območju občine v kmetijski zemljiški skupnosti ter možnost
za sporazumno odiprarvo sporov v poravnalnem svetu skuipnosti (7. člen).
2. Povsem novo je tudi poglavje o varstvu kmetijskih zemljišč. To poglavje
sicer sprejema nekatere teze iz predloga za izdajo zakona, vendar je javna razprava pokazala na potrebo po posebnem poglavju, kjer naj bi bila obravnavana
vloga in varstvo kmetijskih zemljišč v okviru celotnega območja občine. To poglavje se naslanja predvsem na izhodišča prostorskega planiranja v SR Sloveniji,
zato je predlagano, naj bi prostorski plan občine oziroma v določenih primerih
izpopolnjeni urbanistični program predstavljal izhodišče in temeljno garancijo
smotrne zaščite kmetijskih zemljišč pred često premalo smotrnimi posegi drugih
sektorjev. Jasno je, da družbenoekonomski razvoj zahteva določene kmetijske
površine za uporabo v nekmetijske namene. Zaradi zaščite proizvajalcev in njihovega dohodka pa je vendarle potrebno zaščititi predvsem najbolj kvalitetna
kmetijska zemljišča za trajno kmetijsko uporabo. Zaito je izveden tudi princip
coniranja kmetijskega prostora (10. člen). Opozoriti velja, da je javna razpirava
vedno opozarjala na dosedanjo podrejenost kmetijstva pri razpolaganju s prostorom, ki se kaže v izrazu kot urbanistični program, ki pa ima sicer vse bistvene
funkcije prostorskega plana.
Javna razprava tudi opozarja na težave, ki nastajajo v praksi ob določanju
odškodnine za razlaščena kmetijska zemljišča, ki se pridobivajo v nekmetijske
namene. Zato je v osnutku ponovljena in delno dopolnjena (11. člen) določba
o odškodnini za razlaščena zemljišča, ki so bila doslej kmetijska.
Celotno poglavje o varstvu kmetijskih zemljišč je tako, podobno kot osnutek
zakona, v celoti odraz spremenjenega odnosa do kmetijstva in kmetijskega prostora ter njegovih funkcij — tako v proizvodnotehnološkem kot tudi in zlasti
v družbenoekonomskem smislu. Javna razprava kaže, da kmetijskega zemljišča
v teh njegovih funkcijah ne gre zanemarjati niti nanj ne bi veljalo gledati zgolj
kratkoročno. Prav zato je tolikšnega pomena prenos dogovarjanja o urejevanju
zemljiških razmerij na obdelovalce v občini.
Večina razprav je opozarjala, da je 12. člen osnutka prešibka zaščita kmetijskega zemljišča. Vendar ni mogoče, da bi kmetijska skupnost, ki vendarle
predstavlja le del »porabnikov prostora« v občini, lahko — razen do jasnega
definiranja prostorskega programa občine — dajala soglasje k aktom občinske
skupščine. Drugače je seveda pri izdaji individualnih lokacijskih dovoljenj, ki
naj bi jih izdajal ob soglasju kmetijske zemljišče skupnosti občinski upravni
organ.
Spremenjena je tudi določba 13. člena osnutka, ki predpostavlja ustavno
opredelitev zemljišča kot dobrine splošnega pomena. Omiljena pa je zahteva,
naj bi obdelovalec obdeloval kmetijsko zemljišče v vsakem primeru (kar pa ne
bi bilo vedno utemeljeno), »v skladu z največjo gospodarsko in trajno družbeno
koristjo«. Družben interes za kmetijsko zemljišče se nanaša predvsem na obveznost rednega obdelovanja in zagotovitev trajne rodovitnosti ob obdelovanju.
Zato je tudi predvideno, da obdelovalci v kmetijski zemljiški skupnosti skrbijo
za obdelavo; državni organ naj bi imel pravico posega šele, ko mu to predlaga
skupnost.
3. Poglavje o prometu s kmetijskimi zemljišči je doživelo v odnosu na teze
le malo sprememb. Nekoliko izpopolnjene so določbe o prednostni pravici nakupa (18. člen). Izpopolnjen je tudi osnutek 25. člena, kjer je predvideno, da
se tudi kmetijsko zemljišče, ki ga ima v uporabi kmetijska organizacija, združe-
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nega dela, pa ga drve leti zaporedoma ne obdeluje, prenese v kmetijski zemljiški
sklad. Ta določba in določba 22. člena, ki predvideva, da lahko 'kmetijska organizacija združenega dela iz 4. člena osnutka proda kmetijsko zemljišče občanu le
s soglasjem kmetijske zemljiške skupnosti, sta doživeli precej pripomb. Predlagatelj pa sodi, da je potrebno zagotoviti obdelavo vseh kmetijskih zemljišč v
•občini, družbenim kmetijskim obratom pa dati možnost, da tiste oddaljene posamezne parcele, ki jih ni moč ekonomično uporabiti za družbeno kmetijsko
proizvodnjo, dajo za organiziranje kooperacije ali jih prodajo, seveda ob jasni
samoupravni utemeljitvi v kmetijski zemljiški skupnosti.
Nova je tudi določba 8. člena, ki prepoveduje pridobitev kmetijskega zemljišča s prometom po tujcih — razen seveda v primerih, ko tak promet omogočajo zvezali predpisi in v primeru dedovanja, kjer gre za meddržavno reciprociteta
4. S predvideno ustanovitvijo kmetijske zemljiške skupnosti ter na podlagi
zaključkov II. konference ZKS o kmetijstvu, se je v javni razpravi postavilo
zlasti vprašanje, koliko zakupna razmerja, ki bi nastajala na podlagi opredelitev iz tez, ustrezajo ciljem agrarne politike in osnovnim predpostavkam naše
družbene ureditve. Zato je v poglavju o zakupu kmetijskih zemljišč postavljena
nova in ustreznejša podlaga. Ob predpostavki, da bo kmetijska zemljiška skupnost središče družbenega dogovarj anj a obdelovalcev kmetijskih zemljišč v občini
in da bo uspešno gospodarila z vsemi razpoložljivimi zemljišči v občini,, tudi
tistimi, ki ji jih nudijo po prednostni pravici v zakup kmetje in občani (30. člen),
zakup izgublja svojo prvotno funkcijo. Na podlagi 31. člena osnutka naij bi se
zakup praviloma spremenil v trajno proizvodno sodelovanje med organizacijo
združenega dela kot organizatorjem kooperacije (združevanja dela in sredstev)
in kmetom, kolikor gre za razmerja med družbenimi pravnimi osebami in kmeti.
Zakup v obliki, kot je bil predviden po tezah, naj bi se oblikoval samo v primeru,
ko kmet oziroma občan nudi svoje zemljišče v zakup kmetijski zemljiški skupnosti ali kmetijski organizaciji združenega dela ter v primerih, ko nastajajo
(praviloma le izjemoma) zakupna razmerja med kmeti ter med kmeti in občani,
ko družbene pravne osebe niso pripravljene sprejeti zemljišča v zakup. Nova
je tudi predvidena določba 42. člena, ki omogoča kratko trajnejše oblike zakupa
med kmeti zaradi odhoda k vojakom, na krajše delo v tujino, zaradi bolezni in
podobno. Vendar velja opozoriti, da naj bi se takšna zakupna razmerja smela
ponoviti le enkrat, nato pa naj bi zemljišče, če vzroki še obstajajo, prevzel v
upravljanje kmetijski zemljiški sklad.
5. Javna razprava o zemljiškem maksimumu je pokazala, da so bila stališča
II. konference in XXXV. dopolnila k ustavi SRS ugodno sprejeta. Zato je to
poglavje vsebinsko v celoti povzeto iz tez, z edino razliko, da je izvedba, ki se
predlaga za realizacijo določb členov 43 do 49, drugačna. Prav talko je dan predlog ja konkretizacijo maksimuma obdelovalnih zemljišč, ki jih imajo lahko v
lasti kmetje v gorskih, hribovitih in kraških predelih, in sicer na 20 ha.
Postavljeni so tudi izhodiščni kriteriji za določitev gorskih, hribovitih
in kraških območij. Po teh kriterijih se predlaga, naj bi vsa območja nad 600 m
nadmorske višine šteli v gorske oziroma hribovite predele. Pod to višinsko
mejo pa naj bi se razvrstile glede na klimatske in talne razmere zemljišča ter
na podlagi nagiba zemljišča vse katastrske občine v SR Sloveniji v dve kategoriji — »nižinsko« in »višinsko-krašlko«. Glede na raznolikost reliefa in velikost katastrskih občin (ki pa so vendarle najustreznejša pravna podlaga, mnogo
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ustreznejša kot zgolj mehanična uporaba nadmorskih višin, kot je bilo .predlagano v tezah) pa se predvideva, naj bi se tisti deli katastrskih občin, ki presegajo 50 ha sklenjenega ravninskega sveta, oddelili od drugega dela k. o. in
razvrstili v ravninski predel.
V javni razpravi sta bila dana še dva, od predloženega osnutka različna
pristopa za izvedbo ustavnih in zakonskih določb o zemljiškem maksimumu. Po
prvem, ki se nanaša na območje celotne SR Slovenije, naj bi se maksimum obdelovalnih zemljišč določal na podlagi »ha ekvivalenta«, torej zgolj po boniteti
zemljišč. Drugi predlog pa izhaja iz ekoloških pogojev na zamočvirjenih, barjanskih in peščenih tleh, ki naj bi se razvrstila v »višinski predel«. Predlagatelj je
sodil, da so takšni predlogi zasnovani na neustavnih izhodiščih, saj je v XXXV.
dopolnilu k ustavi SR Slovenije jasno povedano, da je moč lastninski maksimum
presegati le v goriških, hribovitih in kraških predelih. Zato oba predloga tudi
nista bila upoštevana pri izdelavi končnega teksta osnutka zakona.
Temeljni problem izdelave tega poglavja izhaja iz ugotovitve, da bo potrebno na podlagi 45. člena osnutka, če bo predložena koncepcija osvojena, izdelati s posebnim zakonom razvrstitev katastrskih občin na ravninske in druge
(hribovite, kraške in gorske) ter da bo šele na taki pravni podlagi mogoče spreminjati sedanje stanje v višinskih in kraških predelih. Ker priprava tega zakona predstavlja obsežno delo z relativno velikimi stroški, je potrebna pred
izdelavo zasnove tega zakona ustrezna javna in družbenopolitična verifikacija
predloženih kriterijev.
Močne podpore je bil deležen zlasti 47. člen, saj se na njegovi podlagi prek
združevanja dela in sredstev med kmetijskimi organizacijami in kmeti odpira
možnost za povečanje kmetijske proizvodnje na podlagi osebnega dela in združevanja sredstev. Hkrati pa se tako tudi vključuje odgovornost kmetijskih organizacij združenega dela za organiziranje proizvodnega sodelovanja ter uspešnost njihovih kmeitov-članov in kooperantov.
Zamisel o realizaciji načela iz tez, naj ima zemljo tisti, ki jo obdeluje (49.
člen), je zbudila veliko »zanimanje ter močno podporo vseh, ki jim je kmetijska
dejavnost podlaga eksistence. Zato je bilo danih glede zemljiškega maksimuma
za nekmete vrsta 'dopolnilnih predlogov s strani SZDL, zadružne zveze, gospodarske zibornice in kmetov ter občanov. Predlagatelj sodi, da je s stališča prihodnjega razvoja kmetijstva najbolj ustrezna kooperacija, ki jo je predlagala
kmečka sekcija pri RK SZDL, podporo pa je dobila tudi v svetu za kmetijstvo
in živilsko industrijo pri GZ SRS, v društvih kmetijskih inženirjev in tehnikov
ter na večini regionalnih posvetov. Zato je koncepcija različnega maksimuma
(za občane, ki niso kmetje) v višinskih in ravninskih predelih tudi predlagana.
V nekaterih območjih so razpravljalo, zlasti opozarjali na nevarnost reprodukcije viničarskih odnosov in od tod tudi predlog o omejitvi površine vinograda,
ki ga ima lahko v lasti občan, ki po določbah osnutka ni kmet. Analiza pa je
pokazala, da se oblike izkoriščanja tujega dela v vinogradniških Območjih pojavljajo v skrajno omejenem obsegu, zato naj bi zakon »rekreativno obdelavo«
v območjih, ki niso interesantna za organizirano 'družbeno proizvodnjo, ne omejeval oba obsega, ki omogoča obdelavo z osebnim delom in delom družinskih
članov tudi za nekmete. Drugačen položaj velja za gozd, kjer pa so motivi naložb
nekmetov v nakup gozdov različni, tudi Spekulativni.
V zvezi s prehodno določbo, po kateri bi morali občani, ki niso kmetje,
prilagoditi obseg svojih površin v 5 letih po'uveljavitvi zakona določbam o zem-
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ljiškem maksimumu za nekmete, se postavlja ©dinole vprašanje, ali bodo občinske kmetijske zemljiške skupnosti oziroma gozdnogospodarske organizacije
zadosti finančno močne, da bodo uspele odkupiti tako sproščena zemljišča in
omogočiti njihovo smotrno in organizirano Vključevanje v sodobno proizvodnjo.
Zato bo potrebno iskati ustrezne rešitve vse do sprejema zaikona i:n tudi kasneje
analizirati njegovo izvajanje.
6. Določbe osnutka, ki se nanašajo na sklad kmetijskih zemljišč v občini, so
doživele dve bistveni spremembi:
— kmetijslki zemljiški sklad v zvezi s predvideno ustanovitvijo kmetijske
zemljiške sikupnosti v občini po predloženem osnutku ni več pravna oseba, saj je
le sestavni del kmetijske zemljiške skupnosti, ki gospodari z njim (s fondom
družbenih kmetijskih zemljišč, ki niso v uporabi kmetijskih organizacij združenega dela);
— zaraidi predvidene 'možnosti, da kmetijska zemljiška skupnost lahko razpolaga z originalnim viirom dohodka za svojo dejavnost, je jasno, da bodo za
njeno uspešno poseganje v reševanje ekonomskih in socialnih problemov, ki izvirajo iz aigrarnoposestne strukture, samo njena lastna sredstva premajhna;
zato se predlaga možnost za uveljavljanje družbenega dogovora na območju
občine za sofinanciranje programa kmetijske zemljiške skupnosti (53. člen).
7. Ugotovitev, da je v povojnem obdobju nastajal premik zlasti v sferi lastninskih odnosov, relativno majhni pa so bili premiki glede izboljšav agrarnoposestne strukture (razen nastanka družbenega sektorja kmetijstva), narekuje
jasnejšo, bolj stimulativno in družbenoekonomsko sodobnejšo formulacijo pogojev za izvajanje kmetijskih prostorskoureditvenih operacij. Zaradi doseženih
izkušenj ter razvoja samoupravnih socialističnih družbenih odnosov pa naj bi
novi zakon izhajal predvsem iz samoupravnega in 'sporazumnega urejevanja
medsebojnih razmerij med obdelovalci. Zato so osnutku dodani členi 54 do 59,
ki določajo splošne pogoje za izvedbo kmetijskih prostorskoureditvenih operacij, izhajajoč pri tem iz razvojnih in prostorskih planov, ter zahtevajo pred
vsakim posegom države v ta razmerja sporazumevanje med obdelovalci o zamenjavi kmetijskih zemljišč; le izjemoma in po jasno določenih postopkih
naj bi bile te operacije mogoče tudi proti volji prizadetih. Prav zato je vnesena
tudi nova kategorija kmetijskih prostorskoureditvenih operacij, menjava kmetijskih zemljišč, ki je hkrati tudi učinkovita, hitra in cenena. V primerih pa,
ko vendarle pride do posega za kmetijstvo pristojnega upravnega organa, pa
je v odnosu na dosedanjo prakso in tudi glede na teze v osnutku predlagano
zlasti, da se tako pri arondaciji kot tudi pri komasaciji kot odškodnina za kmetijsko zemljišče sme dajati le drugo kmetijsko zemljišče. Denarna odškodnina
se plačuje lahko le v primeru, če lastnik zemljišča na tako odškodnino pristane
(64. člen). Pomembno vlogo pri teh posegih bo nedvomno imel poravnalni svet
pri kmetijski zemljiški skupnosti, saj je predvideno, da ni mogoče vložiti predloga za arondacijo oz. komasacijo, preden ni sporne zadeve obravnaval poravnalni svet.
V veliki meri so dopolnjene v skladu s predlogi geodetske uprave SR Slovenije tuidi -določbe 87. člena glede razporeditve .stroškov komasacije. Pri tem
se na podlagi že sprejetih nalog geodetske službe v republiki in občinah ter po
analogiji z načinom izdelave in obravnave urbanističnih dokumentov nekatere
naloge v zvezi s komasacijo prenašajo na občino in SR Slovenijo, vendar to ne
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bo vplivalo na obseg stroškov, ki ju pokrivata, temveč v prvi vrsti na večjo
načrtnost prostorskoureditvenih in geodetskih del glede na potrebe kmetijstva.
Nekateri, sodijo, da bi moral zakon uirejati tuidi melioracijske posege. Predlagatelj meni, naj bi se omogočilo, da se lahko za gradnjo in uporabo hidromelioracij sikih sistemov regionalnega pomena sprejme v vsakem primeru poseben zakon, v načelu pa naj bi se ta vprašanja reševala z družbenim dogovarjanjem prizadetih občin, kmetijskih organizacij in kmetov.
Glede na dejstvo, da v kmetijstvu že nastajajo nekatera razmerja, ki izvirajo predvsem iz slkupne obnove in naprave nasadov ter gradnji kmetijskih
infrastrukturnih objektov, je dodano podpoglavje o tako imenoanih »drugih
posegih v način izkoriščanja kmetijskega zemljišča«. Ker pri razreševanju takšnih razmerij gre za kombinacijo arondacijsikih in komasacijskih postopkov, se
predlaga, naj bi za takšne primere veljale ustrezne določbe poglavja o kmetijskih prostorskourediitvenih operacijah (90. do 92. člen).
8. Poglavje o skupnih pašnikih (prej predlog za izdajo zakona o skupnih
pašnikih) je dopolnjeno z novim 94. členom, ki določa kontinuiteto že ustanovljenih skupnih pašnikov, če za pašo obstajajo potrebe.
9. Določbe o inšpekciji ostajajo v osnuttku nespremenjene, kazenske določbe
pa bodo vnesene v tekst ob pripravi predloga zakona.
10. Prehodne določbe urejajo režim spreminjanja namembnosti kmetijskih
zemljišč do ustanovitve kmetijske zemljiške skupnosti ter do sprejema občinskih
prostorskih planov; ureja se dalje prenos kmetijskih zemljišč, ki jih uporabljajo
organizacije združenega dela, ki niso kmetijske, v občinski kmetijski zemljiški
sklad ter pogoje in roke odkupa kmetijskih zemljišč od nekmetov v korist kmetijskega zemljiškega sklada oziroma gozdnogospodarske organizacije. Dalje se
predlaga, naj bi se kmetijska zemljišča v družbeni lastnini, ki jih že uporabljajo
kmetijske organizacije združenega dela, pa do njih nimajo pravice uporabe,
brezplačno prenesla v njihovo uporabo. Zaradi številnih zakupnih razmerij, ki
že Obstajajo, bo potrebno ta razmerja obnoviti in prilagoditi določbam tega zakona itd.
Predlaga se tudi razveljavitev nekaterih republiških predpisov, ki so doslej
urejali materijo predloženega osnutka zakona.

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Mozirje,
Ormož, Sežana, Slovenske Konjice in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane so
na svojem 35. zasedanju dne 18. maja 1973 obravnavali osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih.
V razpravi so sodelovali delegati občin Kamnik, Koper, Ljubljana-Šiška,
Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec, Škof j a Loka, Tolmin, Vrhnika ter delegat občine
Šentjur pri Celju, ki je prebral mnenja in predloge s posvetovanja sekcije za
kmetijstvo pri skupnosti slovenskih občin (SK SSO).
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 skupina delegatov, izvoljena na zasedanju,
ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da
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jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojnega zbora
obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
V načelni in splošni razpravi delegatov občin je bila dana podpora izhodiščem in vsebini osnutka, kair izhaja tudi s številnih posvetov in sestankov, ki
so bih v zvezi z osnutkom zakona organzirani v posameznih občinah ter
v okviru skupnosti slovenskih občin.
•Ugotovljeno je tudi bilo, da je osnutek zakona že prepozen ter da bi ga
morali obravnavati, preden so urbanisti razigrnili svoje urbanistične plane
po najlepših kmetijskih površinah. Takrat, ko so občinske skupščine sprejemale urbanistične plane, kmetje namreč niso' imeli 'dovolj možnosti razpravljati o tem., kaj bo s tistimi kmeti, ki jih bodo urbanistični plani zajeli
v svoje območje. Po 2. členu osnutka bomo namreč obsodili na propad vse
tiste kmetije, katerih zemljišča so zajeta v urbanistične plane, teh pa ni malo.
Ta določba bo prizadela predvsem mlade ljudi, ki so se odločili, da bodo
ostali na teh kmetijah. Zato je bilo predlagano, naj bi s 5. členom, ki govori
o gospodarjenju kmetijskih skupnosti s skladom zemljišč, zagotovili, da se te
kmetijske površine zaščitijo, ker imamo dovolj drugih površin, ki so manj
sposobne za kmetijsko pridelovanje in primerne za gradnjo. (Delegat občine
Slovenj Gradec)
Konkretno je bilo tudi predlagano, naj bi se v republiki formirala skupina
strokovnjakov, ki bodo pojasnjevali, pravno razčiščevali, koordinirali ter
enotno usmerjali delo občinskih skupnosti kmetijskih proizvajalcev, ker jih
bo sicer vsaka občina po svoje obravnavala (glede njihove sestave itd.). Razen
tega občine tudi nimajo takih strokovnjakov. Če gre za financiranje dela te
skupine, bi moralo priti do ustreznega sporazuma med občinami, pri čemer
gotovo ne bo večjih težav.
Po drugem predlogu pa naj bi se celoten zakon čimprej preizkusil v eni
občini, v kateri naj se formira zemljiška skupnost, da se čimprej vidi njeno
delovanje, kje so osnovne pomanjkljivosti idr. ter da se to posploši in prenese
na druge, zlasti manjše občine z manjšim številom strokovnjakov. Sele tako
bomo lahko zakon vsaj približno enotno izvajali. (Mariibor)
V razpravi je bila dana tudi sugestija, naj bi tako v republiški konferenci
Socialistične zveze, prek sekcije za kmetijstvo ter občinskih konferenc SZDL,
v zadružni zvezi in sekciji za kmetijstvo skupnosti slovenskih občin takoj
začeli formirati iniciativne odbore kmetijskih zemljiških skupnosti, da bi tako
po sprejetju zakona čimprej lahko začeli uresničevati druge premike v zemljiški
politiki in čimprej uveljavili določila predloženega zakona v celoti. (SK SSO)
Pripombe in predlogi k posameznim členom:
3. člen
Dana je bila pripomba, da določba tega člena ni usklađena s 16. členom
predlaganega zakona o zemljiškem katastru. Ta člen namreč ne definira statusa
zemljišča na Ljubljanskem barju, kar ureja osnutek zakona o zemljiškem katastru. O statusu teh zemljišč bo treba zavzeti jasno stališče, ker ibo to odločilno
vplivalo na oblikovanje katastrskih občin iz 45. člena tega osnutka. (SK SSO)
Po drugem mnenju pa je vprašljiv izraz »trajni nasadi«. Gre namreč za to,
da so lahko tudi na kmetijskih zemljiščih trajni nasadi gozdnih sortimentov,
pa ni nujno, da bi taka zemljišča uvrščali med obdelovalna. Mogoče bi bil
umestnejši izraz »trajni negozdni nasadi« ali pa naj bi to vprašanje uredili
z uradnim tolmačenjem oziroma na drug ustrezen način. (Skofja Loka)
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4. člen
Več razpravi j alcev je izrazilo mnenje, da bi bilo treba na enoten način
•opredeliti, kdo je kmet tako v tem zakonu kot v zakonu o dedovanju kmetijskih
zemljišč. Sedanja formulacija pa je razen tega tudi premalo precizna, zlasti
glede dolobče o pomembnem dohodku iz kmetijstva. Vsekakor pa bi moral
lastnost kmeta dokazovati zainteresirani občan, ne pa obratino. Pri tem so
opozorili na velike težave v zvezi z razlastitvami, pri katerih je treba drugače
določati pravično odškodnino kmetom kot pa nekmetom. (Maribor, LjubljanaSiška)
V razpravi je bilo tudi konkretno predlagano, naj se prvi odstavek tega
člena dopolni z besedilom:
»podrobnejša navodila o ugotavljanju dohodka ter kriterije o tem, kdaj
se smatra, da je dohodek pomemben, kar bo služilo za odločitev o tem, ali je
šteti občana za kmeta ali ne, predpisal republiški sekretariat za kmetijstvo in
gozdarstvo (varianta: izvršni svet skupščine SR Slovenije)«. (Ljubljana-Siška)
Ob tem je bilo opozorjeno tudi na nekatere praktične rešitve tega vprašanja
v občinah. Tako se npr. kot kmet šteje tudi kmečki sin, M je zaposlen, pa
hkrati tudi obdeluje posestvo (popoldan in v času. dopustov). Zato naj bi zakon
še naprej dopuščal tako prakso. (Kamnik)
6. člen
V zvezi s kmetijsko zemljiško skupnostjo je bilo izraženo mnenje, da jo
bodo občine verjetno zelo različno organizirale, zlasti pa ni jasno, kakšna naj bo
njena sestava, kako zagotoviti enakopravnost kmetov — ali po površinah ali
po dohodku, razen tega pa naj bi zakon .določil tuidi rok, do kdaj naj bo formirana. (Maribor)
10. člen
Predlagani zakon o kmetijskih zemljiščih naj bi med drugim urejal tudi
varstvo kmetijskih zemljišč. Da bi dosegli večje prostorsko sodelovanje med
interesenti in s tem večje varstvo kmetijskih zemljišč, je bilo predlagano, da
se v skladu s prvim odstavkom 10. člena zakona o urbanističnem planiranju
vključi v neposredno in začetno sodelovanje glede rabe prostora tudi kmetijska
zemljiška skupnost. V zvezi s tem naj bi se za prvim stavkom 2. točke tega
člena osnutka zakona o kmetijskih zemljiščih dodal nov stavek in sioer: »Pri
izdelavi občinskega prostorskega plana oziroma urbanističnega programa občine
sodeluje tudi kmetijska zemljiška skupnost v smislu 10. člena zalkona o urbanističnem planiranju«. (Skofja Loka)
11. člen
Glede določbe 2. odstavka tega člena je bilo izraženo mnenje, da je sicer
dobro postavljen, vendar so pomisleki na razne v praksi že pojavljene zaplete.
Kmetijsko zemljišče bi bilo treba nadomestiti v slehernem primeru, ob intenziviranju preostalega zemljišča ali v pridobitvi drugih površiin pa naj bo bolj
prisotna kmetijska zemljiška skupnost s kmetijsko strokovno službo. Ni tudi
dovolj razumljivo, kaj ščitimo s tem odstavkom: ali lastnika zemljšča ali obseg
kmetijske proizvodnje. (SK SSO)
12. člen
Namesto mnenja, naj bi v prvem odstavku zakon zahteval soglasje kmetijske zemljiške skupnosti. (Maribor)
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18. člen
V zvezi s prvim in drugim odstavkom je bilo poudarjeno, naj bi bil kmet
enakovreden in enakopraven z gospodarsko organizacijo glede nakupa zemljišča.
(Maribor)
Po drugem mnenju pa naj bi drugi odstavek v celoti odpadel, ker je
z določili tega odstavka preveč razširjen krog upravičencev do predkupne
pravice in je vprašanje, če v tem primeru lastnik sploh še prosto razpolaga
s svojimi zemljišči. Če namreč ni uveljavila predkupne pravice organizacija
združenega dela ali kmet, katerega zemljišče meji na ponujeno zemljišče, komu
v korist naj to pravico uveljavlja občinska zemljiška skupnost? (Ptuj)
22. člen
V drugem odstavku naj bi črtali besedilo za besedo »zemljišča«. Ce bi
namreč možnost za uporabo s prodajo zemljišč pridobljenih sredstev razširili
tako, kot določa osnutek, obstaja možnost, da bi posebno tiste organizacije
združenega dela, ki slabo gospodarijo, poskusila na ta način zmanjšati zemljiški
fond. Logično tudi ni, da organizacija združenega dela, ki je prejela pretežni del
zemljišč brezplačno, ta zemljišča odprodaja in izkupiček uporabi v druge namene.
(Ptuj)
31. člen
Ta člen naj bi se dopolnil in spremenil tako, da bi se glasil:
»Pravico oddajanja v zakup kmetijskih zemljišč ima le kmetijska zemljiška skupnost.
Kmetijska zemljiška skupnost sme dati kmetijsko zemljišče kmetu v zakup
samo v primeru, če ni mogoče s tem zemljiščem organizirati proizvodnega
sodelovanja med kmetom in kmetijsko organizacijo združenega dela.« (Ptuj)
32. člen
Ta člen bi bilo treba spremeniti tako, da se zakupna pogodba za kmetijska
zemljišča določa v skladu z amortizacijsko dobro nasadov. Trajnost nasada
breskev je npr. kvečjemu 15 let, jagodičja 10—15 let, vinograda pa vsaj 35 let.
(Koper)
43. člen
V razpravi so povedali, da v zvezi z zemljiškim maksimumom kmetje
ponekod izražajo pomisleke glede na to, da je leta 1953, ko je izšel zakon
o kmetijskem zemljiškem skladu, predlagatelj utemeljil ta maksimum z dejstvom, da je to površina, ki jo lahko obdela 4-članska kmečka družina brez
uporabe tuje delovne sile. Ni dvoma, da je ta ugotovitev tedaj držala, saj je
bila zasebnemu kmetu nabava mehanizacije onemogočena, danes pa se je
bistveno povečala možnost za obdelavo večjih površin. V tej situaciji bi lahko
ta določba privedla do tega, da bi imeli na eni strani precej neobdelanih in
ekstenzivno obdelanih zemljišč, na drugi strani pa tiste kmečke družine, ki bi
še imele voljo kmetovati in proizvajati in ne bi bile polno zaposlene, niti ne bi
bile izkoriščene njihove proizvodne kapacitete. (Lj.ubljana-Siška, Ptuj)
V zvezi s tem členom je bilo opozorjeno tudi na problem Ljubljanskega barja,
poplavnega področja, ki je dostikrat- slaibše kakor marsikatero hribovito področje; pridelki na njem so minimalni. Poleg tega je Barje prekopano in bo
vedno bolj prekopano s številnimi prekopi, kanali, jarki itd., tako da odpade
velik del zemljišča. Zato je bilo predlagano, da bi se Barje izvzelo iz zemljiškega
maksimuma, in sicer tako, da bi se vprašanje rešilo po hektarskem ekvivalentu
ali pa kot višinski predel. Hkrati je bilo opozorjeno tudi na potrebo prekva-
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lifikacije Barja v nižji cenilni okoliš. Gre namreč za to, da je ravninski predel
Barja v istem cenilinem okolišu kakor druga ravninska področja v Sloveniji,
Gorenjska, Štajerska iitd. in tako .priđe do paradoksa, da kmetje na barjanskem
področju plačujejo praktično višji davek kakor v hribovitih predelih, čeprav
pridelajo še enkrat mam j, ali pa včasih tudi nič, ko je barje poplavljeno. (Vrhnika)
Predlagano je bilo, naj bi maksimum iz drugega odstavka tega člena (za
gorske, hribovite in kraške predele) velja tudi za 5-kilometrski obmejni pas,
da bi na ta način obdelali vsa zemljišča v tem območju. (Maribor)
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali bi po poroki, ko se dva lastnika
spojita in prekoračita določeni maksimum, morala presežek oddati ali pa zakon
v teh primerih dopušča izjemo. (Maribor)
45. člen
V razpravi je bilo poudarjeno, da bi morale biti občine v polni meri prisotne
pri razvrščanju katastrskih občin v ravninske, gorske, hribovite in kraške.
(SK SSO)
47. člen
Izraženo je bilo mnenje, naj bi drugi odstavek tega člena črtali. Če pa se
zakupljeno zemljišče šteje v zemljiški maksimum, je vprašanje, kaj storiti s tistimi kmetijskimi zemljišči, na katerih ni mogoče organizirati proizvodnega
sodelovanja niti niso interesantna za družbeni sektor. Predlog o tem, da se
zemljišče v zakupu ne šteje v maksimum, izhaja iz dejstva, da je v mnogih
krajih, npr. v Slovenskih goricah, še mnogo neobdelane zemilje, ki bi jo lahko
dali v zakup in v redu obdelali, kar pa ob taki omejitvi ne bo mogoče. (Maribor,
Koper, Ptuj)
V zvezi s prvim odstavkom pa je bilo omenjeno, da bi bilo treba bolje
definirati, kaj je trajno sodelovanje, ki bi ga bilo verjetno potrebno tudi
časovno opredeliti, približno tako, kakor je v 13. členu zakona o združevanju
kmetov. (Maribor)
49. člen
V razpravi so se v glavnem strinjali s predvideno omejitvijo zemljiške lastnine za nekmete, vendar so imeli pripombe, da ne bi bilo potrebno znotraj tega
maksimuma opredeljevati posameznih kultur, ker bi na ta način samo pospeševali ekstenzivno izkoriščanje zemljišč. Razen tega je vrsta kultur, ki prinašajo
višje dohodke kot vinogradi, zato njihove površine ne gre omejevati; to bi tudi
v praksi povzročalo velike težave. (Ljubljana-Siška, Koper, Maribor, Ptuj, Tolmin)
Izraženo je bilo tudi mnenje, naj bi za neravninske predele ter obmejna območja maksimum za nekmete glede na specifične pogoje določa občina na podlagi mnenja zemljiške skupnosti. (Tolmin)
Po drugem mnenju pa naj zakon določi, da naj bodo zemljišča, ki bi bila
v lasti nekmetov, čimbolj izven kmetijskih zemljišč oziroma omejena na obrobna
in manj donosna področja. Hkrati pa bi morala sekretariata za gospodarstvo in
finance dati pravni status še eni kategoriji možne pridobitvene dobrine, in
sicer zidanicam, ki niso niti vikendi, niti stanovanjske hiše. Finančne uprave
v občinah pa bi morale ugotavljati, kdaj kakšna zidanica dejansko .postane vikend s pomembnejšimi dohodki. Gre v bistvu za jasno razmejitev tistega, kar
ljudje s svojim osebnim dohodkom in delom ustvarijo, od tistega, kar si pridobijo za pridobivanje nelegalnih dohodkov. (SK SSO)
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52. člen
Tretji odstavek tega člena naj se dopolni z naslednjim besedilom:
»Izjemoma in ob posebej določenih pogojih lahko sklepa take pogodbe
kmetijska zemljiška skupnost tudi ob razlastitvi kmetij sikih zemljišč za nekmetijske namene (črpanje gramoza ipd.). V takih primerih lahko občinska
skupščina, predpiše, da razlastitveni upravičenec vplačuje v sklad kmetijske
zemljiške skupnosti, ki naj služijo izključno za pridobivanje in urejanje zemljišč,
kmetijskem zemljišču.« (Ljubljana-Šiška)
53. člen
V zvezi s tem členom je bilo izraženo mnenje, da bi naj zakon določil, da
so vsa sredstva iz zakupa, prodaje in prenosa pravice uporabe zemljišča dohodek
zemljiške skupnosti, ki naj služijo izključno za pridobivanje in urejanje zemljišč.
(Ptuj)
Po drugem mnenju pa naj bi razmislili še o drugih kvalitetnejših in
trajnejših virih za te teme. (Skofja Loka, SK SSO)
65. člen
Predlagano je bilo, naj bi se v prvem odstavku izbrisalo besedilo: »izjaviti,
da prostovoljna medsebojna menjava kmetijskih zemljišč ni bila dosežena.«
Tretji odstavek pa naj se črta.
Nepotrebno je namreč že tako dolgotrajni arondacijski postopek obremenjevati še z izjavami in potrdili občinske zemljiške skupnosti. Prav gotovo
je mogoče v enem postopku zajeti tiste, ki so se pripravljeni sporazumeti,
in tiste, ki se niso, čeprav mora praviloma vsak arondacijski postopek sloneti
na sporazumu. (Ptuj)
68. člen
V tem členu je določeno, da stroške arondacije nosi arondacijski upravičenec, kar je pravilno, vendar pa bi bilo koristno v postopek bolj vključiti
bodočo kmetijsko skupnost. Za stroške komasacije pa bi morali prispevati vsi
zainteresirani, ki takšno komasacijo pogojujejo. (SK SSO)
69. č l e n
Prvi odstavek naj bi dopolnili z besedilom: »lahko pa se stranki sporazumeta
tudi drugače«.
Iz praktičnih izkušenj namreč izhaja, da preteče ponavadi tudi več mesecev
ali celo leto, preden se za pripojeno zemljišče doseže sporazum o odškodnini
oziroma določi odškodnina. Zato ne bi bilo prav, če bi moral lastnik pripojeno
zemljišče izročiti predlagatelju arondacije takoj,, to je po pravomoćnosti odločbe
arondacij, sam pa nima možnosti obdelovati zemljišča, ki ga bo šele prejel
kot odškodnino. (Ptuj)
Št.: 465-5/73
Ljubljana 22. 5. 1973
POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji dne
19. aprila 1973 obravnavali osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je
skupščini SR Slovenije predlagal izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da je osnutek
izdelan na podlagi pripomb, ki so bile sprejete v skupščinskih telesih ob
razpravi o predlogu za izdajo tega zakona in predlogu za izdajo zakona o skupnih
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pašnikih, ki je v tej fazi vključen v ta zakon kot posebno poglavje. Prav
tako so na osnutek vplivale številne pripombe, ki so bile sprejete v široki
javni razpravi o tem zakonu.
Bistvene novosti osnutka so v tem, da močneje poudarja sporazumevanje
pri urejanju odnosov v kmetijstvu in da predvideva ustanovitev kmetijskih
zemljiških skupnosti, da bolj široko opredeljuje pojem kmeta in da je močneje
poudarjeno varstvo kmetijskih zemljišč.
Odbor je ugotovil, da je predlagatelj v osnutku upošteval pripombe in
mnenja, ki jih je sprejel v prvi fazi obravnave in k osnutku ni imel načelnih
pripomb.
V podrobni obravnavi je sprejel naslednje pripombe k posameznim členom:
k 17. členu: Na koncu naj se odpravi napaka 'in pravilno napiše
»razlastitvi«.
k IV. poglavju : Odbor je opozoril na to, da bi bilo trelba bolj natančno
opredeliti vsebino zakupne pogodbe, s katero stopa zakuipnik v kooparačij&ke
odnose z organizacijo združenega dela, saj so posledice take pogodbe precejšnje
— taiko na primer ne veljajo določbe o zemljiškem maksimumu.
k 49. členu: Odbor se je v načelu strinjal z omejitvami v tem členu,
omenil pa je,- da bo omejitev na 0,5 ha gozda vplivala na še večje drobljenje
gozdnih parcel, zato se je zavzel, da se ta omejitev črta in zadrži le splošna
gornja meja 1 ha oz. 3 ha in omejitev na 0,5 ha vinograda..
Temu členu naj bi dodali nov drugi odstavek, s katerim bi določili, da
te omejitve glede zemljišč ne veljajo, če gre za zemljišča, glede katerih kmetijska zemljiška skupnost odloči, da niso interesantna za racionalno gozdarsko
oziroma kmetijsko proizvodnjo, potem ko dobi ustrezno mnenje organizacije,
ki gospodari z gozdovi oz. kmetijske organizacije združenega dela tega območja.
Predlog se utemeljuje s tem, da bi se na ta način izognili podružbljenju tudi
tam, kjer ni ekonomskega interesa za obdelovanje zemlje in s tem novim, neobdelanim površinam. Podobno določbo namreč že vsebuje osnutek zakona
o dedovanju kmetijskih zemljišč.
Str. 35, točka 3: V zvezi s predlogom k 49. členu predlaga odbor dopolnitev
te točke na koncu z besedami ». . . in jih ponuditi v odkup kmetijski zemljiški
skupnosti tega področja« in da se doda tej točki nov odstavek v naslednjem
besedilu: »Ce kmetijska zemljiška skupnost v roku dveh let po ponudbi v
smislu 49. člena tega zakona odloči, da ta zemljišča oz. njihov del niso- interesantna za gospodarsko oz. kmetijsko proizvodnjo, občani iz prvega odstavka
tega člena lahko zadržijo lastninsko- pravico do teh zemljišč.« Lastninska pravica je v tem primeru lahko časovno tudi omejena, če se npr. kasneje pojavi
interes za odkup.
Str. 37: V drugem (po vrsti) členu na tej strani naj se besedilo prvega odstavka dopolni tako, da ima organizacija, ki se ji pašnik odvzame, pravico do
odškodnine le za tista sredstva, ki jih je sama vložila v skupni pašnik in ne
za vsaka vložena sredstva.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga republiškemu zboru,
da sprejme osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih skupaj z gornjimi pripombami in dopolnitvami.
Za poročevalca v zboru je odbor določil poslanca Štefana Sambta.
St.: 465-5/73
Ljubljana, 24. 4. 1973
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Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na seji dne 23. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona
o kmetijskih zemljiščih, ki ga je republiški skupščini predložil v obravnavo
izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora podprli prizadevanja predlagatelja
za jasno opredelitev kmetov, pri čemer osnutek zakona pravilno izhaja iz
ustavne opredelitve, da je ipodlaga človekovega družbenega položaja njegovo
osebno delo. Ker je sodobna tehnologija in proizvodno sodelovanje med kmeti
in kmetijskimi organizacijami že močno napredovala in je 'bolj kot kdaj prej
omogočeno dodatno zaposlovanje izven kmetijstva, kar se bo v prihodnje še
nadaljevalo, je prav, da se šteje za kmeta tudi tako imenovani polkmet. Zakonski
osnutek dopušča dovolj možnosti za preraščanje pravih kmetij v delavske
(mešane) kmetije in obratno.
Pri podrobni obravnavi posameznih določb zakonskega osnutka so člani
odbora izrazili naslednje pripombe, predloge in stališča:
K 4. členu:
Predlagatelj naj prouči vsebino tretjega odstavka v tem smislu, ali imajo
lahko bolnice, šole, zdravilišča in podobne organizacije združenega dela v lasti
kmetijska zemljišča oziroma ali se te organizacije lahko šteje za kmetijske organizacije, čeprav njihova osnovna dejavnost ni kmetijska proizvodnja. Znano je
namreč, da imajo omenjene organizacije združenega dela svoje gospodarske
enote, ki se ukvarjajo z obdelovanjem kmetijskih zemljišč za potrebe osnovne
dejavnosti.
K 7. členu :
Predlagatelj naj prouči drugi odstavek tega člena glede na določbo 5. člena
zakona o poravnalnih svetih (Ur. list SRS, št. 52/72), kjer je določeno, da je
udeležba v postopku pred poravnalnim svetom prostovoljna. Obvezno obravnavanje sporov iz civilnopravnih razmerij, ki jih ureja ta zakon, pred poravnalnim
svetom kmetijske zemljiške skupnosti je procesna predpostavka, ki tožnika
obvezuje mimo zakona o pravdnem postopku, le-ta pa je v zakonodajni pristojnosti federacije.
K 21. členu :
Zaradi jasnosti zakonskega besedila naj se v tretji vrsti drugega odstavka
za besedo »vpis« postavi vejica, beseda »oziroma« naj se črta, med besedama
»najpozneje v« pa se vstavi beseda »pa«.
K 24. č 1 e n u :
Besedilo prvega odstavka ni dovolj jasno. Predlagatelj naj to določbo ponovno prouči, saj ni mogoče zahtevati od kmeta, drugega občana ali civilnopravne osebe, da bi moralo biti zemljišče pqpolnoma brez bremen, če bi ga
želel z enostransko izjavo odstopiti v korist kmetijske organizacije ali kmetijske
zemljiške skupnosti. Prav je, da se takemu zemljišču v korist omenjenih organizacij ne more odpovedati, če bremena presegajo vrednost zemljišča, nobenega,
razloga pa ni, da se ne bi mogel odpovedati lastninski pravici, če so omenjena
bremena manjša od prometne vrednosti zemljišča.
K 36. členu:
V tretji alinei naj se črta beseda »če«. Pripomba je redakcijskega značaja.
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K 53. členu :
Predlagatelj naj prouči vsebino tretjega odstavka v tem smislu, da bi občine po posameznih regijah sklepale družbeni dogovor o merilih za (določanje
prispevka pri spremembi namembnosti kmetijskega zemljišča za potrebe kmetijske zemljiške skupnosti. Predlagana sprememba bi bila potrebna zaradi
specififce posameznih regionalnih območij.
K 57. členu :
V skladu s 54. členom naj se v prvem in drugem odstavku tega člena »kmetijske prostonskoureditvene operacije« nadomestijo s terminom »agrarne operacije«. Pripomba je redakcijskega značaja.
K 62. členu :
Glede na to, da so posamezne agrarne operacije definirane, je treba tudi
v tem členu najprej definirati pojem arondacije kmetijskih zemljišč.
V prvi alinei drugega odstavka naj se beseda »družbeno« nadomesti z besedo »združeno«.
K 75. čl e n u :
V peti vrsti naj se .med besadi »bi zajela« vstavi beseda »jih«.
K 87. členu:
Predlagatelj naj vsebino tega člena ponovno prouči v tem smislu, da bi
družbena skupnost nosila več stroškov za agrarne operacije oziroma komasacijo.
Člani odbora so bili namreč mnenja, da odpade na komasacijske udeležence
preveč stroškov za izvedbo te agrarne operacije.
K 90. č 1 e n u :
V drugem odstavku naj se beseda »(regionalnega« zamenja z besedo »širšega«. Hidromelioracije regionalnega pomena ne more urejati poseben zakon.
Tak zakon lahko ureja samo hidromelioracije širšega pomena.
K 109. členu :
V drugi vrsti prvega odstavka naj se beseda »izveden« zamenja z besedo
»izvršen«. Pripomba je redakcijskega značaja.
K XI. poglavju: — prehodne in končne določbe:
Člani odbora so menili, da so roki za izvedbo zakona predolgi. Zato naj
predlagatelj te roke ponovno prouči, pri čemer naj upošteva materialne in kadrovske možnosti upravnih organov, ki bodo ta zakon izvajali.
Stran 36:
V prvem odstavku je treba sprejeti rok iz zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj (Uradni list SRS, št. 50/72).
Poslanci so razpravljali tudi o vsebini prvega odstavka 49. člena
zakonskega osnutka. Pri tem je bilo izraženo ločeno mnenje glede zemljiškega
maksimuma, ki ga sme imeti nekmet, namreč v tem smislu, 'da bi smel nekmet
imeti tudi več kot 0,5 ha vinograda in 0,5 ha gozda, če gre za posamezne nestrnjene gozdove oziroma vinograde, glede katerih bi kmetijska zemljiška skupnost odločila, da niso interesantni za racionalno gozdarsko oziroma vinogradniško proizvodnjo, potem ko bi dobila ustrezno mnenje organizacije, ki gospodari z gozdovi oziroma kmetijske organizacije združenega dela na območju,
kjer to zemljišče leži.
Predstavnik predlagatelja se z zgoraj navedenim stališčem ni strinjal, ker
bi se taka izjema lahko zlorabljala, prihajalo pa bi lahko tudi do subjektivnih
tolmačenj in odločitev.
52
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Odbor predlaga, da republiški zbor osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih
sprejme s tem, da naj predlagatelj pri pripravi zakonskega predloga upošteva
pripombe, predloge in stališča, navedena v tem poročilu.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Jaka
Bogataj.
Št.: 465-5/73
Ljubljana, 25. 4. 1973

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora je na seji 'dne 25. 4. 1973 razpravljal o osnutku zakona o kmetijskih
zemljiščih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Poslanci ugotavljajo, da je pri izdelavi osnutka zakona predlagatelj upošteval pripombe iz razprave v skupščini kot tudi pripombe iz javne razprave
ter tako zakon prilagodil veljavni pravni ureditvi 'in realnim potrebam. Osnutek nakazuje smer politike za reševanje vprašanj v kmetijstvu, je pa s finančne
strani nedodelan posebno glede kmetijskih zemljiških skupnosti. Zakon za te
ureja vprašanja upravljanja in organizacije, ne pa financiranja, s čimer bo
treba zakon vsekakor dopolniti.
Poslanci so tudi opozorili, da bo izvajanje tega zakona pomenilo za upravne
službe v občinah pomembno povečanje obsega dela. Kadrovsko pa so te sluižbe
vedno slabše zasedene, tako da lahko postane vprašljiva realizacija tega pa tudi
drugih zakonov, če ne bomo na področju uprave pravočasno sprejeli ustreznih
ukrepov.
V podrobni razpravi so bile predlagane naslednje pripombe:
K5. členui: v prvem odstavku naj se v prvi alinei neprimeren termin
»uporabo« nadomesti z »rabo«.
K 12. členu: K temu in k vsem ostalim členom, kjer se določajo roki,
predlagajo poslanci, da predlagatelj roke temeljito prouči in jih skrajša tako,
da bodo sprejemljivi za obe stranki v postopku.
K 69. členu: Predlagatelj naj v zakonu predpiše rok, do katerega morajo
biti predpisana navodila iz tega člena.
K 90., 91. in 92. členu : Besedilo teh členov naj se prilagodi in spremeni
tako, da bodo v čimvečji meri stimulirane melioracije zemljišč.
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga
republiškemu zlboru, da sprejme osnutek zakona skupaj s predloženimi pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Jože
Deberšek.
St.: 465-5/73
Ljubljana, 3. 5. 1973

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji
dne 24. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga
je skupščini SR Slovenije predložil 'izvršni svet.
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Potem ko je predstavnik predlagatelja uvodoma pojasnil temeljne spremembe in dopolnitve predloženega osnutka zakona glede na teze predloga za.
izdajo tega zakona, je bilo v načelni razpravi ugotovljeno, da pirediloženi osnutek
zakona presega okvire usklajevanja veljavnih predpisov z ustavnimi dopolnili
ter da pomeni nov sistemski zakon, v katerem se uresničujejo novi pogledi ter
sprejeti dokumenti in stališča o nalogah in družbenih ciljih na področju zemljiške politike. Poudarjeno je bilo, da so predložene rešitve v smeri naših prizadevanj ter rezultat širokih javnih razprav, ki so bile in še potekajo v kmetijskih organizacijah v okviru Socialistične zveze delovnih ljudi ter krajevni
skupnosti.
V razpravi je bilo poudarjeno, da je predlagatelj pri pripravi osnutka zakona smiselno ali v celoti upošteval mnenja in predloge, ki jih je izrazil odbor
ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona. To zlasti velja za določila o varstvu
kmetijskih zemljišč, katerim je v osnutku posvečeno oelo II. poglavje ter glede
definicije oziroma opredelitve kmeta in kmetije in z njimi povezanimi vprašanji o maksimumu kmetijskih zemljišč, statusu oseb, ki začasno ne delajo na
kmetiji ter začasnega oddajanja zemljišč v obdelavo, ki ga ne moremo šteti
za klasični zakup.
V zvezi s prehodnimi določbami, po katerih bodo morali občani, ki niso
kmetje, prilagoditi obseg svojih zemljišč v petih letih po uveljavitvi tega zakona določbam o zemljiškem maksimumu za nekmete, je bilo v razpravi posebej
opozorjeno na stališče predlagatelja, po katerem je še vedno ostalo nerešeno
vprašanje, ali bodo kmetijske zemljiške skupnosti finančno dovolj močne, da
bodo lahko odkupile tako sproščena zemljišča in omogočile njihovo smotrno in
organizirano vključevanje v sodobno proizvodnjo. V zvezi s tem je bila v razpravi izražena skrb, da ne bi prišlo do poslalbšanja sedanjega stanja glede obdelave teh zemljišč ter do morebitnega poudarjanja lastninskih odnosov pred
produkcijskimi. Odbor se strinja s predlagateljem, da je za to vprašanje potrebno iskati ustrezne rešitve vse do sprejema zakona in ga tudi pozneje analizirati, hkraiti pa predlaga, da predlagatelj do zadnje faze zakonodajnega postopka, to je do predložitve predloga zakona, poskusi vsaj grobo oceniti, za
kakšen obseg zemljišč in finančnih sredstev gre, podobno kot je to bilo storjeno
za gozdove, o čemer je bil odbor informiran na seji.
Glede na ugotovitve in mnenja ustavnega sodišča SR Slovenije v zvezi z
normativno ureditvijo pravnih odnosov na podtočjti arondacije kmetijskih zemljišč, ki jih je ustavno sodišče poslalo skupščini SR Slovenije s posebnim pismom z dne 7. julija 1972 in ki jih je odbor obravnaval pri predlogu za izdajo
zakona, je bilo ugotovljeno, da so bila mnenja ustavnega sodišča v celoti upoštevana. Glede na to, da bodo obrambni mehanizmi zoper nenamensko izkoriščanje zemljišč začeli delovati šele po uveljavitvi zakona o kmetijskih zemljiščih, odbor znova predlaga, da predlagatelj prouči možnost, da se med prehodne določbe vnesejo tudi določila, ki bi uredila to vprašanje tudi za zemljišča,
k'i se niso uporabljala za namene, zaradi katerih so bila airondirana še pred
uveljavitvijo tega zakona. S tem v zvezi je bilo v -razpravi opozorjeno na prakso »Emone« Ljubljana, ki arondiranega zemljišča ne uporablja za namene,
zaradi katerih je bila arondacija izvršena, temveč jih daje v zakup ali pa jih
prodaja za gradnjo stanovanjskih in drugih objektov.
Glede temeljnih načel in splošnih določb zakona o kmetijskih zemljiščih
odbor v celoti soglaša z oblikovanjem kmetijskih zemljiških skupnosti, meni
52»
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pa, da bi bilo smotrno, če bi v enem ali dveh členih te skupnosti še bolj pravno
utrdili in ne dali le uvodna načela, kot je to v osnutku, temveč, 'da bi povzeli
vse bistvene funkcije, ki jih te skupnosti sicer imajo, raztresene pa so po posameznih področjih, ki jih zakon posebej ureja.. Pri tem odbor meni, da ni
bistveno, če bi zaradi tega prišlo do morebitnih ponavljanj določenih funkcij
pri konkretnih določilih.
Odbor hkrati predlaga, da predlagatelj do- predložitve zakonskega predloga
prouči tudi obvestilo vrhovnega sodišča SR Slovenije o potrebi, da se spremenijo in dopolnijo nekateri zakoni, ki ga je vrhovno sodišče predložilo 13. 3. 1973
skupščini SR Slovenije.
V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnostih predlaga odbor k posameznim členom naslednje spremembe in dopolnitve:
K 3. č 1 enu :
Ta člen naj se spremeni in dopolni tako, da se v celoti glasi:
»Kmetijska obdelovalna zemljišča so: njive in vrtovi, zemljišča, na katerih
so kmetijski trajni nasadi, travniki, intenzivni pašniki ter zemljišča, na katerih
so intenzivni ribniki.«
Opredelitev kmetijskih zemljišč ter dopolnitev z intenzivnimi pašniki in
ribniki je potrebna, saj se ta zemljišča z razvojem tehnologije zelo intenzivno
izkoriščajo, celo bolj kot njive. Predlog je tudi v skladu s predlogi zadružne
zveze in gospodarske zbornice SR Slovenije. Pri trajnih nasadih je potreben
poudarek, da gre za kmetijske nasade, kar izključuje morebitne zmote, da gre
za gozdne nasade.
K 13. členu:
Iz besedila tega člena ni jasno, da se določila nanašajo tudi na družbena
zemljišča. Po mnenju odbora bi bila potrebna dopolnitev, ki bi odpravila takšen
dvom.
V tretji vrsti prvega odstavka naj se pred besedo ^rodovitnost« črta beseda
»trajna« in nadomesti z besedo »koristna«. Trajno rodovitnost namreč ni mogoče zagotoviti.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru
skupščine SR Slovenije, da sprejme osnutesk zakona o kmetijskih zemljiščih
skupaj z mnenji, pripombami in predlogi, ki jih je dal odbor.
Odbor je za svojega poročevalca v zboru določil poslanca Jožeta Javornika.
Št.: 465-5/73
Ljubljana, 3. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
24. aprila 1973 obravnavala osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je
republiški skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb, pri obravnavi po členih pa je zavzela naslednje pripombe, stališča in predloge:
K 1. č 1 e n u :
V prvi vrsti prvega odstavka naj se besedi »kmetijskih zemljišč« črtata.
Pripomba je redakcijskega značaja.
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K 4. členu :
V prvem in drugem odstavku maj se uporabi dvojina, ker se občan kakor
tudi njegov družinski član štejeta za kmeta po tem zakonu, če z osebnim delom
obdelujeta kmetijsko zemljišče, stalno živita v kraju, kjer je to kmetijsko zemljišče, in s kmetijsko dejavnostjo ustvarjata pomemben dohodek.
Komisija meni, da je potrebno kriterij bivanja v kraju, kjer je kmetijsko
zemljišče kot pogoj, da se občan šteje za kmeta, spremeni tako, da se šteje, da
je ta pogoj izpolnjen, če občan živi v kraju, kjer je del njegovega kmetijskega
zemljišča. Glede na strukturo zemljiške posesti v Sloveniji je namreč treba
upoštevati, da so slovenske kmetije zelo razdrobljene in so njihova zemljišča
v različnih krajih.
Komisija meni, da bi bilo treba kriterij pomembnosti dohodka konkretneje
opredeliti glede na krajevne razmere, manj pa glede na druge dohodke takega
kmeta.
V drugi odstavek naj se vkljiuči tudi družinski član, ker ta določba velja
tudi zanj.
V zvezi s tem členom je komisija opozorila, da ni urejeno vprašanje, kakšno
varstvo uživa ob-čain, če nastane spor o tem, ali se občan šteje za kmeta oziroma
ali izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena. Drugi odstavek 4. člena
namreč govori o občanu, ki ne živi stalno v krajiu, kjer ima kmetijsko zemljišče.
K 6. členu:
V prvem odstavku naj se za besedami »in gozdnogospodarske organizacije
združenega dela« postavi pika in nadaljnje besedilo črta.
Namen in naloge kmetijske zemljiške skupnosti so opredeljene že v 5. členu,
zato jih v tem členu ni potrebno ponovno opredeljevati. Komisija je tudi opozorila, da je družbeni 'dogovor ustavnopravna kategorija, ki je opredeljen s
XXX. ustavnim amandmajem k ustavi SR Slovenije. Postavlja se vprašanje,
ali gre v tem primeru za tak 'družbeni dogovor v smislu ustave ali gre za navaden dogovor.
V drugem odstavku naj se beseda »občina« nadomesti z besedama »občinska skupščina«.
K 7. č 1 e n u :
Glede drugega odstavka je komisija izrazila pomislek, ker se izključuje
možnost za sodno varstvo, dokler poravnalni svet kmetijske zemljiške skupnosti ni obravnaval spora zaradi nameravane arondacije ali komasacije. Predlagatelj naj to določbo še iprouči ter jo uskladi z določbami pravdnega postopka.
Enak pomislek velja tudi k 74. členu, ker je vsaka oblika varstva povsem izključena za tiste, ki imajo zemljišča na območju, na katerem so se upravičenci,
ki razpolagajo z več kot polovioo vseh kmetijskih zemljišč na komasacijskem
območju, odločili za komasacijo.
Na koncu tretjega odstavka naj se besede »če ni s tem zakonom drugače
določeno« črtajo.
Ta zakon namreč v ostalih členih nima posebnih oziroma drugih določb,
ki bi veljale za poravnalni svet kmetijske zemljiške skupnosti.
K 8. členu:
Besedi »z zveznimi« naj se nadomestita z besedami »s posebnimi«.
Ta sprememba je utemeljena zato, ker bo morda tudi republika v okviru
svoje pristojnosti predpisala določene izjeme od tega načela.
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K 10. členu :
Komisija je menila, da s finančnega vidika ne bi bilo smotrno zavezovati
občin k izdelavi občinskih prostorskih planov, s katerimi bi se namenila zemljišča za potrebe kmetijstva, kjer takšnega interesa ni s strani občine same.
Poleg tega so občinski prostorski plani novost, ki jih doslej nismo poznali in
bi zahtevali od občim tudi precejšnjo kadirovsko angažiranost, medtem ko občine že imajo v izdelavi urbanistične programe. Zato naj se pirouči možnost,
da se v urbanistični plan vključi vse, kar naj bi vseboval predvideni prostorski
plan.
Tretji odstavek naj se preformulira tako, da občinska skupščina sprejme
ustrezni plan oziroma program po predhodnem mnenju kmetijske zemljiške
skupnosti.
Ta pripomba je redakcijskega značaja.
K 11. čl enu :
Prvi in drugi odstavek nista vsebinsko usklađena, ker prvi odstavek, na
katerega se sklicuje drugi odstavek, govori o spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč, medtem ko drugi odstavek določa odškodnino za odvzeto zemljišče. Poleg te nedoslednosti pa je komisija izrazila pomislek glede dodatne
odškoidinine za razlaščeno kmetijsko zemljišče, ki jo uvaja ta člen, ker so kriteriji za odškodnino za razlaščeno kmetijsko zemljišče določeni v 44. členu zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe (Uradni list SRS, št.
27/72). Ce pa bi se dodatna odškodnina le priznavala, komisija meni, da je
do nje upravičen le tisti kmet, ki se ukvarja izključno s kmetijstvom. Hkrati
s tem je treba drugi odstavek razmejiti v dva odstavka, ker obranava dvoje
vsebinsko različnih vprašanj.
K 14. členu :
V četrti vrsti naj se beseda »lahko« črta.
Ce so bila vložena družbena sredstva, naj se način obdelave in določanje
kultur v vsakem primeru določi s pogodbami o združevanju dela in sredstev
med obdelovalci in kmetijsko zemljiško skupnostjo.
K 16. členu:
Komisija je imela pomisleke glede daljnosežnih posledic in upravičenosti
določbe četrtega odstavka. Menila je, da naj bi se ta namen dosegel s prepovedjo pridobitve zemljišč nad maksimumom, ki bi se kontroliral s predložitvijo
ustreznega potrdila o obsegu kmetijskih površin, ki jih občan že ima v lastnini,
če hoče pridobiti novo zemljišče, in ki bi ga skupaj s pogodbo predložil sodišču.
Sodišče pa bi dovolilo vknjižbo lastninske pravioe na novo pridobljenem zemljišču le po predloženem potrdilu kmetijske zemljiške skupnosti ali pristojnega
organa dbčinske skupščine, da kmetijsko zemljišče pridobitelja ne presega zemljiškega maksimuma.
K 20. členu :
V tretji vrsti naj se za besedo »pristojnega« dodajo besede »organa občine
oziroma«.
Dopolnitev je potrebna zato, ker krajevni uradi povsod ne pokrivajo celotnega območja občine.
K 23. členu :
V tretjem odstavku naj se v predzadnji vrsti za besedo »ipovrne« dodajo
besede »odškodnine za vložene«.
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V večini primerov ni mogoče povrniti investicij, vloženih v zemljišče, ker
so te nerazdružno povezane z zemljiščem, pač pa se lahko povrne le odškodnina
za vložena sredstva in delo.
Cetrrti odstavek se nepravilno sklicuje na potrdilo iz prvega in 'drugega odstavka. Gre samo za potrdilo iz prvega odstavka. Določbo, da je takšno' potrdilo
veljavna listina za vpis v zemljiško knjigo, pa je treba uskladiti s predpisi
o vknjižbi stvarnih pravic v zemljiško knjigo.
K 24. č 1 e n u :
Prvi odstavek naj se preformulira tako, da se lahko kmet, občan ali civilnopravna oseba z enostransko izjavo odpove lastninski pravici na svojem zemljišču v korist kmetijske organizacije združenega dela ali kmetijske zemljiške
skupnosti, tudi če so bremena na zemljišču manjša od vrednosti zemljišča in
če je mogoče bremena poravnati iz prejete vrednosti.
Komisija meni, da ni razlogov, da kmetijska organizacija združenega dela
ali kmetijska zemljiška skupnost ne /bi sprejela zemljišča, na katerem so bremena manjša, kot je vrednost takega zemljišča, če je mogoče bremena odplačati, pa še kljub temu ostaja določena vrednost prevzemniku.
K 25. členu:
Komisija je menila, da je ta določba pomanjkljiva, saj za izvrševanje
lastninske pravice po splošnih pravilih civilnega prava zadostuje že dejanska
posest ter volja imeti zemljišče za svoje. Vprašljivo je tudi, kako naj se izvrševanje lastninske pravice ugotavlja na gozdnih zemljiščih, kjer gozdna masa
še ni za posek in se z obdelovanjem ne manifestira lastninska pravica. Tudi
dveletni rok iz drugega odstavka je sorazmerno dolg, če se upošteva, da s tem
nastaja gospodarska škoda, ker zemljišče ni obdelano. Komisija meni, da naj
predlagatelj te določbe še prouči in jih konkretneje opredeli.
K 31. členu :
Zastavlja se vprašanje, ah je smotrno, da kmetijska organizacija združenega
dela ne more dati zemljiša v podzakup vsaj za krajšo dobo. Taki primeri so
sedaj številni. Taka ureditev v osnutku bi povzročila, da bi kmetijske organizacije združenega dela morale taka zemljišča sama obdelati ali jih odstopiti
kmetijski zemljiški skupnosti. V osnutku ni take 'določbe.
K 33. členu:
V tretji vrsti prvega odstavka naj se za besedo »deski-« dodata besedi »občine ali«.
Na vseh območjih občine namreč niso ustanovljene krajevne skupnosti, ki
bi pokrivale celoten teritorij občine.
K 47. členu :
Drugi odstavek naj se preformulira smiselno tako, da se z zakupom zemljišča ne sme preseči zemljiškega maksimuma, določenega s 43. členom tega
zakona, razen pod pogoji iz drugega odstavka tega člena.
Glede na določbo 5. točke XXXV. amandmaja k ustavi SR Slovenije pa je
po mnenju komisije vprašljivo, ali se lahko zemljišča v zakupu vštevajo v maksimum, kajti s tem amandmajem je kmetom zajamčena lastninska pravica do
kmetijskega obdelovalnega zemljišča, ki ima največ 10 ha na gospodarstvo,
v gorskih, hribovitih in kraških predelih pa tudi nad to površino, po merilih,
ki jih določa zakon. Drugi odstavek te točke pa določa, da se z zakonom urejajo
razmerja, ki nastajajo pri izkoriščanju kmetijskih zemljišč na podlagi zakupa
ali kooperacije. Upoštevajoč to stališče bi se lahko dopustila možnost za zakup
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na zemljiščih nad maksimumom tistim kmetom, ki se ukvarjajo izključno
s kmetijstvom.
K 53. členu :
Določba »za stroške njene dejavnosti« v šesti vrsti prvega odstavka je preširoka. Zato naj se zoži tako, da se ta sredstva lahko uporabijo samo za smotrno
gospodarjenje oziroma izboljšanje kmetijskih zemljišč.
K 57. č 1 e n u :
Ta člen je treba spremeniti tako, da se hkrati z izdajo odločbe o prostorskoureditveni operaciji odloči tudi o odstranitvi objekta, kajti od upravičenosti
odstranitve objekta mora biti odvisna uvedba prositorskoureditvene operacije.
K 61. č 1 e n u :
Komisija je menila, da naj bi davčni organ ugotavljal, ali gre za menjavo
kmetijskih zemljišč. S tem bi izdajanje potrdila po tem členu odpadlo, saj
služi samo za oprostitev plačila taiks in davkov od prometa nepremičnin po 58.
členu tega zakona.
K 62. č 1 e n u :
Pred tem členom naj se pove, kaj arondacija je kot prostorsikoureditvena
operacija; dosedanji predpis je to navajal.
K 71. členu:
Besedilo prve in druge vrste do vej'ice naj se črta, nadaljevanje stavka
pa doda na koncu prvega odstavka 72. člena.
Da se airondirano zemljišče lahko uporablja le za kmetijsko proizvodnjo,
je povedano v 72. členu. Ni pa v tem zakonu urejena pravica prejšnjega
lastnika do vrnitve na zemljiščih, ki so že bila arondirana po dosedanjih
predpisih, pa se ne uporabljajo za kmetijske namene. To vprašanje b'i bilo
potrebno proučiti in ga ustrezno urediti v prehodnih in končnih določbah.
K 90. členu:
Drugi odstavek naj se glasi: »Hidromelioracije regionalnega pomena se
lahko urejajo s posebnimi predpisi.«
Ze do sedaj so občine v svoj'ih območjih urejale to področje s svojimi
predpisi, ker je šlo za regionalne hidromelioracijske projekte. Prav tako pa tudi
republika opravlja določene projekte širšega pomena, z:a katere bodo izdani
posebni predpisi.
K 95. č 1 e n u :
Znova naj se prouči, ali se prenesejo pravice bivših agrarnih skupnosti na
skupni pašnik ali na upravičence teh služnosti na skupnem pašniku.
K 100. členu :
Beseda »občinskem« naj se črta, ker imajo nekatere občine skupna uradna
glasila.
K prehodnim in končnim določbam
k 1. členu — stran 34:
V prvem odstavku naj se rok v skladu s pripombo k 10. členu podaljša,
ker ni realen glede na zahtevano delo s pripravo oziroma uskladitvijo urbanističnih programov.
k 5. čl e nu — is t r an 36 :
Ta člen naj se vnese med kazenske 'določbe.
k 11. členu — stran 38 :
Ta člen naj bi se preformuliral tako, da bi se razveljavili vsi navedeni
predpisi v sedanjem tekstu, ki so urejeni s predloženim zakonom, razen določb,
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ki še ostanejo v veljavi, in bi bile naštete ob posamezinm predpisu. Določbe,
ki ostanejo v veljavi ali se ukinjajo, je potrebno dodatno preveriti.
Komisija je tudi opozorila, da je treba med prehodnimi 'in končnimi
določbami urediti vprašanje, po katerih predpisih se obravnavajo oziroma
rešujejo zahteve za prostorskoureditvene operacije, ki so že v teku oziroma
ki bodo vložene do 'izdaje tega zakona.
Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona upošteva številne strojepisne
napake in jih odpravi, prav tako pa naj odpravi nekatere redakcijske nedoslednosti v posameznih členih.
Številka: 465-5/73
Št.: 465-5/73
OSNUTEK ZAKONA
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev (kmetij)
Splošne določbe
1. člen
S tem zakonom se ureja poseben način dedovanja kmetijskih zemljišč in
zasebnih kmetijskih gospodarstev, s katerimi se omejuje prehod kmetijskega
zemljišča v last tistih, ki zemlje ne obdelujejo, preprečujejo drobitev določenih
zasebnih kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: kmetija) kot kmetijskih gospodarskih enot ter omogoča prevzem kmetij pod pogoji, ki dediča
preveč ne obremenjujejo.
Z dedovanjem po tem zakonu se ustvarjajo pogoji za smotrno uporabljanje
danih površin kmetijskih zemljišč in za okrepitev kmetijskega sodelovanja med
tistimi, ki jim kmetijsko zemljišče služi za osebno delo ter organizacijami
združenega dela.
2. člen
Kmetijska zemljišča po tem zakoniu so vsa obdelovalna, neobdelovalna in
gozdna zemljišča ter gozdovi, ki so namenjeni za kmetijsko ali gozdno proizvodnjo.
Niso kmetijska zemljišča po tem zakonu:
— zemljišča na območjih, ki so zajeta z urbanističnim ali zazidalnim
načrtom, razen če niso po teh načrtih določena za kmetijsko ali gozdno
proizvodnjo;
— zemljišča, ki so z urbanističnimi redi ali lokacijskimi dovoljenji namenjena za gradnjo;
— zemljišča, na katerih so stavbe ter zemljišča., ki so potrebna ali namenjena za normalno uporabo stavbe.
3. člen
Kmetija po tem zakonu je tista kmetijska in gozdna gospodarska enota,
ki jo je kot tako določila občinska skupščina z odlokom na predlog kmetijske
zemljiške skupnosti (5. člen zakona o kmetijskih zemljiščih, Uradni list SRS,
številka ...).
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Kmetijska zemljiška skupnost da predlog iz prejšnjega odstavka po opravljeni javni razpravi, ki jo izvede po krajevnih skupnosrtih s sodelovanjem
družbenopolitičnih organizacij.
Pri določanju kmetij je treba upoštevati zlasti:
— občinski prostorski plan (10. člena tega zakona o kmetijskih zemljiščih),
— ogroženost smotrnega izkoriščanja kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki
bi bila posledica drobitve kmetije,
— otežkooenje proizvodnega sodelovanja z .organizacijami združenega dela
zaradi drobitve kmetije in s tem zmanjšanje kmetijske proizvodnje,
— družbeni interes na ohranitvi določenih kmetijskih in gozdnih gospodarskih enot, zlasti glede varstva okolja,, njihove pomembnosti za splošni
ljudski odpor, njeno ohranitev iz zgodovinskih in kulturnih razlogov ter
podobno, in
— oe je potrebno preprečevati drobitev kmetije iz drugih pomembnih
razlogov.
Odlok iz prvega odstavka tega člena mora občinska skupščina po potrebi
najmanj pa vsakih 5 let pregledati in uskladiti z občinskim prostorskim planom
ter merili iz prejšnjega odstavka. Uskladitev izvede občinska skupščina po
postopku iz drugega odstavka tega člena.
4. člen
Kmetija obsega vse, kar predstavlja gospodarsko celoto in služi za redno
kmetijsko proizvodnjo ter z njo povezano dejavnostjo.
Sem se štejejo poleg kmetijskih zemljišč zlasti gospodarska dn stanovanjska
poslopja skupaj z zemljišči, ki so potrebna ali namenjena za normalno uporabo
stavbe (funkcionalna zemljišča), s kmetijo povezane služnosti in njim podobne
pravice, kmetijske priprave, orodja in živina, pravice in dolžnosti iz trajnega
gospodarskega sodelovanja z zadrugo ali organizacijo združenega dela ter
pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz kmečke skupnosti (36. člena zakona o združevanju kmetov Uradni list SRS, št. 22/72), objekti kmečkega turizma, ter
terjatve in dolgovi, ki so nastali v zvezi s kmetijsko proizvodnjo ali z njo
povezano dejavnostjo.
5. č 1 e n
Kmetijo deduje praviloma samo en dedič. Samo ob pogojih, ki jih določa
ta zakon, lahko deduje kmetijo več dedičev.
6. člen
Ce noben dedič ne izpolnjuje pogojev za dedovanje kmetijskih zemljišč
in kmetij po tem zakonu, se dedovanje odloži, dokler kmetijska zemljiška
skupnost ne dobi prevzemnika ustrezno z določbami 51. čfena tega zakona
o kmetijskih zemljiščih, vendar najdalj za eno leto. V tem primeru plača prevzemnik prevzemno ceno v višini in rokih, za katere se dogovori z dediči. Če
se prevzemnik in dediči ne sporazumejo o višini prevzemne cene in rokih,
v katerih je potrebno plačati, odloči o tem sodišče po pravičnem preudarku
glede na prevzeminikove možnosti, gospodarsko zmožnost kmetije in višino
bremen s tem, da rok za plačilo prevzemne cene ne sme biti daljši od petih let.
Prevzemno oeno dedujejo dediči po splošnih predpisih o dedovanju.
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V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko prevzemnik in dediči dogovorijo,
da se iz kmetije izločijo stanovanjska in gospodarska poslopja, kmetijsko
neobdelano zemljišče, kmetijske priprave, orodja in živina ter objekti kmečkega turizma.
Dediči uživajo kmetijsko zemljišče oziroma kmetijo, dokler ju prevzemnik
ne vzame v posest.
7. člen
Ce ne pride do prevzema kmetijskega zemljišča oziroma kmetije po prejšnjem členu tega zaikona, dedujejo dediči, ki ne izpolnjujejo pogojev za dedovanje
kmetijskih zemljišč oziroma kmetij po splošnih predpisih o dedovanju
— stanovanjska in gospodarska poslopja skupaj z zemljiščem, ki je potrebno
aH namenjeno za normalno uporabo stavbe,
— kmetijska neobdelovalna zemljišča, ki niso pomemlbna za kmetijsko
proizvodnjo ter se nahajajo v takem območju, v katerem se lahko po določbah
zakona o kmetijskih zemljiščih spremeni namembnost kmetijskih zemljišč in
— kmetijske priprave, orodja 'in živino ter objekte kmečkega turizma.
Kmetijska zemljišča in predmete iz 4. člena tega zakona, ki jih ne dedujejo
dediči po prejšnjem odstavku, postanejo družbena lastnina. Odškodnino, ki
jo za ta kmetijska zemljišča in predmete plača kmetijska skupnost po načelih
prevzemne cene iz prejšnjega člena tega zakona, dedujejo dediči po splošnih
predpisih o dedovanju.
Kmetijska zemljiška skupnost se lahko odreče kmetijskim zemljiščem in
predmetom iz 4. člena tega zakona, ki bi postali družbena lastnina, če je to
v skladu z občinskim prostorskim planom (10. člena tega zakona o kmetijskih
zemljiščih).
8. člen
Splošni predpisi o dedovanju se uporabljajo tudi pri dedovanju kmetijskih
zemljišč in kmetij, če ta zakon ne določa drugače.
Dedovanje na podlagi zakona
9. člen
Kmetijska zemljišča dedujejo na podlagi zakona dediči po splošnih predpisih o dedovanju, če izpolnjujejo pogoje po zakonu o kmetijskih zemljiščih.
10. člen
Kmetijo dedujie tisti, ki je zakoniti dedič po splošnih predpisih o dedovanju
in ki ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom, pri čemer
ima prednost tisti, ki je ta svoj namen izkazal s tem, da je bodisi na kmetiji
delal oziroma se usposobil za obdelovanje kmetijskih zemljišč, bodisi s svojim
trudom, zaslužkom ah kako drugače prispeval k ohranitvi oziroma zboljšanju
proizvodnih zmogljivosti kmetije.
11. člen
Če je več dedičev, ki izpolnjujejo pogoje za dedovanje kmetije, določene
v prejšnjem členu (upravičeni dediči), deduje kmetijo zapustnikov zakonec.
Ce zapustnikovega zakonca ni ali če se djedovanju odpove, jo deduje tisti
upravičeni dedič, ki ga soglasno določijo vsi upravičeni dediči.
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Ce se upravičeni dedič v roku, ki ga določi sodišče 'in ki ne sme biti daljši
od treh mesecev, ne sporazumejo, kdo izmed njih naj deduje kmetijo, jo deduje
tisti izimed njih, ki ga določi sodišče. Pri svoji odločitvi upošteva sodišče vse
okoliščin©, ki so za to pomembne.
12. člen
Ce kmetije ne deduje zapustnikov zakonec in bi po splošnih predpisih
o dedovanju dedovali kmetijo tudi mladoletni otroci in posvojenci zapustnika,
se lahko določitev dediča kmetije odloži, dokler ne postanejo vsi otroci in
posvojenci polnoletni. Odložitev določitve dediča kmetije lahko predlaga zapustnikov zakonec, njegov otrok ali posvojenec ter skrbstveni organ.
Pri odločanju o odložitvi določitve dediča kmetije upošteva sodišče koristi
mladoletnih in drugih dedičev ter druge okoliščine, ki so za to pomembne.
Kmetija, pri kateri je .določitev dediča odložena, je skupna last vseh dedičev,
ki bi dedovali po splošnih predpisih o dedovanju, dokler se po polnoletnosti
najmlajšega med njimi ne določi dedič kmetije po določbah tega zakona
(10. in 11. člen). Ko se v takem primeru določi dedič kmetije, se določijo tudi
dedni deleži po prvem o<dstavku 14. člena.
13. člen
Ce ni dediča, ki bi izpolnjeval pogoje za dedovanje po 10. členu tega zakona,
lahko deduje kmetijo tudi tisti zakoniti dedič po splošnih predpisih o dedovanju,
ki je kmet po zakonu o kmetijskih zemljiščih. Ce je takih dedičev več, dedujejo
kmetijo vsi v skladu s splošnimi predpisi o dedovanju. V tem primeru se sme
kmetija razdeliti po fizičnih delih.
14. člen
Zakonec, zapustnikovi otroci in posvojenci ter zapustnikovi starši, ki ne
dedujejo kmetije, dedujejo denarno vrednost nujnega deleža po splošnih predpisih o dedovanju (v nadaljnjem besedilu: dedni delež). Tem dedičem se ne glede
na zapustnikovo voljo všteje v dedni delež vse, kar se sicer vračuna v dedni
delež po splošnih predpisih o dedovanju, ki urejajo vračunanje daril in volil
v dedni delež.
Dedni delež lahko sodišče na zahtevo dediča iz prejšnjega odstavka poveča,
če ta nima potrebnih sredstev za življenje. Sodišče lahko dedni delež na zahtevo
dediča, ki je dedoval kmetijo, tudi zmanjšaj, če bi dedni delež in obveznosti
iz 15. člena tegazaikona prekoračili vrednost vseh dednih deležev po1 prejšnjem
O'dstavku ali pa bi bila ogrožena gospodarska zmožnost kmetije. Pri odločanju
o povečanju ah zmanjšanju dednih deležev upošteva sodišče vse okoliščine primera, zlasti premoženjske razmere in pridobitno sposobnost dedičev ter gospodarsko zmožnost kmetije.
15. člen
Dedni delež izplača dedič, ki je dedoval kmetijo. Rok za izplačilo dednega
deleža določi sodišče glede na gospodarsko zmožnost kmetije in socialne razmere
dediča. Ta rok lahko praviloma traja največ pet let; v izjemnih primerih laihko
sodišče na zahtevo dediča, ki je dedoval kmetijo, določi tudi daljši rok, in sicer
največ do desetih let.
Izjemoma lahko iz upravičenih razlogov deduje dedič iz prvega odstavka
prejšnjega člena tudi kmetijsko neobdelovalno zemljišče, ki ni pomembno za
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kmetijsko proizvodnjo ter se nahaja v takem območju, v katerem se lahko
po določbah zakona o kmetijskem zemljišču sipremeni namembnost kmetijskih
zemljišč. Tako zemljišče lahko deduje dedič v višini vrednosti svojega dednega
deleža.
16. člen
Če v primeru iz 12. člena tega zakona ne pride do odložitve določitve dediča,
mora dedič, ki je dedoval kmetijo, zagotoviti mladoletnim dedičem, da se
usposobijo za samostojno življenje, primerno gospodarski zmožnosti kmetije.
Ti izdatki se vštejejo v dedni delež po splošnih predpisih o dedovanju.
17. člen
Zapustnik ne more odpustiti dedne nevrednosti dediču iz prvega odstavka
14. člena tega zakona, ki je dedno nevreden zato, ker se je huje pregrešil zoper
dolžnost preživljati zapustnika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, kakor
tudi tistemu, ki ni hotel dati zapustniku potrebno pomoč.
18. člen
Ce dedič prostovoljno odtuji podedovano kmetijo ah njen znaten del
v desetih letih potem, ko je kmetijo prevzel, ter ne pridobi drugega kmetijskega
zemljišča najkasneje v enem letu od odtujitve podedovane kmetije aH njenega
znatnega dela, mora dedičem na njihovo zahtevo doplačati razliko tako, da
niso prikrajšani glede dednih deležev, ki bi jih dobili po splošnih predpisih
o dedovanju.
19. člen
Vrednost dela, ki se izloči iz zapuščine na zahtevo zapustnikovega zakonca
in ki ustreza njegovemu prispevku k povečanju vrednosti kmetije ter vrednost
dela. ki se izloči iz zapuščine na zahtevo zapustnikovih potomcev, ki so živeli
skupaj z zapustnikom ter mu s svojim trudom, zaslužkom ali kako drugače
pomagali k pridobivanju, se ne dodeli v naravi, temveč jo izplača dedič, ki je
dedoval kmetijo. Rok za izplačilo te vrednosti, ki ne sme biti daljši od dveh let,
določi sodišče.
Na zahtevo upravičencev iz prejšnjega odstavka ali dediča, ki je dedoval
kmetijo, lahko sodišče zaradi zdravstvenih, socialnih in drugih razlogov (npr.
gospodarska zmožnost kmetije in pod.), spremeni to pravico v pravico do dosmrtnega preživljanja na breme dediča, ki deduje kmetijo. Obseg pravice do
dosmrtnega preživljanja se lahko spremeni zaradi okoliščin, ki so v zvezi
s premoženjskim stanjem dediča, ki je dedoval kmetijo ali pa iz osebnih razlogov upravičencev iz prejšnjega odstavka tega člena.
Dedovanje na podlagi oporoke
20. člen
Oporočiitelj lahko z oporoko razpolaga s kmetijskimi zemljišči po splošnih
predpisih o dedovanju in v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Oporočitelj lahko z oporoko zapusti kmetijo zakonitemu dediču, ki izpolnjuje
pogoje iz 10. člena tega zakona.
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Ce ni takega dediča, lahko oporočitelj z oporoko zapusti kmetijo tudi drugi
osebi, ki je kmet po določbah zakona o kmetijskih zemljiščih.
Kmetijo lahko oporočitelj z oporoko zapusti samo enemu dediču. Izjemoma
sme oporočitelj zapustiti kmetijo več dedičem, če jo zapusti zakoncema v primeru 'iz 13. člena tega zakona. Kmetija, ki jo z oporoko zapusti zapustnik
zakoncema, se ne sune deliti po fizičnih delih.
Ce oporočitelj razpolaga s kmetijo v nasprotju z (določbami prejšnjih odstavkov, pride do dedovanja na podlagi zakona.
21. člen
Ce je predmet dedovanja kmetija, oporočitelj ne sme nakloniti volila,
katerega predmet so kmetijska zemljišča, gospodarska in stanovanjska poslopja
s pripadajočim zemljiščem, ki služijo za redno proizvodnjo, druge predmete,
ki se štejejo v kmetijo (4. člen tega zakona) pa lahko nakloni samo, če s tem
znatno ne prizadene gospodarske zmožnosti kmetije.
Izjemoma sme oporočitelj iz upravičenih razlogov nakloniti tudi kmetijsko
neoibdelovalno zemljišče, ki ni pomembno za kmeti jsko proizvodnjo ter se nahaja
v takem območju, v katerem se lahko po določbah zakona o kmetijskih
zemljiščih spremeni namembnost kmetijskih zemljišč.
Denarna in druga volila, ki bi dediča kmetije prekomerno obremenjevala,
sme sodišče na njegovo zahtevo zmanjšati. Pri tem mora sodišče paziti, da
dediči iz 14. člena tega zakona niso prikrajšani glede svojega dednega deleža
po tem zakonu.
22. člen
Zakonec, zapustnikovi otroci in posvojenci ter zapustnikovi starši, ki niso
preskrbljeni, pa jih je oporočitelj v oporoki prezrl, ali pa jim je naklonil manj,
kot bi dobil, če bi prišlo do dedovanja na podlagi zakona, lahko zahtevajo, da
se jim dodeli dedni delež po tem zakonu.
23. člen
S pogodbami o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja, darilnimi
pogodbami za primer smrti in pogodbami o dosmrtnem preživljanju ni mogoče
razpolagati s kmetijami v nasprotju s tem zakonom.
Predhodne in končne določbe
24. člen
Ta zakon se uporablja za vse dediščine, katerih predmet je kmetijsko
zemljišče oziroma kmetija, če dedovanje do dneva objave zakona še ni bilo
uvedeno.
25. člen
Oporoka, s katero je oporočitelj razpolagal S kmetijskim zemljiščem oziroma
kmetijo v nasprotju s tem zakonom, ne velja, če dedovanje do dneva objave
zakona še ni bilo uvedeno.
Nerealizirane pogodbe iz 23. člena tega zakona, ki so v nasprotju s tem
zakonom, ne veljajo od dneva objave tega zakona.
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26. člen
Ce v razdlružiitvenem .postopku, 'katerega predmet je kmetija, ni bila izdana
pravomoćna odločba do dneva objave tega zakona, imajo osebe, ki ne morejo
dedovati kmetije po tem zakonu, pravioo do denarne vrednosti svojega solastniškega deleža. Pravioo do deleža v naravi imajo te osebe samo, če med njimi ni
nobenega, ki bi bil lahko dedič kmetij« po tem zakonu ali če je to v skladu
z določbami tega zakona.
27. člen
Dokler ne bodo občinske skupščine določile kmetij po 3. členu tega zakona,
določi kmetijo skupnost obdelovalcev kmetijskih zemljišč v občini, če je to potrebno zaradi zapuščinskega postopka.
28. člen
Ta zakon začne veljati po preteku 30 dni od dneva objave v »Uradnem
listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev (kmetij) je obravnavala skupščina SR Slovenije v gospodarskem zboru 18. 10. 1972 in v republiškem zboru 8. 11.1972. Oba zbora sta
predlog za izdajo in temeljna .načela, na katerih naj bi temeljil ta zakon,
sprejela.
Pripombe k tezam, ki so bile predložene predlogu za izdajo zakona, so
dali: zakonodaj no-pravna komisija in komisija za varstvo okolja skupščine SR
Slovenije ter odbori za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega zbora, za družbenopolitični sistem in notranjo politiko ter za urbanizem, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora. Poleg
navedenih skupščinskih teles so dali predloge in pripombe še inštitut za civilno
pravo pravne fakultete v Ljubljani, vrhovno sodišče SR Slovenije in nekatera
druga sodišča, republiško javno pravobranilsto ter svet za kmetijsko in živilsko industrijo gospodarske zbornice SR Slovenije.
Na podlagi tez, ki so bile predložene predlogu za izdajo zakona in pripomb,
smo izdelali prvi osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev (kmetij), bi je bil skupaj s prvim osnutkom zakona
o kmetijskih zemljiščih predmet javne razprave. Na podlagi te javne razprave,
ki jo je organizirala kmečka sekcija republiške konference SZDL skupaj s predlagateljem in republiškim odborom sindikatov delavcev kmetijstva, živilske
in tobačne industrije, smo izdelali predloženi osnutek zakona.
Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev (kmetij) pomeni izvajanje sklepov 2. in 3. konference ZKS ter
izvajanje akcijskega programa izvršnega sveta. Poleg tega pa ta osnutek pomeni
tudi uresničevanje sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije o vprašanjih,
ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji
(Ur. list SRS, št. 39/70), s katerimi je bilo naloženo republiškemu sekretariatu
za pravosodje in Občo upravo, da prouči zaradi nesmotrne 'drobitve gozdne
posesti ustreznost sedanjega zakona o dedovanju in predlaga potrebne spremembe predpisov na tem področju.
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Pravna ureditev dedovanja kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) je potrebna iz več razlogov:
— zaradi družbenoekonomske in socialne funkcije zemljišč sploh ter kmetijskih zemljišč še posebej,
— zaradi demografskih in socialnih gibanj,
— zaradi razvoja kmetijstva v prihodnjih 15—20 letih,
— zaradi celotne 'izrabe prostora, varstva okolja in pokrajine.
Zemlja je hkrati z zrakom, vodo in klimatskimi okoliščinami naravni pogoj
za obstoj človeka sploh, hkrati pa je naravni ekonomski dejavnik za produkcijo
živil, lesa in drugih naravnih dobrin ter surovin, je podlaga za naselitev človeka
in za koncentracijo naselitve v urbanih naseljih, v določenih delih je edina
možnost za naravno rekreacijo, ki jo zahteva moderni način življenja v mestih,
je pogoj za gojitev domačih živali, za gjitev .divjadi, itd.
Druga značilnost zemlje je, da je zemlja primarni produkcijski faktor, ker
ni rezultat gospodarskega procesa, temveč je dana. Zato tudi razširjena reprodukcija zemlje praviloma ni mogoča (izjema je zemlja, pridobljena z osuševanjem). V tem se loči zemlja od drugih produkcijskih dejavnikov, ki so proizvod gospodarskega procesa in tako proizvedeni za. nadaljnjo proizvodnjo.
Te značilnosti zemlje pa imajo seveda posledico, da je zemlja predmet
nasprotujočih si interesov (kmetijskih in nekmetijskih) ter da je njena ponudba
strogo limitirana.. Mogoče so sicer spremembe kultur, 'spreminjanje neplodne
zemlje z melioracijami, poigozdiitvami in drugimi tehničnimi ukrepi v plodno,
spreminjanje gozda s krčenjem v kmetijsko zemljišče, zaviranje naravne erozije
s protierozijiskimi ukrepi in hudourniškimi gradnjami itd., vendar pa so vsi taki
ukrepi vsaj v Sloveniji lahko minimalni in ne morejo bistveno spremeniti
strukture površin, ker so bile možnosti glede na dane talne in klimatske
okoliščine že v zgodovinski razdelitvi površin med kmetijstvo in gozdarstvo
in z dosedanjimi melioracijami skoraj optimalno izrabljene.
Vse to pa nam narekuje, da moramo bolj kot doslej gospodarno ravnati
z zemljo. Spremeniti moramo tudi podedovane in žal preveč ukoreninjene
nazore o lastnini in drugih pravicah glede na zemljo. Zaradi pomena in vloge
zemlje ne more biti lastnina na njej nekaj absolutnega, predvsem pa ne
pravica do neomejenega razpolaganja s stvarjo in plodovi in stvar po svojem
okusu in interesu uporabljati ali ne, jo svobodno odtujevati, deliti ali celo
uničiti.
Ves čas po vojni smo priča procesu deagrarizacije in s tem v zivezi spreminjanja strukture prebivalstva v Sloveniji. Ce smo imeli v letu 1945 še 50 "b
kmečkega prebivalstva,, ga imamo po podatkih popisa prebivalstva iz leta 1971
samo še 18,6 %. Ta proces pa se nadaljuje in lahko pričakujemo, da bomo v
aoglednem času imeli kmečkega prebivalstva manj kot 10 %.
Proces deagrarizacije je namreč potekal tako, da se je zmanjšalo kmetijsko
prebivalstvo od leta 1948 do leta 1968 za 40 %, to je približno na 24 % skupnega
prebivalstva SR Slovenije. Od leta 1968 pa do leta 1971, torej v treh letih pa za
več kot 5 %. Realno je torej predvidevanje procesa deagrarizacije v konceptu
dolgoročnega razvoja kmetijstva in živilske 'industrije v SR Sloveniji (1968 do
1990), da bo leta 1990 8,5 % kmetijskega prebivalstva in tako v kmetijstvu samo
98 000 delovnih mest. Verjetno je, da je naš proces deagrarizacije med najhitrejšimi na svetu. Anglija je rabila za zmanjšanje deleža kmetijskega prebivalstva od 35 na 4 % okoli 150 let, ZDA in Kanada 60 let, Italija in Nemčija
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90 let, naš sedanji delež kmetijskega prebivalstva je Anglija dosegla že siredi
19. stoletja, Švica in Nemčija v začetku 20. stoletja, Avstrija okoli leta 1960
in Japonska 1965. leta. Tako zmanjšanje je Slovenija dosegla ob letni stopnji
2,7 in 2,1 °/o.
V zvezi s procesom deagrarizacije pa poteka tudi proces drobitve kmetij,
večanje števila delavsko-kmečkih gospodarstev, staranje in upadanje delovne
sposobnosti zasebnih kmetovalcev ter zato zmanjševanje obdelovalnih kmetijskih
površin, zmanjševanje celotne kmetijske površine in prehajanje kmetijskega
zemljišča v lajst tistih, ki ga ne obdelujejo z osebnim delom. Naj navedene procese ponazorimo. Leta 1947 je bilo v Sloveniji 156 000 kmetijskih gospodarstev, od
tega 26 000 kmečko-delavskih gospodarstev. V letu 1960 pa se je število zasebnih
kmetijskih gospodarstev povečalo na 184 000, od česar je delavsko-kmečkih
gospodarstev 84 000. Število »čistih« kmetijskih gospodarstev je torej upadlo na
30 000. Tudi ni zanimiv podatek, da je poprečna velikost zasebnega kmetijskega gospodarstva bila 1960. leta 6,8 ha, od katerih je prišlo na obdelovalno
zemljo 2,5 ha. V letu 1969 pa je bila poprečna velikost kmetije skupaj z gozdom
6,2 ha. Proces razslojevainja kmečkega prebivalstva se je nadaljeval tudi po letu
1960, saj cenijo, da smo imeli v letu 1969 že okoli 50 % delavsko-kmečkih
gospodarstev, ker se je v desetih letih preslojilo nadaljnjih 3263 kmetij, tj. 5 %
kmečkih gospodarstev. Pri tem naj opozorimo tudi na dejstvo, da so delavskokmečka gospodarstva svetovni pojav, ki je nastal kot rezultat zgodovinskega
procesa dezintegracije kmetijstva, njegov motiv pa je želja po večjih dohodkih.
Sicer pa je to dinamična kategorija preoblikovanja kmetijskega v nekmetijski
živelj, ki o pravilnem usmerjanju kmetijske politike do čistih kmetov lahko
olajša preobrazbo kmetijstva.
Celotna kmetijska površina se je v času od leta 1947 do 1969 zmanjšala od
1 022 000 ha na vsega 937 000 ha ali letno za nad 4000 ha. Pričakujejo, da se
bo površina kmetijskih zemljišč v Sloveniji zmanjšala do leta 1990 približno
za nadaljnjih 180 000 ha, od tega 60 000 ha na račun urbanizacije, 120 000 ha
pa zaradi pomikanja meje primestnih in obrobnih zemljišč. Tako naj bi imeli
leta 1990 le še 750 000 ha obdelovalnih zemljišč, vštevši s tem, da bi s hidromelioracijskimi ukrepi osušili v travnike in njive okoli 45 000 ha zamočvirjenih
dolinskih zemljišč.
Starostna struktura kmečkega prebivalstva kaže poprečno starost, ki je v
primerjavi z drugim prebivalstvom nenormalno visoka in tako postaja starostna struktura kmečkega prebivalstva čedalje bolj pereč problem, saj je bilo v
letu 1968 od skupnega števila zdravstveno zavarovanih kmečkih gospodarjev
kar 72,36 % starejših od petdeset let.
Pri prehajanju kmetijskega zemljišča v last tistih, ki ga ne obdelujejo z
osebnim delom, se poraja zemljiška špekulacija in socialno razlikovanje. Ta
proces — čedalje večja težnja po lastništvu zemljišč, ki je odsev zvišanja splošne življenjske ravni in gospodarske nestabilnosti, pomeni odtujevanje kmetijskega zemljišča tistim, ki ga uporabljajo za osebno delo, pomeni torej dejansko
proces razlastitve kmetijskih proizvajalcev. Lastništvo kmetijskega zemljišča
pa pomeni za tiste, iki ga ne obdelujejo, varno naložen denar in še možnost za
pridobivanje brez dela, če dajo tako zemljišče v zakup ali pa na njem ustanavljajo »viničarske« in tem podobne odnose, ki so tuji našemu družbenemu sistemu.
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Ti procesi pa niso skladni z našimi potrebami in tudi ne z dinamiko, ki jo
predvidevamo v dolgoročnem razvoju Slovenije glede kmetijstva. Zato je po
našem mnenju potrebno, da tudi z dedovanjem zaščitimo kmetijsko zemljišče
s tem, da omejimo krog dedičev, ki ga lahko dedujejo na zakonite dediče, na
druge pa samo, če so usposobljeni za obdelovanje kmetijskega zemljišča, in s
tem, da ga lahko dediči dedujejo samo v mejah, ki jih določajo predpisi o kmetijskem zemljiškem maksimumu, kakor bo določen v zakonu o kmetijskih zemljiščih, ter zavarujemo določene kmetije pred delitvijo.
Pri zavarovanju določenih kmetij pred drobitvijo moramo upoštevati destvo, da je za naše razmere značilna drobna, posest vaškega tipa in da je okoli
80 % kmetijskih obdelovalnih zemljišč v zasebni lastnini, ki je tako pomemben
faktor naše kmetijske proizvodnje. Zaito je pomembno, da zaradi pospeševanja
kmetijske proizvodnje in uvajanja socialističnih odnosov v tej proizvodnji ne
dopuščamo zmanjševanje ekonomskih sposobnosti določenih kmetij kot proizvodnih enot zaradi njihovega drobljenja. Na razdrobljenih kmetijskih zemljiščih namreč ne moremo uvajati sodobne tehnologije ter tako tudi ne smotrno
uporabljati danih kmetijskih površin. To pa .seveda pomeni, da ne moremo s
proizvodnim sodelovanjem med individualnimi kmetijskimi proizvajalci ter
organizacijami združenega dela preobražati zasebne kmetijske proizvodnje v
družbeno in s tem iz naturalnotržne v produktivno blagovno proizvodnjo. Prav
to proizvodno sodelovanje pa ima za posledico uvajanje socialističnih odnosov
v kmetijski proizvodnji, ki se kaže v menjavi značaja zasebnih kmetij, ker se
viključujejo v družbeno organizirano proizvodnjo in s tem izgublja značaj izključne zasebne lastnine. V naših pogojih pomeni to prehod individualnega
kmetijskega proizvajalca na socialistične proizvodne pozicije in veliko proizvodnjo skladno s celotnim razvojem socialistične samoupravne družbe brez kolektivizacije stalinskega tipa 'in procesa kapitalistične ekspropriacije kmetov.
Torej je v naših razmerah pomembno zavarovanje določenih kmetij pred drobitvijo, saj bi omogočanje nadaljnjega procesa drobitve določenih ekonomsko
sposobnih kmetij pomenilo v veliki meri odvzemanje možnosti za proizvodno
sodelovanje med individualnimi kmetijskimi proizvajalci in organizacijami
združenega dela. Tudi ne smemo zapostavljati zmogljivosti in možnosti, ki jih
imamo na kmetijah, temveč moramo omogočiti, da jih izkoristimo, ker so kmetije sposobne dati še večjo proizvodnjo. Zaščita določenih kmetij pred drobitvijo je prav tako eden od faktorjev za podpiranje opremljanja in moderniziranja proizvodnje, da bi naraščala produktivnost individualnih kmetijskih proizvajalcev in dohodek ter se izboljševale njihove življenjske možnosti,.
Vse to pa pomeni, da ne gre pri varovanjoi kmetij predvsem za zaščito
zasebne lastnine, temveč za zaščito kmetijske proizvodne enote tako gospodarsko-tehnične, kot tudi organizacijske. Kmetija je pravna, gospodarska in finančna enota, ki razpolaga z lastnim premoženjem, jamstvom, pravico do gospodarskega odločanja in splošno samostojnostjo v tržnih razmerjih. Kmetija je
kot kmetijska proizvodna enota tudi idružinska proizvodna skupnost 'in se tako
loči od družinske gospodarske skupnosti, ki je danes značilna za druge družine.
Tak značaj kmetij pa mora imeti za posledico drugačne pravice dedičev in
otrok.
Dedovanje ni edini krivec drobitve zasebnih kmetijskih zemljišč. Zal ni nikjer podatkov, koliko je dedovanje neposredno pripomoglo k temu negativnemu
pojavu. Ce imamo pred očmi, da sedanji sistem dedovanja postavlja kot pravilo

Priloge

835

pri zakonitem dedovanju fizično delitev premoženja in da je predvzel pri nujnem deležu francoski sistem rezerve in ne sistem denarne odprave, kakršnega
smo poznali pred uveljavitvijo novega zakona o dedovanju, pa vidimo, da tak
negativni proces pospešuje. Ne smemo pa tega problema gledati poenostavljeno tako, da upoštevamo samo dedovanje kot neposredni pravni naslov, zaradi
katerega je prišlo do drobitve kmetijskih zemljišč. Ce kmet razdeli za časa. življenja svojo lastnino med otroke ali pa napiše oporoko, se bo oziral na veljavni
sistem dedovanja. Zato bo popuščal za-htevam po zemlji tistih, ki so jih že sredstva kmetije usposobila za samostojno in lepo življenje (jih izšolala, izučila,
opremila delavnice itd.). Prevzemnik take zmanjšane kmetije pa je navadno
še drugače obremenjen z raznimi izplačili, kar vse škoduje tako. ohranitvi take
zmanjšane kmetije kot tudi možnostim, da bi prevzemnik moderniziral tehnologijo pridelovanja.
Predlagana ureditev dedovanja kmetijskih zemljič in zasebnih kmetijskih
gospodarstev (kmetij) ima tako namen omejevati prehod kmetijskega zemljišča
z dedovanjem v last tistih, ki zemlje ne obdelujejo, in drobitev določenih kmetij
ter prevzem kmetij pod ugodnejšimi pogoji, tako da ne bi bil dedič kmetije
preveč obremenjen.
Predlagani ukrepi naj bi pomenili novo sistemsko rešitev, tako ekonomsko
kakor tudi s stališča prostorskega načrta. S takimi rešitvami bi zgradili ustrezne zaščitne mehanizme, ki naj bi opravili nevarnosti stihijske agrarne ekonomike, kakršne izvirajo iz protislovij tržnega sistema.
Naposled naj še pripomnimo: če bomo urejanje posestnih struktur prepustili stihiji, ne bomo na zemlji obdržali niti toliko kmetov, kolikor jih rabimo
za kmetijisko proizvodnjo in ne bomo mogli vplivati na varstvo narave in oSoTja.
Osnutek zakona temelji na že sprejetih načelih in v celoti ujpošteva določbe osnutka o kmetijskih zemljiščih, s katerim je glede na predmet obravnave
nujno v tesni zvezi. Njegovih določb ne ponavljamo, pač pa se v nekaterih primerih sklicujemo nanje. Prav tako osnutek zakona ne ponavlja določb zakona
o dedovanju (Uradni list SFRJ, št. 42/65) in se s splošno določbo sklicuje na
splošne predpise o dedovanju. Ti predpisi spadajo sedaj po uveljavitvi ustavnih
amandmajev v republiško pristojnost ter se že pripravlja ustrezni zakon. Od
splošnih predpisov o dedovanju osnutek odstopa samo v primeru, ko je to nujno
glede na predmet dedovanja (kmetijskega zemljišča in kmetije) v zvezi, s sprejeto agrarno politiko, kar pa seveda pomeni prelom z do sedaj veljavnim načelom o univerzalnosti dedovanja.
Osnutek upošteva tudi običaje v zvezi z dedovanjem, ki so močno usidrani
v nekaterih območjih v Sloveniji. Tak primer je npr., da sta lastnika kmetije
zakonca. Zato v tem primeru osnutek odstopa od sicer trdno postavljenega
načela;, da sme kmetijo dedovati samo en dedič. S to izjemo je tudi poudarjeno
načelo, da je kmetija družinska (proizvodna skupnost.
Osnutek zakona loči kmetijska zemljišča od kmetijske proizvodne enote —
kmetije ter tako uvaja različen režim dedovanja za kmetijska zemljišča in za
kmetije. Kar zadeva kmetijska zemljišča se osnutek zakona sklicuje na omejitve pridobivanja kmetijskih zemljišč, ki jih predpisuje osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih, sicer pa določa, da veljajo za njihovo dedovanje splošni predpisi o dedovanju. S tem je po našem mnenju v zadostni meri zavarovana ureditev, ki jo predpisuje osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih glede lastništva
53»
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kmetijskega zemljišča. Pripominjamo še, da ne more veljati različna pravna
ureditev dedovanja in dragega prometa s kmetijskimi zemljišči,
Pri dedovanju kmetij kot kmetijskih proizvodnih enot pa. je potrebno, če
jih hočemo varovati pred drobitvijo in ohraniti njihovo gospodarsko sposobnost, odstopati od splošnih predpisov o dedovanju. Ta odstopanja se kažejo v
naslednjih načelih:
— kmetijo deduje praviloma samo en dedič;
— dedič-prevzernnik kmetije mora imeti namen obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom;
— pravice drugih dedičev se spremenijo v terjatve proti dediou-prevzemniku kmetije, pri čemer ni bistveno, ali je edini vir njegovih dohodkov kmetijska proizvodnja;
— krog dedičev, ki imajo pravico do dednih deležev, se skrči samo na zapustnikove otroke in posvojence, njegovega zakonca ter njegove starše;
— dedni deleži se zmanjšajo na nujne deleže po določbah o splošnem dedovanju, pri čemer je dana možnost za povečanje ali zmanjšanje zaradi določenih razlogov;
— če ni dedičev, ki bi imeli pogoje za dedovanje kmetijskih zemljišč ali
kmetij, se najprej poišče ustrezni prevzemnik, če tega ni, postane kmetijsko
obdelovalno zemljišče družbena lastnina, kolikor se temu ne odpove kmetijska
zemljiška skupnost.
S stališča naše agrarne .politike je zelo pomembna opredelitev pojma kmetije, tj. take proizvodne enote, ki jo hočemo zavarovati pred drobitvijo ob dedovanju. Ta opredelitev je pomembna tudi zaradi pravne varnosti, da bi lastniki
kmetij vedeli, kako smejo oporočno razpolagati. Zato menimo, da je potrebno
določiti, da se take kmetije vnaprej določijo po občinski skupščini na predlog
skupnosti obdelovalcev kmetijskih zemljišč v občini, ki po osnutku zakona o
kmetijskih zemljiščih odgovarja za občinsko kmetijsko politiko s tem, da zakon
samo primeroma navaja merila za opredelitev kmetije. Tak kriterij pomeni, .
da se bodo lahko določale kmetije v skladu s kmetijsko politiko občine. Pripominjamo pa, da so za vrsto kmetij v SR Sloveniji izdelani elaborati o njihovi
preusmeritvi in modernizaciji, na podlagi kaiterih bo lahko ugotoviti, ali gre
za kmetijo, ki je zaščitena v smislu tega zakona.
Glede načela, da lahko kmetijo deduje samo en dedič, pozna osnutek samo
dve izjemi. Prva je bila že omenjena: kmetijo lahko na podlagi oporoke dedujeta tudi zakonca. Vendar pa se v tem primeru kmetija ne sme deliti po fizičnih
delih. Druga izjema pa je dana v primeru, če je več dedičev-kmetov, ki že
imajo svoje kmetijsko zemljišče in ni dediča, ki ibi sicer izpolnjeval pogoje za
dedovanje kmetije. V tem primeru se sme kmetija razdeliti tudi po fizičnih
delih, saj se bodo tako ustvarile nove kmetijske proizvodne enote. Seveda pa
tudi taki dediči ne smejo prekoračiti zemljiškega maksimuma, ki je določen
v osnutku zakona o kmetijskih zemljiščih.
Osnutek ščiti mladoletne dediče na dva načina. Prvi način je v tem, da se
lahko v primeru, če kmetije ne deduje zapustnikov zakonec, na predlog odloži
določitev dediča kmetije, dokler ne postanejo vsi zapustnikovi otroci ali posvojenci polnoletni. S tako odložitvijo določitve dediča kmetije skušamo doseči,
da ne bi bil prikrajšan tisti mladoletni dedič, ki bi sicer izpolnjeval pogoje za
dediča kmetije. Drugi način varstva mladoletnih dedičev pa je v tem, da je
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dedič, ki je dedoval kmetijo, dolžan mladoletnega usposobiti za samostojno življenje, primerno gospodarski zmožnosti kmetije.
Osnutek omejuje zapustnika, da z volili in darili ne more prosto razpolagati, tako da določi, da se nekatere naklonitve dedičem in vštejejo v njihov
dedni delež. Tudi s tx> (določbo se poleg skrčitve dedičev, ki imajo pravico do
dednega deleža in zmanjšanja dednih deležev na nujne deleže, ohranjuje gospodarska sposobnost kmetije ter se tuldi uvaja načelo enakega obravnavanja
vseh dedičev, ki 'imajo pravico do dednega deleža ne glede na zapustnikovo
voljo. Tako se bo vedno -moralo všteti v dedni delež poleg drugih daril in volil
tudi vse, kar je bilo porabljeno za dediča v zvezi z njegovim šolanjem, ki presega obvezno'šolanje, in kar je bilo uporabljeno za usposobitev dediča za samostojno življenje.
Zapustnikova volja je omejena še pri odpustitvi dedne nevrednosti v primeru, če se je dedič, ki ima pravico- do dednega deleža, huje pregrešil zoper
dolžnost preživljati zapustnika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, kakor
tudi tistemu, ki ni hotel dati zapustniku potrebne pomoči. Taka, omejitev zapustnikove volje je še posebej upravičena v primerih, ko je za zapustnika skrbela družba in bi zaradi tega, ker ni dedičev, ki izpolnjujejo pogoje za dedovanje kmetijskih zemljišč oziroma kmetij, postalo kmetijsko zemljišče oziroma
kmetija družbena lastnina ter bi morala skupnost obdelovalcev kmetijskih
zemljišč in kmetij tem dedičem iziplaičati odškodnino po predpisih o razlastitvi.
Druge omejitve zapustnikove volje v zvezi z oporoko so pa v skladu z načeli,
ki izvirajo iz posebnosti dedovanja kmetij, ki smo jih že omenili.
V prehodnih in končnih določbah pa smo skušali odipraviti eventualno
izigravanje načel tega zakona v fazi do njegove uveljavitve ter rešiti tudi nekatera druga vprašanja, pomembna za uveljavitev njegovih načel.

MNENJA DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Mozirje,
Ormož, Sežana, Slovenske Konjice in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane,
so na svojem 35. zasedanju dne 18. maja 1973 obravnavali osnutek zakona
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij).
V razpravi je sodeloval delegat občine Tolmin.
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 skupina delegatov, izvoljena na zasedanju,
ta mnenja republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da jih
v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obravnavata.
V razpravi je bilo poudarjeno, da v 7. členu osnutek dopušča dedovanje
zemljišč in gospodarskih poslopij po- dedičih, ki ne izpolnjujejo pogojev dedovanja po splošnih predpisih o dedovanju, medtem ko je v 6. členu dopuščeno
dedičem in prevzemnikom, da od kmetij lahko ločijo zgradbe in neobdelovalno
zemljišče. Tako delitev bi bilo sicer v načelu treba onemogočiti, ker so zemlja,
zgradbe in stanovanjsko poslopje kmetije neločljivi del celote. Vendar pa praksa
ponekod kaže, da bi v primerih, če bi do te delitve ne prišlo, vse zgradbe
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v hribovitih delih propadle. Zato je treba rešiti tisto, kar se rešiti da (zlasti glede
na razvoj kmečkega turizma), seveda glede na situacijo v posameznih občinah.
Zato je bilo konkretno predlagano, da se k 6. oziroma 7. členu doda dopolnilo,
po katerem naj bi se prepustilo občinskim skupščinam, da same določajo pogoje
za izvajanje tega, načela.
St.: 711-1/73
Ljubljana, 22. 5. 1973
POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na seji dne 23. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij),
ki ga je republiški skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da je bil osnutek obravnavanega zakona izdelan potem, ko je bila o predlogu za izdajo zakona opravljena
široka javna razprava, ki jo je organizirala kmečka sekcija republiške konference
SZDL skupaj s predlagateljem in republiškim odborom sindikatov delavcev
kmetijstva, živilske in tobačne industrije. Predlagatelj je pri izdelavi osnutka
zakona upošteval pripombe, stališča in predloge, ki so bile dane v skupščinskih
telesih v faza obravnave predloga za izdajo zakona, poleg tega pa je upošteval
tudi pripombe javne razprave. Poudarjeno je bilo, da bo zakon vsekakor
prispeval h krepitvi kmetijskega gospodarstva in preprečevanju nadaljnje drobitve kmetij ter da bo zemlja dejansko- prehajala v roke tistih, ki jo obdelujejo.
Zato so poslanci v celoti podprli izhodišča, na katerih je zgrajen zakonski
osnutek.
Ko so obravnavali posamezne določbe osnutka zakona, so člani odbora izrazili naslednje pripombe, predloge in stališča:
k 3. členu : Predvideno je, da bo z novo ustavno ureditvijo krajevna
skupnost postala bistveni faktor pri krepitvi krajevne samouprave. Zato
je treba njeno vlogo aktivneje postaviti tudi v prvem in drugem odstavku,
saj je krajevna skupnost pravzaprav edina, ki najbolje pozna problematiko
svojega področja. Zato njena vloga ne more ostati samo pri organiziranju
in izvedbi javne razprave o tem, katera kmetijska in gozdna gospodarska enota
se bo na njenem območju obravnavala kot kmetija. Zato naj se na koncu tretje
vrste prvega odstavka dodasta besedi »krajevne skupnosti«. V prvi vrsti drugega odstavka pa naj se črta beseda »da« in nadomesti z besedami »in krajevna
skupnost dasta«.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali je v prvi alinei tretjega odstavka
zajet republiški prostorski plan, saj je treba pri določanju kmetij poleg občinskega prostorskega plana vsekakor upoštevati tudi kriterije in določbe republiškega prostorskega plana.
Poslanci so izrazili v razpravi o tretjem odstavku tega člena bojazen zaradi
možnosti za eventualen subjektivizem lokalnih faktorjev pri določanju kmetij.
Zato naj predlagatelj ta odstavek znova prouči in vanj vnese kriterije, ki bodo
ta subjektivizem čimbolj izločevali.
Ker je treba proizvodno sodelovanje z organizacijami združenega dela
postaviti pozitivno ali negativno, naj se tretja alinea tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
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»— možnosti za proizvodno sodelovanje z organizacijami združenega dela,«.
K 7. členu : Predlagatelj naj znova prouči vsebino tretjega odstavka. Ni
namreč povsem jasno, zakaj bi se kmetijska zemljiška skupnost lahko odrekla
kmetijskim zemljiščem in predmetom iz 4. člena.
K 20. č 1 e n u : Ce lahko pri zakonitem dedovanju pride do delitve kmetije, če se vsi dediči ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo, ni razlogov, da pri
oporočnem dedovanju zapustnik ne bi mogel prepustiti kmetije več dedičem,
če so ti kmetje in se ukvarjajo izključno s kmetijsko proizvodnjo. Zato naj se
v tretji vrsti četrtega odstavka med besedama »zakoncema v« vstavi beseda »in«.
K 27.členu: V drugi vrsti naj se med besedi »kmetijo skupnost« vstavi
beseda »zemljiška«.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona sprejme s tem,
da predlagatelj pri pripravi predloga upošteva pripombe, predloge in stališča,
izražena v tem poročilu.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Jaka
Bogataj.
Št.: 711-1/73
Ljubljana, 25. 4. 1973

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora skupščine
SR Slovenije je na seji dne 19. aprila 1973 obravnaval osinutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (km.etij), ki ga
je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je osnutek upošteval pripombe
in predloge, ki so bili sprejeti ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona
in njegovih tez,. Tako osnutek bolje opredeljuje pojem kmetije; zagotavlja, da bo
prišla v kmetijski zemljiški sklad le tista zemlja, ki bo za obdelavo zanimiva,
razširja krog dedičev in ustvarja večjo pravno varnost glede dedovanja.
V razpravi po posameznih členih odbor ni imel pripomb.
Izraženo pa je bilo rnjnenje k 10. členu, da bi pri določanju dediča kazalo
dati prednost tistemu, ki se je že dotlej preživljal izključno ali pretežno
od dela na kmetiji, in k drugemu odstavku 14. člena, kjer bi bilo treba kvalificirati ogroženost gospodarske zmožnosti kmetije npr. z besedo »resno« ali
»bistveno«.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejema osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev v predloženi
obliki.
Za poročevalca v zboru je odbor določil poslanca Franja Kordiša.
St.: 711-1/73
Ljubljana, 25. 4. 1973

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 25. 4. 1973 razpravljal o osnutku
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij), ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
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Uvodoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da je bil osnutek zakona
v široki javni in politični razpravi, kjer je bilo predvsem potrjeno njegovo
osnovno izhodišče, da je potrebno zaščititi kmetije kot gospodarske enote ter
stimulirati prevzem kmetije in ohranitev ljudi na zemlji. V načelni razpravi
poslanci k osnutku zakona niso imeli pripomb, v razpravi v podrobnostih pa
so bile predlagane naslednje:
K 3. členu : odbor meni, da ne bi smeli prepustiti odločanja o tem, kaj
je kmetija, skupščinam občin oziroma kmetijskim zemljiškim skupnostim.
Definicija kmetije naj bi bila vsebovana že v zakonu, pri čemer naj se upošteva predvsem, da bi morala biti kmetija, ki je pod posebnim režimom glede
dedovanja, taka gospodarska enota, na kateri bi se kmečka družina lahko normalno preživljala.
K 10. členu : z določbami tega člena bi bilo treba zagotoviti po mnenju
odbora prednost dedovanja čistim kmetom.
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona skupaj s predloženimi
pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Ivan Kreft.
Št.: 711-1/73
Ljubljana, 3. maja 1973.

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji
dne 24. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč
in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij), ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet.
Potem ko je predstavnik predlagatelja pojasnil bistvene značilnosti predloženega osnutka zakona glede na predlog za izdajo tega zakona, so se poslanci
strinjali s spremembami in dopolnitvami, ki jih je dala javna razprava ter
razprava v skupščinskih telesih. Uvodoma je bilo tudi ugotovljeno, da je predlagatelj upošteval stališča in predloge, ki jih je dal odbor pri obravnavi predloga za izdajo zakona, zlasti pa glede opredelitve kmeta in kmetije, ločevanja
dedičev, ki jih je kmetija usposobila za življenje, in tistih, ki jim kmetija
ni dala ničesar, glede dedovanja zgradb, inventarja in funkcionalnega zemljišča
ter glede izjemnih primerov, ko kmetijo lahko dedujeta dva ali celo več
dedičev.
V nadaljevanju je predstavnik predlagatelja odgovoril na nekatera vprašanja poslancev glede plačevanja davkov za čas, dokler se ne določi dedič, ter
glede zmanjševanja zakonitega deleža na nujni delež. Poslanci so se zlasti zadržali pri vprašanju obremenjevanja kmetije za primere, ko dediči ne kažejo
potrebne skrbi za starše in mora te preživljati občina oziroma družba.
V zvezi s tem je bilo v odboru izraženo enotno mnenje, da v osnutku tega
zakona nista dovolj obdelani skrb in dolžnost otrok do staršev, ki jih pogosto
vzdržuje občina. Prevladalo je prepričanje, da bi morala biti kmetija obremenjena za vse tisto, kar je družba dala za preživljanje ostarelih kmetov in da bi
to moralo biti povrnjeno potem, ko se po zapustnikovi smrti pojavijo dediči.
V 17. členu osnutka zakona je sicer zapustnikova volja omejena glede odpustitve dedne nevrednosti, če se je dedič huje pregrešil zoper dolžnost pre-
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življanja zapustnika, vendar se s tem, po mnenju poslancev, ne rešuje bistvo
vprašanja. Ker tudi veljavni zakon o razmerju med starši in otroki ne ureja
tega vprašanja, predlaga odbor, da predlagatelj prouči to vprašanje in v fazi
predloga zakona predloži ustrezno rešitev.
V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnostih odbor ni imel pripomb.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru
skupščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o dedovanju kmetijskih
zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) skupaj z mnenji in
predlogi odbora.
Odbor je za svojega poročevalca v zboru določil poslanca Jožeta Javornika.
St.: 711-1/73
Ljubljana, 3. 5. 1973.

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne
24. aprila 1973 obravnavala osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč
in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij), ki ga je republiški skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb, pri obravnavi po členih pa je zavzela naslednja stališča, pripombe in predloge:
k 1. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se besedi »poseben način«
črtata.
Komisija meni, da ta zakon ne ureja posebnega načina dedovanja, pač pa
ureja dedovanje kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev.
k 6. členu: Komisija je opozorila, da ni urejeno vprašanje, kdo upravlja
s kmetijo v času, ko dediči ali kmetijska zemljiška skupnost iščejo prevzemnika
kmetije, prav tako pa ni določeno, kaj je z obveznostmi oziroma koga le-te
bremenijo do prevzema kmetije. Komisija meni, da bi moral biti za ta čas
določen zapuščinski upravitelj, ki bi upravljal s kmetijo do njenega prevzema.
k 7. členu: Komisija je zavzela odklonilno stališče glede vsebinske
rešitve v tem členu. Zastavlja se vprašanje, kakšno uporabnost in vrednost
še imajo zemljišča predvsem v hribovitih in gorskih predelih, če dediči dedujejo
stanovanjska in gospodarska poslopja, kmetijske priprave, orodja in živino.
Brez teh objektov in orodij zemljišč, ki so pripadala kmetiji, ne bo mogoče
obdelovati oziroma smotrno izkoriščati, dana pa je tudi verjetnost nadaljnje
drobitve zemljišč. To pa so vzroki, ki utemeljujejo sprejem predloženega
zakona.
Komisija meni, da je potrebno predvsem uskladiti določbe tega zakona
(9. člen) in zakona o kmetijskih zemljiščih (17. člen) glede dedovanja kmetijskih
zemljišč potem, ko se izjalovijo vsa prizadevanja dedičev in kmetijske zemljiške
skupnosti, da bi se našel dedič iz 10. člena ali prevzemnik iz 6. člena tega
zakona. Če zemljišč ne morejo prevzeti dediči po tem zakonu oziroma sposobnih dedičev ni, ostanejo družbena lastnina po splošnih predpisih o dedovanju
in se kmetijska zemljiška skupnost takim zemljiščem ne more odreči. Vprašanje
odškodnine pa rešuje v teh primerih 17. člen zakona o kmetijskih zemljiščih.
k 12. členu: Glede na to, da je mogoče po tem členu odložiti določitev
dediča kmetije tudi za dobo 18 let, bi bilo treba določiti, da v tem času opravlja
kmetijo zapuščinski upravitelj, da bi se tako ohranila vrednost kmetije. Poleg
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tega v tem členu niso predvidene možnosti, da se v tako dolgem, času lahko usoda
take kmetije povsem spremeni. Zato naj predlagatelj te okoliščine in smotrnost
te ureditve ponovno prouči.
Št.: 711-1/73
Ljubljana, 26. 4. 1973
OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih
Zakon o arhivskem gradivu in o arhivih (Uradni list SRS, št. 4-24/66) se
spremeni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi:
ZAKON O ARHIVSKEM GRADIVU IN O ARHIVIH
I. Splošne določbe
1. člen
Arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano ali kako drugače zapisano) dokumentarno
gradivo, ki ima trajen pomen za znanost, za kulturo na splošno in za druge
družbene potrebe, in sicer ne glede na to, kdaj in kje ter pri kom je nastalo.
2. člen
Arhivsko gradivo je zavarovano po določbah tega zakona.
Namen varstva arhivskega gradiva je, da se gradivo trajno^ in nepoškodovarno ohrani in da se omogoči uporabljanje gradiva.
3. člen
Z zakonom je zavarovano tudi registraturno gradivo, dokler ni iz njega
odbrano arhivsko gradivo.
Registraturno gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano,
fotografirano, filmano, fonografirano ali kako drugače zapisano) dokumentarno
gradivo, prejeto in nastalo pri delu družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov, samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela, družbenopolitičnih in drugih organizacij, ne glede na trajnost njegovega pomena.
4. člen
Arhivsko in registraturno gradivo je zavarovano ne glede na to, čigava
last je in pri kom je, in ne glede na to, ali je evidentirano oziroma registrirano
ali ne.
5. člen
Družbena lastnina je arhivsko in registraturno gradivo:
— družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela, družbenopolitičnih organizacij in društev;
— prejšnjih državnih in avtonomnih organov in organizacij.
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Arhivsko in registraturno gradivo, ki je družbena lastnina, se ne more
odtujiti in ne obremeniti v dobro občanov in pravnih oseb, ki so nosilci lastninske pravice.
6. člen
Varstvo arhivskega gradiva opravljajo arhivi.
Varstvo arhivskega gradiva je posebnega družbenega pomena in se izvaja
na vsem območju SR Slovenije.
II. Arhivsko gradivo
7. člen
Varstvo arhivskega in registraturnega gradiva obsega:
— evidentiranje, zbiranje in strokovno obdelovanje;
— vzdrževanje iin varovanje pred poškodbami, uničenjem in izgubo (materialno varstvo);
— dajanje v uporabo.
8. člen
Varstvo registraturnega gradiva se opravlja v obsegu, ki omogoča zavarovanje v njem vsebovanega arhivskega gradiva.
Ce arhiv oceni, da v registra turnem gradivu organa ali organizacije ni
pričakovati arhivskega gradiva, odloči, da se varstvo .arhivskega gradiva
tam ne bo izvajalo.
9. člen
Evidentiranje arhivskega in registraturnega gradiva ima namen:
>— pripravljati reden dotok ustrezno urejenega in ohranjenega gradiva
v arhiv;
—. omogočiti preverjanje, da se gradivo ni uničilo in da ni izginilo;
— dajati pregled nad gradivom.
10. člen
Vsak arhiv evidentira arhivsko in registraturno gradivo za svoje območje.
Arhivsko gradivo, ki ni v arhivu, mora imetnik priglasiti pristojnemu
arhivu. Sporočiti mora arhivu tudi pomembnejše spremembe gradiva in mu
dati podatke, ki jih arhiv zahteva. Omogočiti mora arhivu vpogled v gradivo in
popis gradiva.
Imetnik mora omogočiti arhivu, da na kraju, kjer je registraturno gradivo,
ugotovi pomen in obseg gradiva ter razmere, v katerih gradivo hrani. Imetnik
je dolžan dati tudi druge podatke o gradivu, ki jih arhiv potrebuje.
11. člen
Arhivsko in registraturno gradivo, ki je v družbeni lastnini, je treba izročiti arhivu v rokih, za katere se sporazumeta organ ali organizacija, ki ima gradivo, in arhiv. Ta rok ne sme biti krajši kot pet let in ne daljši kot trideset let
od nastanka arhivskega oziroma registraturnega gradiva.
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12. člen
Arhisko in registraturno gradivo, ki je v družbeni lastnini, se izroči arhivu
v registraturno urejenem stanju in v zaokroženih celotah, ki so povezane po
svojemu nastanku. Ce gradivo ob izročitvi ni tako urejeno, lahko arhiv zahteva,
da ga izročitelj v določenem roku uredi; če ga v tem roku ne uredi, ga uredi
arhiv na imetnikove stroške.
13. člen
Arhivsko in registraturno gradivo, ki je v lasti občanov in civilnopravnih
oseb, pridobivajo arhivi z nakupom, z darili in drugimi pravnimi posli.
Občan ali civilnopravna oseba, ki namerava arhivsko in registraturno
gradivo odsvojiti, ga mora najprej ponuditi najbližjemu arhivu ali Arhivu
Slovenije.
Ce arhiv ponudbe v 60 dneh ne sprejme, ponudnik z gradivom prosto razpolaga, vendar ga ne sme odsvojiti pod pogoji, ki so ugodnejši od tistih, kakršni
so bili stavljeni arhivu.
14. člen
Kdor izroči arhivsko in registraturno gradivo (11. in 13. člen), mora pri tem
določiti, kdaj in pod katerimi pogoji bo gradivo dostopno za uporabo.
15. člen
Ce organ ali organizacija preneha, se izroči registraturno gradivo tistemu
organu oziroma organizaciji, ki prevzame njegove oziroma njene zadeve, razen
če je v aktu o prenehanju oziroma o likvidaciji določeno, naj se del gradiva
ali vse gradivo izroči arhivu.
16. člen
Arhiv strokovno obdeluje arhivsko gradivo, tako da ga ureja, odbira, tehnično opremlja, inventarizira in izdeluje pripomočke za njegovo uporabo po
navodilih, izdanih na podlagi 42. člena tega zakona.
Arhiv določa, kateri deli registraturnega gradiva imajo pomen kot arhivsko
gradivo. Odbiranje arhivskega gradiva iz registraturnega gradiva se opravlja
po postopku, ki ga določa navodilo na podlagi 42. člena tega zakona.
17. člen
Imetnik mora vzdrževati arhivsko in registraturno gradivo v urejenem
stanju.
18. člen
Materialno varstvo arhivskega in registraturnega gradiva izvajajo arhivi in
drugi imetniki po predpisih, izdanih na podlagi 42. člena tega zakona.
19. člen
Ce arhiv ugotovi, da arhivskega ah registraturnega gradiva njegov imetnik
ne. vzdržuje in ne varuje skladno s 17. in 18. členom tega zakona, določi imetniku rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Ce po preteku roka pomanjkljivosti niso odpravljene, lahko arhiv gradivu uredi ali pa mu ga tudi začasno
odvzame in ga vzdržuje, dokler imetnik ne zagotovi pravilnega vzdrževanja in
varstva; ureditev in vzdrževanje gradiva izvrši arhiv na imetnikove stroške.

Priloge

845

20. člen
Arhivsko in registraturno gradivo je dovoljeno odnesti ali odpeljati v tujino
le, če to dovoli republiški sekretariat za prosveto in kulturo; pred izdajo dovoljenja mora dobiti mnenje pristojnega arhiva.
21. člen
Arhivsko gradivo v arhivih je državnim organom dostopno za uporabo; organizacijam združenega dela, drugim organizacijam in posameznikom je dostopno, če izkažejo svoj na zakonu osnovni interes do uporabe.
Po tridesetih letih od nastanka arhivskega gradiva je njegova uporaba v
arhivih prosta, razen če posebni predpisi ali izročitelj (14. člen in drugi odstavek
32. člena) za posamezno gradivo ne določijo drugače.
Način in pogoje za uporabo arhivskega gradiva določajo s svojimi splošnimi
akti v skladu s tem zakonom posamezni arhivi oziroma organizacije, ki so po 32.
členu tega zakona upravičene, da opravljajo tudi varstvo arhivskega gradiva.
22. člen
Civilnopravne osebe, ki imajo arhivsko gradivo starejše od 50 let, so dolžne
dovoliti arhivu in drugim zainteresiranim organizacijam, organom in občanom,
ki jih pooblasti arhiv, da uporabljajo to gradivo v znanstvene in v druge podobne namene.
Občani, ki imajo arhivsko gradivo starejše od 50 let, morajo dovoliti arhivu,
da ga mehanično reproducira za znanstveno in strokovno obdelavo.
III. Arhivi
23. člen
Arhivi so zavodi.
24. člen
Skupščina občine skrbi, da se opravlja varstvo arhivskega gradiva in registraturnega gradiva na njenem območju. Za opravljanje te naloge ustanovi
občinska skupščina v soglasju s temeljno kulturno skupnostjo arhiv ali pa
ustanovi več občinskih skupščin v soglasju s temeljnimi kulturnimi skupnostmi
skupen arhiv. Občinska skupščina lahko v soglasju s temeljno kulturno skupnostjo tudi pooblasti arhiv v drugi občini, da opravlja naloge arhiva na njenem
območju.
Ce za območje občinske skupščine ni organizirano varstvo arhivskega in
registraturnega gradiva po prejšnjem odstavku, opravlja to varstvo za njeno
območje in na njene stroške Arhiv Slovenije, ki lahko sporazumno z občinsko
skupščino poveri opravljanje posameznih nalog varstva tudi drugemu arhivu
oziroma sorodni delovni organizaciji.
Arhiv Slovenije ustanovi SR Slovenija.
25. člen
Arhiv se ustanovi, če je zadosti arhivskega gradiva, če je zagotovljeno strokovno osebje, če so zagotovljeni ustrezni skladiščni in delovni prostori, .tehnična
oprema in finančna sredstva za delo arhiva. Podrobnejše določbe o pogojih za
ustanovitev arhiva določa predpis, izdan n apodlagi 42. člena tega zakona.

846

Priloge

Ustanovitelj arhiva iz prvega odstavka 24. člena tega zakona si mora pred
ustanovitvijo arhiva priskrbeti mnenje Arhiva Slovenije o tem, ali so izpolnjeni
pogoji iz prejšnjega odstavka.
26. člen
Arhivi evidentirajo, zbirajo, strokovno obdelujejo, vzdržujejo in dajejo v
uporabo arhivsko in registraturno gradivo ter opravljajo druge naloge, ki so po
zakonu v njihovem delovnem področju.
Arhivi izdajajo predpise dokumentov in potrdila na podlagi dokumentov,
opravljajo znanstveno-raziskovalne in kulturno-prosvetne naloge, ki so v zvezi
z njihovim arhivskim in registraturnim gradivom ali ki so jim dane z aktom o
ustanovitvi ali s statutom.
27. člen
Pri izvrševanju svojih nalog v zvezi z varstvom arhivskega in registraturnega gradiva arhivi sodelujejo z organi družbenopolitičnih skupnosti, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, s službo za spomeniško varstvo, z raziskovalnimi organizacijami, z organizacijami arhivarjev in zgodovinarjev in z drugimi zainteresiranimi organizacijami ter z občani.
28. člen
Arhiv, ki je ustanovljen oziroma pooblaščen za območje ene ah več občin,
opravlja varstvo arhivskega oziroma registraturnega gradiva za vse organe in
organizacije, ki imajo sedež na območju arhiva, razen za gradivo, ki ima pomen
za republiko.
29. člen
Za arhivsko in registraturno gradivo, ki ima pomen za republiko, opravlja
varstvo Arhiv Slovenije.
Za arhivsko oziroma registraturno gradivo, ki ima pomen za republiko, se
šteje zlasti gradivo:
— republiških organov;
— državnih in avtonomnih organov, ki so imeli sedež na območju SR
Slovenije in so po vsakokratni državnopravni ureditvi veljali za organe na
stopnji dežele oziroma za organe na podobni ali višji stopnji;
— organov družbenopolitičnih in drugih organizacij, ki po svojih pravilih
oziroma statutih delujejo za območje repubhke;
— organov prejšnjih političnih in drugih organizacij, ki so po svojih pravilih delovali za območje Slovenije ali nekdanjih dežel;
— zavodov, ki jim statuti oziroma pravila določajo opravljanje pomembnejših nalog v razvoju nacionalne kulture;
— osrednjih organov društev ali zvez društev, ki so po pravilih ah dejansko opravljah oziroma opravljajo pomembnejše naloge v razvoju nacionalne
kulture.
30. člen
Arhiv Slovenije poleg poslov po prejšnjem členu opravlja za. območje SR
Slovenije še tele zadeve posebnega družbenega pomena:
— vodi republiško evidenco arhivskega gradiva in evidentira arhivsko
gradivo, ki je v tujini in zadeva SR Slovenijo in Slovence;
— daje mnenje o tem, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev -arhiva (drugi
odstavek 25. člena);

Priloge

847

— skrbi za strokovni napredek arhivske službe;
— s samoupravnim sporazumom lahko arhivi določajo še druge strokovne
posle, ki jih v skupnem interesu opravlja Arhiv Slovenije.
31. člen
Ce arhiv preneha z delom, se z aktom o prenehanju določi, kateri drug
arhiv prevzame njegovo arhivsko in registra turno gradivo<.
32. člen
Republiški upravni organ za narodno obrambo, glavni štab SR Slovenije za
splošni ljudski odpor, upravni organi za notranje zadeve ter centralni komite
Zveze komunistov Slovenije lahko samostojno opravljajo varstvo' arhivskega
in registraturnega gradiva, ki je nastalo v njihovem delovnem področju.
Ce organi iz prejšnjega odstavka izročijo arhivsko gradivo arhivom ali
pa ga prepustijo v proučevanje kakšni drugi zainteresirani organizaciji, določijo,
pod katerimi pogoji se sme gradivo uporabljati.
33. člen
Zavodi, ki proučujejo zgodovino delavskega gibanja in ljudske revolucije,
opravljajo varstvo za arhivsko gradivo', ki ga sami hranijo ali ki ga imajo
društva in občani in po izvoru sodi v njihovo^ delovno področje. Ti zavodi
določijo tudi pogoje za uporabo tega gradiva.
Evidenco gradiva iz prejšnjega odstavka vodi pristojni arhiv.
34. člen
Arhiv lahko s pogodbo prepusti posameznim organom in organizacijam
določene vrste arhivskega in registraturnega gradiva in jim zaupa opravljanje
posameznih nalog v zvezi z njim. ter hkrati določi tudi pogoje za uporabljanje
tega gradiva. Ce arhiv ugotovi, da ti organi in organizacije ne izpolnjujejo pogojev, pod katerimi jim je arhivsko ali registraturno gradivo zaupano, jim ga
lahko odvzame oziroma ukrepa po 19. členu tega zakona.
Civilnopravne osebe in občani hranijo arhivsko gradivo, ki je njihova
lastnina, kolikor ga ne zaupajo arhivu.
35. člen
Družbeni organ za opravljanje zadev posebnega družbenega pomena v arhivu je arhivski svet.
Z aktom ustanovitelja se določi, katere organizacije in organi delegirajo
svoje predstavnike v arhivski svet. S tem aktom se tudi določi,, da je arhivski
svet sestavljen po načelu enakega zastopstva predstavnikov širše družbene
skupnosti in predstavnikov delovne skupnosti arhiva ali po načelu ločenih skupin. V prvem primeru je sklep sprejet, 'če sta zanj glasovah dve tretjini vseh članov, v drugem primeru pa je sklep sprejet, če sta zanj glasovali obe skupini
predstavnikov. Delegati so za svoje delo odgovorni tistemu, ki jih je delegiral v
arhivski svet.
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Arhivski svet oblikuje in sprejema dolgoročni program in letne programe
dela ter odloča o osnovnih pogojih za oblikovanje dohodka.
37. člen
Ravnatelja arhiva imenuje in razrešuje v soglasju z ustanoviteljem arhivski
svet.
Varianta k prvemu odstavku: Ravnatelja arhiva imenuje in
razrešuje v soglasju z arhivskim svetom ustanovitelj.
Ravnatelja arhiva Slovenije imenuje in razrešuje v soglasju z arhivskim
svetom ustanovitelj.
38. člen
Zakonitost dela arhiva nadzoruje pristojni upravni organ občine, na katere območju je arhiv.
Zakonitost dela Arhiva Slovenije nadzoruje republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
39. člen
Za pospeševanje in koordinacijo svoje dejavnosti, medsebojno sodelovanje
in obravnavanje vprašanj, ki so skupnega pomena, se arhivi lahko združujejo
v skupnost arhivov.
IV. Kazenske določbe
40. člen
Družbena pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 2000
do 10 000 dinarjev:
1. če ne priglasi arhivu arhivskega in registra turnega gradiva (10. člen);
2. če onemogoči popis arhivskega in registraturnega gradiva, ali če ne da
arhivu podatkov, ki jih arhiv potrebuje za svojo evidenco, ali če ne dovoli
arhivu, da ugotovi, kako se hrani arhivsko in registraturno gradivo (10. člen);
3. če ne izroči v dogovorjenem oziroma predpisanem roku arhivu arhivskega gradiva (11. člen).
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
41. člen
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek civilnopravna
oseba, če ne dovoli arhivu in drugim zainteresiranim organizacijam, organom in
občanom, ki jih pooblasti arhiv, da uporabljajo arhivsko gradivo v znanstvene
in druge namene (prvi odstavek 22. člena).
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba civilnopravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik,
če ne dovoli, da arhiv mehanično reproducira arhivsko gradivo za znanstveno
in strokovno obdelavo (drugi odstavek 22. člena).
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V. Prehodne in končne določbe
42. člen
Republiški sekretar za prosveto in kulturo izda navodila o popisovanju
(evidentiranju, inventarizaciji, tehnični opremi in izdelavi pripomočkov za uporabo) arhivskega in registraturnega gradiva, o odbiranju arhivskega gradiva
iz registraturnega gradiva, o načinu urejanja arhivskega gradiva v arhivih,
o načinu izvajanja materialnega varstva arhivskega in registraturnega gradiva
ter pravilnik o pogojih za ustanovitev arhiva.
43. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Ustavni zakon o spremembi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije določa, da se mora republiški zakon
o arhivskem gradivu in o arhivih (Uradni list SRS, št. 4-24/66) do 31. decembra
1973 uskladiti z ustavnimi amandmaji. Glede na to se je osnovala pri republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo delovna skupina, ki soi jo sestavljali
poleg sodelavcev tega sekretariata predstavniki arhiva Slovenije, skupnosti
arhivov Slovenije, mestnega arhiva v Ljubljani, dolgoletni arhivski delavec in
profesor na pravni fakulteti v Ljubljani in raziskovalni delavec zgodovine delavskega gibanja. Le-ta je pripravila besedilo osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih.
Osnutek zakona v prvem poglavju splošneje opredeljuje pojem arhivskega
gradiva in kot tak zajame arhivsko gradivo kot celoto. Iz besedila veljavnega
zakona izpušča nepotrebno naštevanje dejavnikov, pri katerih nastaja arhivsko
gradivo. Osnutek obsega novo določbo o predkupni pravici arhivov do arhivskega in registraturnega gradiva, ki ga namerava občan ali civilnopravna oseba
odtujiti. Doslej je veljala predkupna pravica samo za arhivske primere, ki so
bili hkrati kulturni spomeniki po predpisih o varstvu kulturnih spomenikov.
Pojem registraturnega gradiva osnutek ohranja, predvsem zato, da ne bi prišlo
do terminoloških razlik s predpisi drugih republik in pokrajin v jugoslovanski
skupnosti. Med registraturno gradivo pa se všteva še filmsko gradivo glede na
nastajajoči republiški zakon o filmu (3. člen). Iz določb zveznega splošnega
zakona o arhivskem gradivu (Uradni list SFRJ, št. 48/64) je prevzeta določba,
katero registraturno in arhivsko gradivo je družbena lastnina. Ta določba splošnega zakona se je prej po 16. členu citiranega splošnega zakona uporabljala
neposredno kot temeljni zakon. Besedilo 7. člena osnutka določneje kot 6. člen
veljavnega zakona navaja zadeve, ki so v arhivski dejavnosti posebnega družbenega pomena, 9. člen pa je prilagojen dejanskemu poteku opravil z arhivskim
gradivom. Predkupna pravica do arhivskega in registraturnega gradiva, ki ga
namerava odtujiti občan ali civilnopravna oseba, je urejena v 13. členu osnutka.
V primeru, da arhiv predkupne pravice ne uporabi, sme ponudnik prodati gradivo drugemu kupcu, vendar ne pod ugodnejšimi pogoji od tistih, ki so bili
postavljeni arhivu. Šestletno izvajanje republiškega zakona o arhivskem gradivu
54
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in o arhivih je vodilo sestavljalce, da se je besedilo 14. člena osnutka prilagodilo
realnemu stanju. Dalje se je izkazalo, da je nepotrebno obremenjevati arhive,
da bi sodelovali pri vseh posegih v registraturno gradivo, zato se jim nalaga le
dolžnost, da arhivi določijo, kateri deli registraturnega gradiva imajo' pomen
kot arhivsko gradivo. Ves nadaljnji postopek odbiranja .arhivskega gradiva iz
registraturnega gradiva pa ureja navodilo, kot je predvideno po 42. členu
tega osnutka (16. člen). Pojem javnosti (21. člen) je nadomeščen z ustreznejšim
pojmom »uporabe«. Glede civilnopravnih oseb in občanov, ki imajo v posesti
arhivsko gradivo, je skladno z mednarodno priznanim normativom določeno,
da so dolžni dati na uporabo arhivsko gradivo po petdesetih letih od nastanka
arhiva.
Da bi se preprečilo ustanavljanje .arhivov, ki ne bi bili dejansko potrebni
in tudi ne sposobni opravljati arhivske službe, kar bi tudi oteževalo graditev
čimbolj ustrezne arhivske mreže1, je komisija menila, da se mora zaradi čim
smotrnejšega ustanavljanja arhivov presoditi, če so dani pogoji za ustanovitev novega arhiva, predvsem s strokovne plati. Za tako presojo pa bi
bil najustreznejši arhiv Slovenije. Ta namen bi bil dosežen, če si ustanovitelj
priskrbi mnenje arhiva Slovenije o tem, da so po zakoinu izpolnjeni pogoji za
ustanovitev arhiva. Poseben pravilnik pa bo določil podrobnejše pogoje za
ustanovitev arhiva v smislu prvega odstavka 25. člena osnutka. Besedilo 27.
člena osnutka je prilagojeno na novo nastalim samoupravnim organizmom.
Določba 29. člena sedanjega zakona je neustrezna in tudi ni več v skladu
s samoupravnim razvojem arhivskih zavodov, zato so v 30. členu osnutka naštete tiste naloge, ki naj jih opravlja arhiv Slovenije kot osrednji zavod lin katere
je deloma že doslej opravljial. Razen navedenih nalog pa bi lahko arhivi določili
s samoupravnim sporazumom še druge strokovne naloge, ki naj bi jih v skupnem
interesu opravljal arhiv Slovenije.
Osnutek zakona prepušča varstvo arhivskega gradiva, kot je urejeno že
doslej, republiškemu upravnemu organu za narodno obrambo, upravnim organom za notranje zadeve in centralnemu komiteju Zveze komunistov Slovenije,
dodaja pa še glavni štab SR Slovenije za splošni ljudski odpor, pri katerih je
arhivsko in registraturno gradivo nastalo, vendar pa daje možnost, da tudi za
gradivo teh organov opravljajo varstvo arhivski zavodi.
Poudariti je treba, da osnutek predvideva arhivski svet kot družbeni organ
v arhivu za zadeve posebnega družbenega pomena; pooblašča ustanovitelja,
da ga oblikuje v skladu z navedenimi načeli ter določi organe in organizacije, ki
pošiljajo svoje delegate v arhivski svet (35. člen). Naloge arhivskega gradiva so
določene v 36. členu osnutka, 37. člen je oblikovan skladno s XIII. republiškim
ustavnim amandmajem. Končno je treba še omeniti, da so višine denarnih
kazni za prekrške prilagojene merilom novega zakona o prekrških. V navodilu
o evidentiranju arhivskega in registraturnega gradiva naj bi bila urejena tudi
inventarizacija, tehnična oprema in izdelava pripomočkov za uporabo, zato je
treba izdati navodilo s širšo vsebino, kot je predvidena v veljavnem zakonu
in je zato dobilo to navodilo v osnutku drug naslov. Glede na 25. člen osnutka
se poleg že doslej navedenih navodil predvideva še pravilnik, ki bo natančneje
določil pogoje za ustanovitev arhiva (42. člen).
Osnutek zakona ne prinaša nobenih novih finančnih obremenitev družbenopolitičnim in samoupravnim interesnim skupnostim, ki financirajo arhivsko
službo.
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MNENJE DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Kočevje, Radlje ob Dravi in Trbovlje, ter delegat mesta. Ljubljane so na svojem
36. zasedanju dne 28. 5. 1973 obravnavali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih.
K obravnavanemu osnutku delegati občin niso imeli pripomb.
St.: 63-13/73
Ljubljana, 29. 5. 1973
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 9. 5. 1973 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih (prečiščeno besedilo), ki ga je predložil skupščini SR Slovenije
v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi odbor k osnutku zakona ni imel pripomb.
V podrobni obravnavi je sprejel naslednje pripombe:
K 21. členu: V prvem odstavku naj se precizneje določi, v katerih
primerih je izkazan na zakonu utemeljen interes posameznikov za uporabo
arhivskega gradiva. Ta dopolnitev bi bila koristna zaradi boljše informiranosti
posameznikov.
K 37. č 1 e n u : Odbor meni, da je primernejša varianta k prvemu odstavku.
Rešitev, da ravnatelja imenuje in razrešuje ustanovitelj, je uveljavljena že na
nekaterih drugih področjih posebnega družbenega pomena in se je pokazala
za ustrezno.
Odbor je za poročevalko določil poslanko Vido Kastrin.
St.: 63-15/73 ESA 120
Ljubljana, 9. 5. 1973

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
22. maja 1973 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o arhivskem gradivu in o arhivih, ki ga je v obliki prečiščenega besedila
zakona o arhivskem gradivu in o arhivih skupščini SR Slovenije predložil njen
izvršni svet.
,V načelni razpravi se je odbor z osnutkom zakona strinjal. Ugotovil je,
da osnutek prečiščenega besedila zakona v zadovoljivi meri povzema in uresničuje smisel ustavnih dopolnil, predvsem glede prisotnosti večjega družbenega
interesa za to področje združenega dela in glede samoupravnega razvoja arhivskih zavodov. V skladu s tem je predviden tudi svet arhiva kot družbeni organ
za zadeve posebnega družbenega pomena. Odbor se je strinjal s težnjo, vsebovano v zakonskem osnutku, da se za vse atrhive uveljavijo čimbolj enotna
merila dela in njihove uporabe, vključno s specializiranimi arhivi.
Osnutek zakona, ki dovolj podrobno opredeljuje posamezna vprašanja
arhivske službe, ne vsebuje nikakršnih določil o delavcih v arhivskih zavodih.
Ker arhivi opravljajo varstvo za gradivo, ki je izrednega pomena tako za širšo
54»
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družbeno skupnost kot za posameznika, so člani odbora predlagali, da se v
zakonskem osnutku natančneje opredelijo tudi strokovni in siceršnji pogoji, ki
jih morajo izpolnjevati arhivski delavci.
V podrobni obravnavi osnutka zakona je odbor k posameznim členom sprejel naslednje pripombe, predloge in stališča:
K 1. členu : Opredelitev arhivskega gradiva je preširoka in zato ni dovolj
jasno, kaj v resnici sodi v arhivsko gradivo.
K 13. členu : V prvem odstavku tega člena, kjer je govora o načinih
pridobivanja arhivskega gradiva, naj se najprej uvrsti pridobivanje z darili.
K 16. členu : V tem in nadaljnjih členih naj se uskladita izraza »navodila« in »predpisi«.
K 19. členu : V peti vrsti naj se besedilo za vejico redakcijsko tako
popravi, da se bo glasilo: »lahko arhiv imetniku gradivo uredi ali.. .«.
K 21. členu : Vsebino tega člena je odbor ocenjeval s stališča, da velja
zagotoviti čim širšo dostopnost arhivov za znanstvene namene in dejansko
utemeljiti prepoved uporabe arhivskega gradiva do 30 let. Gradiva, ki je prek
tega zapornega roka nedostopno, naj bo čim manj, pri čemer je potrebno nuditi
možnosti za delo verificiranim raziskovalcem, ki raziskujejo na družbeno utemeljeni podlagi. Odbor je predlagal, da se skladno s to pripombo besedilo
drugega odstavka tega člena ponovno oceni in preoblikuje.
K 22. č 1 e n u : Besedilo tega člena ne spodbuja interesa hranilca-pesameznika za zbiranje, vzdrževanje in hranjenje arhivskega gradiva, torej interesa,
ki ga velja spodbujati. V besedilu tega člena tudi ni govora o nujni odškodnini
občanom, ki morajo dovoliti arhivsko gradivo v strokovno uporabo.
K 24. členu : V zvezi s tem členom je bilo opozorjeno na še vedno neurejeno financiranje arhivov v okviru občin. Kljub temu, da zakon o kulturnih
skupnostih določa kot financerja temeljne kulturne skupnosti, se to določilo
ne izpolnjuje v celoti.
K 27. členu : V prvi vrsti naj se črta beseda »svojih«, v drugi vrsti
pa zamenja vrstni red besed »arhivi sodelujejo«.
K 32. členu : Odbor se je v načelu strinjal s pobudo glavnega štaba SR
Slovenije za splošni ljudski odpor, da lahko tudi občinski štabi za splošni ljudski
odpor samostojno opravljajo varstvo arhivskega in registraturnega gradiva,
ki je nastalo v njihovem delovnem področju.
K 33. č 1 e n u : Odboru je bilo pojasnjeno, da besedilo tega člena velja samo
za muzeje NOB in še nekatere druge muzeje, ki proučujejo zgodovino delavskega gibanja; člani odbora so zato menili, da člen ni dovolj jasen ter predlagali, da se zadnji stavek prvega odstavka na koncu dopolni z besedilom »ki ga
hranijo«, s čimer naj bi bilo precizirano,, da prizadeti zavodi opravljajo
varstvo samo za arhivsko gradivo, ki so si ga pridobili dot uveljavitve tega
zakona.
K 35. členu : V prvem odstavku naj se izraz »arhivski svet« zamenja z
ustreznejšim »svet arhiva«.
Odbor se je strinjal s predvideno sestavo sveta arhiva, ki jo narekuje položaj arhivske službe kot dejavnosti posebnega družbenega pomena.
K 36. č 1 e n u : Odbor je podprl težnjo predlagatelja osnutka zakona, da
svet arhiva odloča tudi o osnovnih pogojih za oblikovanje dohodka zavoda;
v tem je videl eno od zagotovil, da arhivski zavodi ne bi oblikovali dohodka
na način, ki ne bi bil v skladu z interesom družbe; pri tem pa so predlagali,
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naj se izraz »oblikovanje dohodka« zamenja z jasnejšim in določnejšim, ker se
dohodek oblikuje tudi znotraj delovne organizacije.
K 37. č 1 e n u : Odbor je skrbno pretehtal obe varianti prvega odstavka
tega člena glede imenovanja in razreševanja ravnatelja arhiva. Ker je menil,
da je tako za prvo kot za drugo rešitev dovolj argumentov, se ni dokončno
opredelil in odločitev prepušča zboru.
K 41. členu : V skladu s pripombo k 22. členu osnutka zakona naj se
v zadnjem odstavku 41. člena predvidi tudi odškodnina občanu-posamezniku,
ki dovoli uporabo arhivskega gradiva, katerega lastnik je.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
predsednika dr. Borisa Kuharja,
Št.: 63-15/73
Ljubljana, 23. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 14. maja
1973 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih, ki ga, je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi po 'členih je komisija sprejela naslednje pripombe,
predloge in stališča:
K 3. č 1 e n u : Po mnenju komisije bi bilo v zvezi z drugim odstavkom
potrebno znova proučiti, ali so zajeti vsi dejavniki, pri katerih je registraturno
gradivo. Zakon o arhivu Jugoslavije (Ur. 1. SFRJ, št. 6/73) namreč našteva
poleg družbenopolitičnih organizacij in drugih organizacij tudi društva. Prav
tako bi bilo potrebno proučiti, če nimajo morda tudi posamezniki registraturnega gradiva, saj iz določbe 4. člena izhaja, da je poleg arhivskega gradiva
zavarovano tudi registraturno gradivo ne glede na to», čigava last je in pri
kom je.
K 6. členu: V drugem odstavku je treba poudariti, da je varstvo arhivskega gradiva dejavnost posebnega družbenega pomena, zato naj se ta določba
ustrezno: dopolni.
K 8. členu: V drugem odstavku je treba zaradi večje jasnosti povedati,
za kateri organ oziroma organizacijo gre. Morda bi kazalo v 3. členu, kjer
so našteti organi oziroma organizacije, uvesti skupen naziv.
K 24. členu : V zvezi z drugim odstavkom je komisija menila, da naj
bi arhiv Slovenije le začasno opravljal varstvo arhivskega in registraturnega
gradiva za območje občine, kjer to varstvo ni organizirano. Ta dopolnitev je
utemeljena, glede na načelo, določeno v prvem odstavku, po katerem skupščina
občine skrbi, da se opravlja varstvo arhivskega in registraturnega gradiva na
njenem območju.
V tretjem odstavku je treba določiti organ, ki ustanavlja arhiv Slovenije.
Po dosedanji praksi in zakonskih določbah take zavode ustanavlja skupščina
SR Slovenije.
K 35. č 1 e n u : Po mnenju komisije bi bilo treba zaradi večje preglednosti
razmejiti določbe o opravljanju s posebnim podnaslovom.
Nadalje je bilo opozorjeno, da bi bilo potrebno proučiti predlagano rešitev
glede arhivskega sveta, ki naj bi bil po predlogu zakona lahko sestavljen
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po načelu enakega zastopstva predstavnikov širše družbene skupnosti in predstavnikov delovne skupnosti arhiva ali pa po načelu ločenih skupin. Vprašanje
je namreč, če je predvidena ureditev sistemsko sprejemljiva, in funkcionalno
primerna za arhive, ki imajo prav gotovo specifičen položaj glede na dejavnost
posebnega družbenega pomena, ki jo opravljajo in na manjše število zaposlenih.
Podobno ureditev sicer uvaja zakon o javnem obveščanju za družbeni organ
pri časopisu, s tem pa ni rečeno, da se po takem vzorcu lahko uredi tudi upravljanje v arhivih. Proučiti je treba primernost dvojnega zastopstva na splošno,
zlasti pa zastopstva po načelu ločenih skupin. Ce gre za družbeni interes, ki
vsekakor obstaja pri dejavnosti, kakršna je arhiv, potem ne more priti do nesoglasij, zato bi morala biti v zakonu ali statutu določena vprašanja, kje je
potrebno soglasje.
Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi bilo zaradi manjšega števila zaposlenih
in enotne sistemske ureditve arhivov potrebno proučiti, ali bi prišla v poštev
organizacija enotnega republiškega zavoda z regionalnimi oziroma medobčinskimi arhivi.
K 36. č 1 e n u : Tudi določbo' tega člena je treba še temeljito proučiti, zlasti
z vidika, če so v njej zajete pristojnosti arhivskega sveta.', ki naj bi bile zaradi
značaja te dejavnosti določene v zakonu.
K 37. členu : Po mnenju komisije je sprejemljiva predlagana varianta,
po kateri ravnatelja arhiva imenuje in razrešuje v soglasju z arhivskim svetom
ustanovitelj.
K 40. členu: Družbena pravna oseba v prvem odstavku in odgovorna
oseba pravne osebe v drugem odstavku naj se nadomestita z organizacijo združenega dela ali drugo pravno osebo oziroma v drugem odstavku odgovorno
osebo organizacije združenega dela ali. druge pravne osebe, ker se v pravnem
izrazoslovju uporablja ta terminologija.
St.: 63-15/73
Ljubljana, 15. 5. 1973
OSNUTEK ZAKONA
o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se urejajo vprašanja s področja cestnega prevoza oseb in
blaga ter pogoji, ki jih morajo izpolnjevati lastniki oziroma imetniki motornih
vozil, da lahko opravljajo prevoz v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu:
prevozniki).
2. člen
Prevoz oseb in blaga z motornimi vozili v cestnem prometu je lahko' javni
prevoz ah pa prevoz za lastne potrebe.
Javni prevoz je prevoz oseb in blaga, ki je ob enakih pogojih dostopen
vsakomur in se opravlja na podlagi prevozne pogodbe, sklenjene med prevoznikom in koristnikom prevoza.
Prevoz za lastne potrebe je prevoz oseb in blaga za zadovoljitev lastnih
potreb imetnika motornega vozila.
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3. člen
Javini prevoz lahko opravljajo pod enakimi pogoji organizacije združenega
dela, če izpolnjujejo s tem zakonom predpisane pogoje in če to dejavnost registrirajo v skladu z veljavnimi predpisi.
Javni prevoz smejo opravljati tudi občani ob pogojih, ki so predpisani
s tem in drugimi republiškima zakoni in na njihovi podlagi izdanih predpisov.
4. člen
Prevoz oseb in blaga je dovoljen samo z motornim vozilom, ki poleg
pogojev, določenih s predpisi o varnosti prometa in o javnih cestah, izpolnjuje
tudi tehnično-eksploatacijske pogoje in ima lastnosti, ki jih določajo jugoslovanski standardi za posamezne vrste prevoza.
Tehnieno-eksploatacijski pogoji so v smislu tega zakona pogoji, ki jih mora
glede na vrsto in značaj prevoza izpolnjevati motorno vozilo za zagotovitev
ustreznega prevoza,
Tehnično-eksploatacijske pogoje iz 1. odstavka tega člena določi republiški
sekretar, pristojen za promet.
5. člen
Zaradi varnosti prometa so prevozniki dolžni redno preverjati ali se prevoz
opravlja v skladu z določili zveznega zakona, tega zakona in na njuni podlagi izdanih predpisov.
6. člen
Za izvajanje pogojev iz 5. člena tega zakona so organizacije združenega
dela dolžne organizirati notranjo kontrolo-, določiti njeno organizacijo in način
upravljanja notranje kontrole. Za opravljanje posameznih ali vseh nalog notranje kontrole lahko dvoje ali več organizacij združenega dela ustanovi skupno službo notranje kontrole.
7. člen
Občan, ki opravlja prevoz oseb ali blaga, je dolžan opravljati tehnične preglede svojega motornega vozila in zagotavljati druge pogoje za varnost prometa, na način, pod pogoji in v roku, ki ga določi republiški sekretar za notranje
zadeve v soglasju z republiškim sekretarjem, pristojnim za promet.
8. člen
Avtobus in tovorno motorno vozilo, s katerim se opravlja prevoz, mora imeti
potni delovni list, ki mora vsebovati zlasti: oznako vozila, podatke o tem, kaj
prevaža, težo tovora oziroma število potnikov, podatek o poti vozila med prevozom ter podatke o voznem osebju; vozila organizacij združenega dela pa tudi
potrdilo o brezhibnosti vozila pred njegovim odhodom na pot.
Določba iz 1. odstavka tega člena ne velja za avto-taksije in tovorna
motorna vozila v lasti občanov, kadar opravljajo prevoz za lastne potrebe.
Obrazec potnega delovnega lista (potni nalog) predpiše republiški sekretar,
pristojen za promet.
9. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov opravljajo upravni organi, pristojni za inšpekcijo cestnega prometa,
na način, ki ga določa ta zakon.

856

Priloge
II. JAVNI PREVOZ

10. člen
Javni prevoz oseb in blaga (v nadaljnjem besedilu: javni prevoz), se lahko
opravlja kot prevoz v linijskem cestnem prometu in kot prevoz v prostem
cestnem prometu.
1. Javni prevoz oseb v linijskem cestnem prometu
11. člen
Javni prevoz v linijskem cestnem prometu je prevoz, ki se opravlja na
določenih relacijah po v naprej določenem voznem redu in so zanj cena in
drugi vozni pogoji v naprej določeni.
12. člen
Javni prevoz v linijskem cestnem prometu je lahko medkrajevni, primestni in mestni.
13. člen
Javni medkrajevni promet je prevoz potnikov med kraji na linijah, ki so
praviloma daljše kot 30 km.
Gospodarska zbornica SR Slovenije v soglasju z republiškim, sekretarjem,
pristojnim za promet, predpiše pogoje o uvajanju linije v medkrajevnem
prometu.
14. člen
• Prevoznik satmostojno predlaga uvajanje Unije za prevoz potnikov v medkrajevnem prometu, vozni red in ceno.
Vozni red mora vsebovati: vrsto linije, relacijo, na kateri se prevoz opravlja, število prevozov in vrstni red avtobusnih postaj in postaj aUšč ter njihovo
oddaljenost od začetne postaje po uradnem daljinarju, ki ga predpiše republiški sekretar, pristojen za promet, čas prihoda in odhoda na vsako postajo
oziroma postajališče in rok veljavnosti voznega reda ter linije oz. prevoza
na Uniji.
Pri določanju voznega reda mora prevoznik poskrbeti, da najkrajši čas
voženj na relacijah oziroma linijah in njihovih delih ustreza dovoljenim hitrostim in gostoti prometa na cesti ter stanju ter prometno-tehničnim značilnostim zadevne ceste.
Vozni red in cena morata biti razglašena na način, ki je v navadi, in sicer
najpozneje do dneva, ki je po voznem redu določen za pričetek obratovanja
Unije.
15. člen
Prevozniki, ki opravljajo javni prevoz v medkrajevnem linijskem prometu,
morajo v okviru gospodarske zbornice SR Slovenije uskladiti svoje vozne rede
med seboj, kolikor je mogoče, pa tudi z voznimi redi železniškega, pomorskega
in zračnega prometa, da se potnikom zagotovi najustreznejše koriščenje vseh
vrst prevoza. Vozni redi na isti razdalji morajo imeti enak minimalni čas
trajanje vožnje, določen v skladu s predpisi o varnosti prometa.
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16. člen
Linija medkrajevnega prometa je določena, ko je usklađena v voznem redu
in vpisana v register pri gospodarski zbornici SR Slovenije.
Prevoznik mora usklađeni vozni red za prevoz v medkrajevnem linijskem
prometu priglasiti v registracijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije.
Prevoz potnikov se sme začeti šele, ko je vozni red registriran.
Za prevoze iz prvega odstavka tega člena predpiše način in postopek
usklajevanja ter registracije voznih redov, kakor tudi postopek in način reševanja sporov v zvezi z usklajevanjem voznih redov gospodarska zbornica SR
Slovenije v soglasju z republiškim sekretarjem, pristojnim za promet.
Gospodarska zbornica SR Slovenije uredi in objavi skupni vozni red vseh
linij medkrajevnega, medrepubliškega in mednarodnega potniškega prometa
za območje SR Slovenije.
17. člen
Prevoz oseb v medkrajevnem in primestnem prometu je prevoznik dolžan
opravljati na liniji, katere vozni red je registriran, v skladu z voznim redom
in sicer ves čas, dokler velja.
Vozni red se sme spremeniti šele, ko je znova usklađen in ko je ta sprememba registrirana.
18. člen
Javni primestni promet je prevoz potnikov med mestom oziroma krajem
in njegovo okolico, na linijah, ki potekajo na območju občine ali dveh občin
ter je namenjen potnikom, ki se redno vozijo; na. delo, v šolo in podobno (dnevna
migracija).
19. člen
Javni mestni promet je prevoz potnikov na ureditvenem območju mesta,
ki ga predstavlja z urbanističnim planom urejeno območje mesta ali naselja
in njegova okolica, ki je neposredno podrejena njegovim stanovanjskim, komunalnim in drugim urbanskim razmeram.
20. člen
Določanje linij ter postopek usklajevanja voznih redov in ostala vprašanja
s področja primestnega in mestnega prometa ureja občinska skupščina s svojimi predpisi.
V primerih, kadar linija primestnega oziroma mestnega prometa poteka
na območju več občin, določajo to linijo prizadete občine sporazumno.
21. člen
Med tem, ko velja vozni red, sme biti posamezna linija opuščena,
— če jo kaka višja sila ali drugo izredno naključje neodvisno od volje
prevoznika onemogoči za dalj kot tri mesece;
— če prevoznik neha opravljati prevozniško dejavnost;
— če prevozniki združijo sredstva ali sklenejo' pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju zaradi skupnega opravljanja prevoza na določenih linijah,
in sicer ob pogoju, da je v kraju, kjer se linija začenja ter v kraju, kjer se linija
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končuje, zagotovljeno, da bodo zagotovljene osnovne potrebe občanov po prevozu
na glavni relaciji po opustitvi te linije. Obveznost prevoza preneha, ko se vozni
red izbriše iz registra.
22. člen
Prevoznik, ki opravlja javni linijski prevoz, je dolžan sprejeti za prevoz
vsako osebo in prtljago, upoštevaje pri tem število sedežev oziroma nosilnost
vozila, če oseba in prtljaga izpolnjuje pogoje za prevoz in če po predpisih ni
izključena iz prevoza,
23. člen
Vstopanje in izstopanje potnikov je možno samo na avtobusnih postajah
in postajališčih, ki so v ta namen zgrajene oziroma določene in navedene v
registriranem voznem redu,
2. Javni prevoz blaga v linijskem cestnem prometu
24. člen
Javni prevoz blaga v linijskem cestnem prometu je prevoz, ki se opravlja
na določenih relacijah, po> vnaprej določenem voznem redu, ceni in voznih
pogojih.
25. člen
Prevoznik samostojno predlaga linije za prevoz blaga, vozni red in ceno.
26. člen
Prevoznik je dolžan prijaviti Unijo in vozni red gospodarski zbornici
SR Slovenije v registracijo.
27. člen
Gospodarska zbornica SR Slovenije določi, kdaj in katere vozne rede te
Unije morajo prevozniki medsebojno uskladiti.
28. člen
Prevoznik sme opustiti Unijo za javni prevoz blaga šele po predhodnem
obvestilu gospodarske zbornice SR Slovenije in objavi ukinitve.
29. člen
Prevoznik je dolžan sprejeti za prevoz vsako blago, ki izpolnjuje pogoje
za prevoz in ki po predpisih ni izločeno iz prevoza.
3. Javni prevoz v prostem cestnem prometu
30. člen
Javni prevoz oseb in blaga v prostem cestnem prometu je prevoz, pri katerem skleneta prevoznik in naročnik prevoza pogodbo o relaciji, prevozni ceni,
dodatnih pristojbinah za storitve, opravljene za osebe in blago, ki naj se prepeljejo in o drugih prevoznih pogojih.
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III. PREVOZ ZA LASTNE POTREBE
31. člen
Prevoz za lastne potrebe smejo opravljati imetniki motornih vozil, in sicer:
1. organizacije združenega dela, državni organi in druge pravne osebe:
a) če prevažajo osebe, ki so pri njih v delovnem razmerju, ali druge osebe,
v zvezi z opravljanjem dela s svojega delovnega področja;
b) če prevažajo blago za svoje potrebe;
2. občani, kadar uporabljajo vozila za lastne potrebe.
Za prevoz blaga, ki ga prevaža za svoje potrebe, se šteje tudi prevoz stvari,
ki jih je gospodarska organizacija sama izdelala, predelala ali popravila, kupila
ah prodala, dala ali vzela v najem, ali pa sprejela v skladišče — če je skladiščenje njena glavna dejavnost.
Če opravlja delovna ali druga organizacija, državni organ ali druga pravna
oseba -prevoz iz 1. točke prvega odstavka tega člena z najetim motornim vozilom, se šteje, da opravlja prevoz za lastne potrebe.
Za prevoz blaga za lastne potrebe se šteje prevoz stvari, ki jih je občan
v svoji dejavnosti izdelal, predelal ah popravil ah v te namene kupil, ter prevoz
za potrebe lastnega gospodinjstva.
32. člen
Za prevoz za lastne potrebe v smislu 32. člena tega zakona se šteje tudi
prevoz oseb z lastnim ali najetim motornim vozilom, ki ga opravljajo:
1. hoteli in počitniški domovi — če prevažajo svoje goste,
2. zdravstveni zavodi, če prevažajo bolnike,
3. turistične delovne organizacije — če po posebni pogodbi prevažajo skupine turistov, ne da bi med potjo sprejemale potnikov,
4. letališča ah druga podjetja, ki jim je poverjeno izkoriščanje javnega
letališča i— če prevažajo potnike in njihove spremljevalce od poslovalnic v mestu
ah hotelov do letališča in obratno,
5. občani, ki opravljajo gostinsko dejavnost, če prevažajo svoje goste s
kombijem.
Za prevoz, ki ga opravljajo za lastne potrebe imetniki motornih vozil iz
3. točke prvega odstavka tega člena, veljajo določbe 4. člena tega zakona.
IV. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA
TER POSTAJE ZA TOVORNE AVTOMOBILE
33. člen
Avtobusna postaja opravlja sprejem in odpravljanje avtobusov, potnikov
in prtljage, prodajo vozovnic, dajanje informacij o prevozu in opravlja druge
storitve v zvezi s prevozom (glavna dejavnost).
Avtobusna postaja lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so v neposredni
zvezi z glavno dejavnostjo, kot so opravljanje gostinskih in drugih storitev
potnikov, parkiranje, garažiranje in servis avtobusov in podobno (stranska
dejavnost), če za to izpolnjuje pogoje.
Avtobusna postaja je organizacija združenega dela.
Dejavnost avtobusne postaje mora biti registrirana po veljavnih predpisih.
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Avtobusna postaja opravlja storitve na podlagi svojih splošnih pogojev.
Splošni pogoji, obratovalni čas in cena pristojbin za storitve avtobusne
postaje morajo biti objavljene na način, ki je v navadi in na postaji najmanj
petnajst dni poprej, preden začno veljati.
35. člen
Avtobusna postaja mora imeti potrebno število pokritih peronov in potrebne
prostore za zadrževanje potnikov, za hrambo prtljage, za bivanje članov posadke avtobusov in za prometni urad.
Poleg tega mora imeti avtobusna postaja potrebno število mest za prodajo
vozovnic, mesto za dajanje inforlmacij o gibanju avtobusov, napravo za razglase,
javno telefonsko govorilnico in tablo za objave izvlečkov iz voznih redov
in cen, naprave za razsvetljavo in ogrevanje ter sanitarne naprave s tekočo
vodo.
Prostori iz prvega odstavka tega člena morajo ustrezati higienskim in
sanitarnim zahtevam in morajo biti opremljeni z ustreznimi napravami in opremo, ki je potrebna za udobno zadrževanje potnikov oziroma posadke avtobusov
in za sodobno in normalno poslovanje v teh prostorih.
Avtobusna postaja mora zagotoviti redno delovanje ustreznih služb v prostorih oziroma na mestih iz prvega in drugega odstavka tega člena,
Avtobusna postaja se lahko zgradi samo zunaj javne prometne površine.
Občinski upravni organ, ki je pristojen za inšpekcijo cestnega prometa, ugotavlja, ali so izpolnjeni predpisani pogoji za avtobusno postajo.
36. člen
V krajih, kjer so avtobusne postaje urejene, so jih prevozniki dolžni uporabljati.
Storitev avtobusnih postaj in postajališč se poslužujejo vsi prevozniki pod
enakimi pogoji.
37. člen
Z namenom, da se zmanjša onesnaženje zraka, so vozniki avtobusov dolžni
na avtobusnih postajah in postajališčih v naseljenih krajih ugasniti motor in
ga prižgati šele neposredno pred odhodom.
38. člen
Avtobusno postajališče v smislu tega zakona je prostor, ki je določen
za postanek avtobusov po voznem redu zaradi vstopanja in izstopanja potnikov.
Avtobusna postajališča v medkrajevnem in primestnem prometu določa
na magistralnih in regionalnih cestah republiški sekretariat, pristojen za promet
na predlog gospodarske zbornice SR Slovenije oziroma občinske skupščine;
na lokalnih cestah pa občina.
Avtobusna postajališča v mestnem prometu določa pristojni občinski upravni organ.
Avtobusna postajališča, na katerih se avtobus v medkrajevnem linijskem
prometu na magistralnih in regionalnih cestah mora ustaviti le v primeru,
če na postajališču potnik čaka oziroma želi izstopiti (fakultativna postaja-
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lišča) določi gospodarska zbornica SR Slovenije v soglasju z republiškim sekretariatom, pristojnim za promet.
Fakultativna postajališča iz prejšnjega odstavka na lokalnih cestah določa
pristojni občinski upravni organ.
39. člen •
Avtobusne postaje morajo biti označene z ustreznim napisom, avtobusna
postajališča pa s posebnimi označbami, ki jih za vse vrste prevoza, razen
mestnega in primestnega prometa določi gospodarska zbornica SR Slovenije
v soglasju z republiškim sekretarjem, pristojnim za promet.
Avtobusna postajališča označuje upravljalec ceste na stroške zainteresiranih prevoznikov.
Avtobusno postajališče mora biti zgrajeno zunaj vozišča na magistralnih
cestah in na tistih regionalnih cestah, kjer je promet gost in kadar to zahteva
varnost prometa. Postajališča na takih regionalnih cestah določi republiški sekretariat, pristojen za promet na predlog gospodarske zbornice SR Slovenije
in upravljalca cest.
40. člen
Na vsaki avtobusni postaji in pomembnejšem postajališču mora biti poleg
označbe avtobusne postaje oziroma postajališča objavljen izvleček iz voznih
redov, ki vsebuje smer vožnje in čas prihoda oziroma čas odhoda avtobusa.
Republiški sekretar, pristojen za promet, določa na predlog gospodarske
zbornice SR Slovenije ali prizadete občinske skupščine, katera postajališča
se štejejo za pomembnejša v smislu 1. odstavka tega člena.
Način označevanja avtobusnih postaj in postajališč in objavljanje izvlečkov
iz voznih redov na avtobusnih postajah in postajališčih predpisuje republiški
sekretar, pristojen za promet.
41. člen
Prevozniki, ki uporabljajo avtobusno postajo, morajo najpozneje v osmih
dneh od dneva registracije voznega reda dostaviti avtobusni postaji izvod registriranega voznega reda in cene.
42. člen
Avtobusna postaja mora voditi evidenco o prihodih in odhodih avtobusov
(prometni dnevnik).
Voznik avtobusa mora po prihodu avtobusa na avtobusno postajo takoj
prijaviti prihod avtobusa oziroma prijaviti postavitev avtobusa na peron pred
njegovim odhodom.
Avtobusna postaja potrdi na potnem nalogu datum, uro in minuto prihoda
in odhoda avtobusa.
43. člen
Odgovorna oseba prevoznika ali voznik avtobusa mora na primeren način
takoj, ko je mogoče obvestiti začetno avtobusno postajo, če avtobus iz kakršnegakoli razloga ne more začeti vožnje po voznem redu. Ce med vožnjo nastane
okvara ali ovira, zaradi katere bo avtobus imel predvidoma več kot 30 minut
zamude, obvesti o tem voznik najbližjo avtobusno postajo na Uniji.
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44. člen
Postaja za tovorne avtomobile organizira sprejem, parkiranje in garažiranje tovornih motornih in priklopnih vozil, bivanje, nastanitev in prehrano
voznikov (glavna dejavnost).
Postaja za tovorne avtomobile lahko poleg svoje glavne dejavnosti opravlja
tudi gospodarske dejavnosti, ki so v neposredni zvezi z njeno glavno dejavnostjo1, kot so: servis vozil, prodaja rezervnih delov, organiziranje zbiralnih
skladišč, nakladanje in razkladanje ter lokalni dovoz in razvoz blaga, izvrševanje
opravil v zvezi s preskrbovanjem tovora za prevoznike in podobno (stranska
dejavnost).
Dejavnost postaje za tovorne avtomobile mora biti registrirana po predpisih.
45. člen
Določbe od 35. do 43. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
postaje za tovorne avtomobile.
46. člen
Postaja za tovorne avtomobile mora imeti določen prostor in ustrezne
objekte za parkiranje in garažiranje tovornih motornih in priklopnih vozil
in za bivanje ter nastanitev članov njihovih posadk.
Postaja za tovorne avtomobile se lahko zgradi samo zunaj javne prometne
površine.
47. člen
Storitve postaje za tovorne avtomobile so upravičeni uporabljati vsi prevozniki ob enakih pogojih.

V. INSPEKCIJA CESTNEGA PROMETA
48. člen
Uporabo določb tega zakona in republiškega zakona, ki ureja vprašanja
javnega prevoza, ki ga opravljajo občani z motornimi vozili v svoji lasti, nadzorujejo občinski upravni organi, ki so pristojni za inšpekcijo cestnega prometa in republiški prometni inšpektorat.
49. člen
Občinska inšpekcija nadzoruje, če se izvajajo predpisi o mestnem in primestnem linijskem prevozu oseb, linijskem in prostem prevozu blaga, prevozu
oseb in blaga za lastne potrebe, prevozu, ki ga opravljajo občani z motornimi
vozili v njihovi lasti, o avtobusnih postajah in postajališčih ter postajah za
tovorne avtomobile, zlasti pa:
1. ali imajo organizacije združenega dela organizirano notranjo kontrolo;
2. ali delovna organizacija izpolnjuje pogoje za opravljanje javnega prevoza oziroma prevoza za lastne potrebe;
3. ali motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz v cestnem prometu, izpolnjujejo predpisane tehnično-eksploatacijske pogoje in ali imajo potne
naloge;
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4. ali so vozni redi v linijskem prometu registrirani in objavljeni in ali
se prevoz opravlja po njih;
5. ali avtobusne postaje nudijo svoje storitve prevoznikom pod enakimi
pogoji in v skladu z zakonitimi pogoji;
6. ali so avtobusne postaje in postajališča označena v skladu s predpisi;
7. ali delovne organizacije izvajajo določbe O' preventivnih tehničnih pregledih vozil;
8. ali se prevoz za lastne potrebe delovnih in drugih organizacij, državnih
organov in drugih pravnih oseb in prevozov v prostem cestnem prometu opravlja v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
9. ali se javni prevoz in prevoz za lastne potrebe, ki ga opravljajo občani,
opravlja v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
10. ali se primestni in mestni promet opravljata na način in ob pogojih,
določenih s predpisi občinske skupščine.
50. člen
Republiški prometni inšpektorat neposredno nadzoruje, če se izvajajo predpisi o mednarodnem javnem in prostem prevozu oseb in blaga ter medrepubliškem in medkrajevnem javnem prevozu oseb.
V mejah svojih pooblastil do občinskih inšpekcij cestnega prometa ima
tele pravice in dolžnosti:
1. neposredno nadzoruje in usklajuje njihovo' delo;
2. daje jim obvezna strokovna navodila in jim po potrebi nudi strokovno
pomoč;
3. lahko jim naloži, naj opravijo posamezno nadzorstveno nalogo iz njihove pristojnosti, lahko pa tudi sam opravi tako zadevo, če ugotovi, da občinska
inšpekcija posamezne naloge ni opravila, ah je ni opravila na ustrezen način;
4. lahko1 zahteva od njih izvršitev posameznih inšpekcijskih zadev, ki
spadajo v njegovo pristojnost;
5. lahko sam stori s predpisom določeni upravni ukrep in sam prijavi
storjeno kaznivo dejanje, gospodarski prestopek oziroma prekršek, če tega ni
storila v okviru svoje pristojnosti občinska inšpekcija;
6. lahko zahteva, da mu v določenem roku pošiljajo poročila o svojem delu.
51. člen
Ce inšpektor cestnega prometa ugotovi, da predpisi o varnosti cestnega
prometa ali drugi predpisi, ki se nanašajo na motorna vozila sploh, niso bili
upoštevani, ali niso bili pravilno upoštevani, mora to takoj sporočiti upravnemu
organu, ki je pristojen za nadzorstvo nad izvrševanjem teh predpisov.
52. člen
Zadeve inšpekcijskega nadzora cestnega prometa, ki so v pristojnosti republike, opravlja republiški prometni inšpektorat s svojimi inšpektorji cestnega
prometa.
Zadeve inšpekcijskega nadzora cestnega prometa, ki so v pristojnosti
občin, opravljajo občinski inšpektorji cestnega prometa.
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53. člen
Inšpektor cestnega prometa mora imeti posebno izkaznico, na zahtevo
organov in delavcev organizacij združenega dela, drugih pravnih oseb in posameznikov, pri katerih opravlja inšpekcijo, mora pokazati inšpektorsko izkaznico.
Izkaznico izda predstojnik organa za inšpekcijo cestnega prometa.
54. člen
Za inšpektorja cestnega prometa je lahko postavljen diplomirani prometni
inženir, diplomirani pravnik ali diplomirani ekonomist z najmanj dvema letoma
delovnih izkušenj in s strokovnim izpitom za inšpektorja ali prometni inženir,
strojni inženir prometne smeri, pravnik, ekonomist ali diplomant višje upravne
šole ali drugega ustreznega visokošolskega zavoda z najmanj petimi leti delovnih
izkušenj in s strokovnim izpitom za inšpektorja.
55. člen
Inšpektor cestnega prometa opravlja inšpekcijo cestnega prometa samostojno in izdaja odločbe v mejah pooblastil, ki jih ima po zveznem zakonu
in po tem zakonu ter po drugih predpisih.
Pri opravljanju inšpekcije cestnega prometa odredi inšpektor cestnega
prometa z odločbo lastniku oziroma imetniku motornega vozila, da v določenem
roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Ce tega ne stori, je inšpektor upravičen :
1. izdati odločbo o začasni prepovedi in sicer:
— opravljanja prevoza, če delovna organizacija ne izpolnjuje pogojev iz
3., 4. in 6. člena tega zakona;
— uporabo motornega vozila, če ta ne izpolnjuje predpisane tehničnoeksploatacijske pogoje ali če ni bil opravljen reden tehnični pregled;
2. izdati odločbo o začasni prepovedi opravljanja prevoza in izključitvi vozila ali voznik iz prometa, brez predhodne odločbe o odpravi pomanjkljivosti,
kadar delovna organizacija oziroma član posadke motornega vozila:
— opravlja prevoz oseb v linijskem medkrajevnem, primestnem ali mestnem prometu brez registriranega voznega reda ali odloka o določitvi mestne
linije,
— opravlja prevoz v mednarodnem ali medrepubliškem prometu v nasprotju z zveznim zakonom,
— opravlja delo na delovnem mestu pod vplivom alkohola, mamil ali drugih
opojnih sredstev, ali če je toliko utrujen, bolan ali v takem fizičnem oziroma
duševnem stanju, da zaradi tega lahko neposredno ogroža ali ogrozi varnost
prometa;
3. izdati odločbo o začasni prepovedi uporabe avtobusne postaje, postajališča
ali postaje za tovorna vozila, brez predhodne odločbe o odpravi pomanjkljivosti
in sicer:
— če avtobusna postaja ali postaja za tovorna vozila opravlja dejavnost
brez predpisane registracije;
— če avtobusna postaja ali postaja za tovorna vozila ne izpolnjuje predpisanih pogojev v taki meri, da je opravljanje nalog postaje nemoteno in varno,
— če avtobusno postajališče ne izpolnjuje predpisanih pogojev.
Kadar inšpektor ravna v smislu 2. točke drugega-odstavka tega člena, mora
določiti, kje bo vozilo do pravnomočnosti odločbe.
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56. člen
Inšpektor cestnega prometa je o ugotovljenem stanju in storjenem ukrepu
dolžan takoj pismeno obvestiti za cestni promet pristojni upravni organ skupščine oibčine, kjer je stalno bivališče lastnika oz. imetnika motornega vozila
in organ upravljanja delovne organizacije.
57. člen
Lastniki oziroma imetniki motornih vozil in avtobusne postaj e so dolžni
inšpektorjem cestnega prometa omogočati opravljanje inšpekcije, dajati potrebna pojasnila in dajati na vpogled tehnično in drugo dokumentacijo.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za motorna vozila JLA in milice.
58. člen
Inšpektor cestnega prometa izdaja svoje odredbe s pismeno odločbo.
Zoper inšpektorjevo odločbo je dovoljen v osmih dneh od njene vročitve
ugovor pri organu za inšpekcijo cestnega prometa.
Ugovor iz drugega odstavka tega člena odloži izvršitev odločbe.
Inšpektor cestnega prometa sme v odločbi določiti, da ugovor ne zadrži njene
izvršitve, če to terja nujnost v odločbi odrejenega ukrepa.
59. člen
Zoper odločbo, ki jo v ugovoru izda za inšpekcijo cestnega prometa pristojni občinski upravni organ, je dovoljena pritožba na republiški prometni inšpektorat.
Zoper odločbo., ki jo o ugovoru izda republiški prometni inšpektorat, je dovoljena pritožba na republiški upravni organ, ki je pristojen za promet.
Pritožbo je treba vložiti v osmih dneh od dneva vročitve odločbe o ugovoru.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Organ za inšpekcijo cestnega prometa, ki je zoper njegovo odločbo vložena
pritožba, lahko na obrazloženo zahtevo pritožnika odloži izvršitev odločbe, če
bi mu izvršitev povzročila škodo, ki bi se težko dala popraviti.
60. člen
Pri opravljanju inšpekcije je inšpektor cestnega prometa upravičen pregledovati motorna vozila, avtobusne postaje in postajališča, pogodbe, prevozne in
druge listine ter drugo dokumentacijo', ki omogoča vpogled v poslovanje organizacije združenega dela, druge pravne osebe in posameznikov glede izvrševanja
zakona in na podlagi zakona izdanih predpisov.
Pri opravljanju inšpekcije sme inšpektor cestnega prometa zaslišati odgovorne osebe in priče, če je treba pa se obračati na strokovne organizacije združenega dela in posamezne strokovnjake ter ukreniti in storiti drugo, kar je
upravičen po posebnih predpisih.
61. člen
Ce inšpektor cestnega prometa spozna, da je bil storjen prekršek, da predlog za uvedbo postopka o prekršku; če spozna, da je bil storjen gospodarski
prestopek ah kaznivo dejanje, mora to naznaniti organu, ki je pristojen za uvedbo postopka zoper kršilca.
55
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Organ, pri katerem je vložen predlog za uvedbo postopka za prekršek oziroma pri katerem je vložena ovadba za uvedbo postopka za gospodarski prestopek ali kaznivo dejanje, mora o izidu postopka obvestiti za inšpekcijo
cestnega prometa pristojni upravni organ, katerega inšpektor je vložil predlog
oziroma ovadbo.
Zoper odločbo o prekršku, izdano na predlog inšpektorja za uvedbo postopka za prekršek, se lahko pritoži tudi za inšpekcijo cestnega prometa pristojnosti
upravni organ, katerega inšpektor je predlagal postopek.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
62. člen
Z denarno kaznijo od 5 000 do 200 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski
prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če opravlja javni prevoz v nasprotju z določbo 3. člena tega zakona;
2. če opravlja prevoz potnikov v linijskem cestnem prometu, preden je registriran vozni red (16. člen) ali če na določeni liniji s prevozom ne začne, čeprav
je vozni red registriran (17. člen);
3. če ukine ali spremeni vozni red. v nasprotju z določbo. 17. člena tega zakona ;
4. če na avtobusnih postajah opravlja dejavnosti v nasprotju z določbo 33.
člena tega zakona;
5. če svoje storitve na avtobusnih postajah in postajah za tovorne1 avtomobile ne nudi vsem koristnikom pod enakimi pogoji (36. in 47. člen);
6. če zaračunava storitve sprejemanja in odpravljanja avtobusov na avtobusni postaji pa ne izpolnjuje pogojev, določenih v 35. členu tega zakona;
7. če ne določi cene za javni, prevoz v linijskem cestnem prometu (14. člen)
ali prevoz ne opravlja po v naprej določeni ceni (11. člen);
8. če opravlja prevoz v javnem, medkrajevnem, primestnem ali mestnem
prometu v nasprotju z določili 13. in 20. členom tega zakona;
Za dejanja iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna
oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe z denarno kaznijo
od 500 do 6 000 dinarjev.
63. člen
Z denarno kaznijo od 300 do 3000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če v cestnem prevozu uporablja vozilo, ki ne izpolnjuje predpisanih
tehnično-eksploatacijskih pogojev (4. člen);
2. če ne organizira in ne opravlja stalne notranje kontrole (6. člen);
3. če se pri določanju voznega reda ne ravna v smislu 14. člena tega zakona;
4. če avtobusna postaja ne predpiše splošnih pogojev (34. člen);
5. če na predpisan način ne označi avtobusne postaje ah postajališča (39.
člen);
6. če za prevoz ne sprejme osebe ali blaga, ki po predpisih ni izključena iz
prometa (22. člen);
7. če dovoli vstopanje ali iztopanje potnikov v linijskem prevozu izven avtobusnih postaj in postajališč (22. člen);
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8. če ne ravna po odredbah inšpektorjev, izdanih na podlagi 55. člena tega
zakona;
9. če onemogoči ali ovira opravljanje zadev inšpekcije cestnega prometa
(57. člen).
Za dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe z denarno kaznijo od 100 do 1000
dinarjev.
64. člen
Z denarno kaznijo od 200 do 2000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če opravi prevoz z motornim vozilom, brez potnega naloga ali je ta
nepravilno ali nepopolno izpolnjen (8. člen);
2. če ne uporablja avtobusno postajo v krajih, kjer je urejena (36. člen);
3. če na avtobusni postaji oziroma na postajališču v naseljenem, kraju ne
ugasi motorja (37. člen);
4. če avtobusna postaja ne objavi izvlečka voznega reda in cene (40. člen);
5. če na avtobusni postaji ne vodi prometni dnevnik ali na potnem nalogu
ne potrdi čas prihoda in odhoda avtobusa (42. člen);
6. če voznik avtobusa ne prijavi postavitev avtobusa na peron (52. člen);
7. če se voznik ne ravna v skladu z določbami 43. člena tega zakona.
Za dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe z denarno kaznijo od 20 do 200
dinarjev.
Za dejanja iz prvega odstavka tega člena točka 1., 2., 3., 6. in 7. se kaznuje
voznik avtobusa z denarno- kaznijo- od 20 do 200 dinarjev.
65. člen
Z denarno kaznijo od 100 do 1000 dinarjev se kaznuje občan za prekršek:
1. če opravlja prevoz oseb ali tovora z vozilom, ki ne izpolnjuje pogojev iz
4. člena tega zakona;
2. če vozilo, s katerim opravlja prevoz, ni bilo tehnično pregledano (7. člen);
3. če se ne ravna v skladu z odredbami inšpektorja za cestni promet (4.
člen);
4. če na avtobusni postaji oziroma na postajališču v naseljenem kraju ne
ugasi motorja (37. člen);
5. če onemogoča ali ovira opravljanje zadev s področja inšpekcije cestnega
prometa (57. člen).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili (Ur. 1. SRS, št. 4/71).
V skladu s 4. točko drugega odstavka 13. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (uradni list SRS, št.
51-287/71 in št. 54-398/72) se z dnem, ko začne veljati ta zakon, na območju
SR Slovenije, preneha uporabljati temeljni zakon o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 27-479/65 in 30-382/68),
razen določb tretjega odstavka 4. člena za jugoslovansko ljudsko armado, členov
55»
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9 do 24 za javni prevoz v mednarodnem in medrepubliškem cestnem prometu
in drugega odstavka 37. člena in v zvezi s tem odstavkom tudi prvega odstavka.
V skladu s prvim odstavkom 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije se z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha uporabljati pravilnik o registraciji voznih redov za prevoz
potnikov z motornimi vozili v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 25-381/63
in 55-889/65).
67. člen
Določbe pravilnika o načinu in postopku za usklajevanje voznih redov linij
javnega primestnega in medkrajevnega avtobusnega prometa, o delu arbitražne
komisije o registraciji voznih redov (Uradni list SRS, št. 40-242/71) ostanejo
še nadalje v veljavi, morajo pa se uskladiti s tem zakonom najkasneje v treh
mesecih po njegovi uveljavitvi.
68. člen
Avtobusna postajališča na regionalnih in lokalnih cestah se morajo označiti
po določbah 40. člena v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
69. člen
Inšpektorji cestnega prometa, ki nimajo izobrazbe, predpisane s 54. členom
tega zakona, lahko ostanejo na tem delovnem mestu, dokler si ne pridobe ustrezno izobrazbo, vendar najdlje do 31. 12. 1975. leta.
70. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
I. RAZLOGI ZA IZDAJO NOVEGA ZAKONA
O PREVOZU Z MOTORNIMI VOZILI V CESTNEM PROMETU
Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI
zvezne ustave (Uradni list SFRJ št. 29/71) je v 15. točki 16. člena določeno, da 31.
12. 1972 prenehajo veljati določbe temeljnega zakona o organizaciji prevoza
z motornimi vozili v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 27/65 in 30/68),
razen nekaterih določb (tretjega odstavka 4. člena za JLA, členov 9 in 24 za
javni prevoz v mednarodnem in medrepubliškem cestnem prometu in drugega
odstavka 37. člena in v zvezi s tem odstavkom tudi prvega odstavka).
Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do LI k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS št. 51/71) je v 4. točki 2. odstavka 13. člena
določeno, da se v SR Sloveniji temeljni zakon o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu razen določbe 24. a člena uporablja kot republiški zakon do uskladitve z ustavo, oziroma nadalje do 31. 12. 1972. Prav tako
je s tem ustavnim zakonom določeno (22. točka 19. b člena), da se mora do tega
roka uskladiti z ustavnimi amandmaji republiški zakon o organizaciji cestnega
prevoza z niotornimi vozili (Ur. 1. SRS št. 4/71).
Področje cestnega prevoza z motornimi vozili je delno urejeval tudi republiški zakon o opravljanju javnega prevoza z motornimi vozili v lasti zasebnikov

Priloge

869

(Ur. 1. SRS, št. 4/64), ki se mora po 20. členu ustavnega zakona za izvedbo republiške ustave uskladiti z ustavo do 31. 12. 1973.
Zaradi navedenega predlagamo, da se sprejme zakon o prevozu z motornimi
vozili v cestnem prometu po skrajšanem postopku, brez predloga za izdajo zakona.
II. OSNOVNA VSEBINA NAČEL ZAKONA
Predlagamo, da naj gradivo za izdelavo zakona o prevozu z motornimi
vozili v cestnem prometu sloni na naslednjih načelih:
— praviloma enake uporabe določb zakona za delovne organizacije, ki
opravljajo javni prevoz, kakor tudi za občane, ki opravljajo prevoz kot svoj
poklic;
— uporabe enakih in istih tehničnih pogojev za vse, ki opravljajo prevoz;
—• zboljševanje kvalitete storitev in varnosti cestnega prometa prek
instituta notranje kontrole pri delovnih organizacijah in uvajanja drugih ukrepov (uvajanje preventivnih tehničnih pregledov, povečevanje posadke v večjih
vozilih) ter posebnega dodatnega reguliranja tehničnih pregledov pri. zasebnikih;
— reguliranja enotnih minimalnih tehnično-eksploatacijskih pogojev, ki
jih morajo izpolnjevati vozila;
— usklajevanja voznih redov z namenom, da se odstranjuje zapiranje
tržišč;
— določanja osnovnih pogojev občanov, ki jih morajo izpolnjevati, kadar
opravljajo prevoz kot svoj poklic, v skladu z ustavnimi določbami o samostojnosti osebnega dela z delovnimi sredstvi v njihovi lasti;
— zboljšanja organizacije in uspešnosti služb inšpekcij cestnega prometa
s stališči družbene racionalnosti delovanja teh služb;
—• reguliranja pogojev delovanja in nuđenja storitev avtobusnih postaj
in postajališč;
— poostritve kazenskih sankcij z ustreznimi ukrepi ter vzpostavitev ustreznega ekonomskega odnosa med materialno koristjo, nastalo s kršitvijo, in sankcijami.
III. VSEBINA ZAKONA
Zakon o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu naj bi imel naslednjo
vsebino:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. JAVNI PREVOZ
1. Javni prevoz oseb v linijskem cestnem prometu
2. Javni prevoz blaga v linijskem cestnem prometu
3. Javni prevoz v prostem cestnem prometu
III. PREVOZ ZA LASTNE POTREBE
IV. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA TER POSTAJE ZA
TOVORNE AVTOMOBILE
V. INSPEKCIJA CESTNEGA PROMETA
VI. KAZENSKE DOLOČBE
VII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
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Splošne določbe

Splošne določbe so v večini povzete iz temeljnega zakona o organizaciji
prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu.
S temi določbami je sedaj prvič določeno, da lahko javni prevoz opravljajo
organizacije združenega dela, če izpolnjujejo predpisane pogoje in če to dejavnost registrirajo v skladu z veljavnimi predpisi — pod enakimi pogoji. Menili
smo, da je to potrebno poudariti, ker se v praksi, zlasti v linijskem potniškem
prometu, že pojavljajo tendence zavračanja novih organizacij, ki bi želele opravljati javni prevoz potnikov. To se sicer opravičuje s tem, da je teh organizacij
za prevoz že dovolj in da je avtobusni promet že preveč razvit. Takšno- ravnanje
je nedvomno v nasprotju s pravico enakih pogojev poslovanja delovnih organizacij, ima zinačaj zapiranja tržišča in onemogoča normalno konkurenco.
Precizneje in določneje je urejeno vprašanje tehnično-eksploatacijskih
pogojev iin uporabe jugoslovanskih standardov pri prevozu oseb in blaga tako,
da je poudarjeno, da morajo biti prilagojeni posameznim vrstam prevoza. To
pomeni, da se v medkrajevnem potniškem prometu lahko uporabljajo samo
avtobusi, ki so po jugoslovanskih standardih predpisani za takšne vrste prometa, pri čemer je osnovni pogoj, da se v njih ne morejo prevažati stoječi
potniki. Prevoz potnikov v primestnem prometu se prav tako lahko opravlja
le z vozili, ki so po jugoslovanskih standardih predpisani za tak promet in v
katerih se lahko prevažajo tudi stoječi potniki. Enako velja tudi za mestni
potniški promet.
Tehnično-eksploatacijski pogoji pa se morajo upoštevati tudi pri prevozu
posameznih vrst blaga, ker so ti drugačni za prevoz npr. živil od tistih za
prevoz gradbenega materiala.
Nadalje je v splošnih določbah jasneje opredeljena obveznost delovnih
organizacij pri notranji kontroli vozil in jim je prepuščeno, da vprašanje organizacije notranje kontrole določijo s svojim statutom, način kontrole pa s splošnim aktom. Zaradi uveljavitve načela enakih pogojev za vse, ki opravljajo prevoz,
kakor tudi zaradi večje varnosti v prometu, je bilo potrebno- občane, ki opravljajo prevoz z lastnim motornim vozilom, izenačiti z delovnimi organizacijami
v smislu dodatnih specialnih tehničnih pregledov njihovih vozil, s katerimi
opravljajo javni prevoz. Doslej je bila pri delovnih organizacijah, ki se ukvarjajo s prevozom, predpisana dokaj stroga notranja kontrola, medtem ko so
občani-avtoprevoziniki morali obvezno opraviti tehnični pregled samo ob letni
registraciji.
Za zagotovitev večje varnosti v prometu je predvidena možnost za odstranitev z dela voznika, ki je utrujen, vinjen ali pod vplivom mamil ali zaradi
kakih drugih fizičnih oziroma psihičnih vzrokov nesposoben opravljati svojo
delovno dolžnost. To določilo vsebuje sicer tudi zakon o varnosti cestnega
prometa, vendar po tem zakonu lahko intervenira samo organ UJV med vožnjo.
Javni prevoz
V poglavju osnutka, ki obravnava javni prevoz, je zajet predvsem linijski
potniški promet, v manjši meri pa tovorni promet, ki po svoji naravi ne zahteva
toliko zakonske ureditve, ker je pretežno pogodben in vsa obligacijska razmerja za prevoz blaga ureja zvezna zakonodaja,
V javnem linijskem prevozu potnikov, ki prevladuje, so še nadalje predvidene tri vrste tega prevoza. Medkrajevni, primestni in mestni. Medkrajevni
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promet je v osnutku urejen tako, kot je bil tudi do sedaj. Kategorija primestnega
prometa, ki je bila prvič pri nas uvedena z republiškim zakonom, o organizaciji
cestnega prevoza z motornimi vozili 1. 1971 in je urejanje bilo v pristojnosti
gospodarske zbornice SR Slovenije s tem, da je linije tega prometa določal
republiški sekretariat za gospodarstvo, se s tem osnutkom drugače ureja.
Dosedanja praksa je pokazala, da je primestni promet po svojem značaju posebna oblika mestnega prometa, da ima izrazito lokalni značaj, ker zadovoljuje
lokalne potrebe dnevne migracije in je zaradi tega potrebno:, kot pri mestnem
prometu, tudi to vrsto prepustiti občinam, da ga urejajo s svojimi predpisi.
Doslej se je v praksi dogajalo, da so občine vprašanje primestnega prometa
urejale po režimu mestnega prometa tudi na tistih območjih, na katerih za
mestni promet ni pogojev. To je še en dokaz več, da sodi primestni promet
v pristojnost občin. Ker imajo občine s tem možnost, da svoje probleme lokalnega prevoza potnikov urejajo z mestnim ali primestnim prometom, sta v
osnutku povsem jasno definirani obe vrsti prometa. Tako je mestni promet
tisti promet, ki se opravlja na ureditvenem območju mesta, ki ga predstavlja
z urbanističnim planom urejeno območje mesta ali naselja in njegova okolica,
ki je neposredno podrejena njegovim stanovanjskim, komunalnim in drugim
urbanskim razmeram, primestni promet pa je prevoz potnikov med mestom
oziroma krajem in njegovo okolico, na območju občine ali dveh sosednjih občin
ter je namenjen potnikom, ki se redno vozijo na delo, v šolo in podobno (dnevna
migracija). Tako bodo mestni promet uvajala mesta, ki imajo za to pogoje,
občine, kot npr. Metlika, Črnomelj in druge pa bodo lokalni promet na svojem
območju urejale kot primestni promet. V primerih, kadar linija primestnega
prometa poteka na območju več občin, določajo1 to linijo prizadete občine sporazumno. Zavedamo se, da predlagane rešitve v zvezi z usklajevanjem medsebojnih voznih redov avtobusnih prevozniških podjetij, kakor tudi način določanja linij v medkrajevnem prometu, še manj pa usklajevanje avtobusnega
oziroma cestnega prometa z ostalimi vrstami prometa v predloženem osnutku
ni najbolje rešen. S tem ko se vse usklajevanje opravlja v okviru gospodarske
zbornice SR Slovenije, to je dejansko med posameznimi organizacijami združenega dela s področja potniškega linijskega prometa, ni v zadostni meri varovan
družbeni interes, ki tu nedvomno obstaja. Takšna ureditev lahko prizadene
interese potnikov kakor tudi širše javne interese. Že doslej se je v praksi
dogajalo, da so se prevozniška podjetja dogovarjala o voznih redih ne glede
na dejanske potrebe, kakor tudi to, da so se pojavljale izrazito monopolistične
tendence v smislu zapiranja podjetij na posameznih območjih in preprečevanje
vključevanja drugih podjetij v avtobusni promet, tudi v upravičljivih primerih.
Zato je v razpravi o> predloženem osnutku potrebno' o< tem še razmišljati,
in če se ta problem jasno opredeli, je potrebno v tem smislu osnutek dopolniti.
Zaradi odprave sedanjih pomanjkljivosti in morebitnih novih bo potrebno z
ustreznimi antimonopolnimi sistemi zagotoviti družbeni interes tudi na tem
področju.
Prevoz za lastne potrebe
Določila tega osnutka so v celoti povzeta po cit. zakonu z edino dopolnitvijo,
da se za prevoz za lastne potrebe šteje tudi prevoz oseb z. lastnim ali najetim
kombijem, ki ga opravljajo občani, ki imajo gostinsko dejavnost, če prevažajo
svoje goste.
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Avtobusne postaje in postajališča ter postaje za tovorne avtomobile
To poglavje osnutka je dejansko povzetek določb, ki jih vsebuje republiški
zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili z manjšimi korekturami, ki predstavljajo predvsem preciziranje posameznih določb, kar se je pokazalo potrebno glede na prakso. Kot novost v tem poglavju je določilo, da avtobusna postajališča na magistralnih in regionalnih cestah v medkrajevnem in
primestnem prometu določa republiški sekretariat, pristojen za promet, na predlog gospodarske zbornice SR Slovenije oziroma občinske skupščine. Takšno
določilo je nujno zaradi enotnega reda na tem področju. Hkrati pa to ne pomeni
prevelike obremenitve republiškega upravnega organa, ker se postajališča enkratno določajo, poznejše spremembe pa so minimalne. Prav tako je dokončno
rešeno vprašanje označevanja avtobusnih postaj in postajališč tako, da jih je
potrebno označiti s predpisanim prometnim znakom, ostalo označevanje pa je
prepuščeno avtoprevoznikom oziroma upravljalcem avtobusne postaje.
Inšpekcija cestnega prometa
Z določbami o inšpekciji cestnega prometa so predvsem točno opredeljene naloge oz. pristojnosti občinskih in republiških inšpekcij cestnega prometa,
kakor tudi odnos republiških inšpekcijskih organov do občinskih inšpekcij
cestnega prometa. Poleg tega je v osnutku določeno, kako v konkretnih primerih inšpektor ukrepa ter ves postopek v zvezi z izdajo inšpekcijskega ukrepa
oziroma odločbe.
IV. FINANČNA SREDSTVA
Realizacija zakona ne bo terjala materialnih izdatkov republike. Za realizacijo zakonskih določb in ureditev posameznih vprašanj v delovnih organizacijah pa bodo potrebna ustrezna materialna vlaganja (oprema za opravljanje
preventivnih tehničnih predlogov, tehnično-eksploatacijski pogoji vozil).

MNENJE DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Mozirje,
Ormož, Sežana, Slovenske Konjice in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane so
na svojem 35. zasedanju dne 18. maja 1973 obravnavali osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu.
V razpravi je sodeloval delegat občine Tolmin.
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, to mnenje republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da ga v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja
kot pristojna zbora obravnavata.
V razpravi delegata občine Tolmin je bilo postavljeno vprašanje, ali je v
točki a) 31. člena zajet tudi prevoz šolskih otrok v šolo, ker se pojavlja
problem, da avtobusna podjetja nočejo voziti otrok v šolo, ker se jim to ne
izplača. Po drugem mnenju pa bi bilo potrebno v zakonu ali v podzakonskem
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aktu dati možnost občinskim skupščinam, da bolj odločno posredujejo glede
uvajanja določenih avtobusnih prog v medkrajevnem prometu in spreminjanja
voznih redov. Doslej so bili ti predlogi le redko upoštevani.
Delegati občin, zbrani na zasedanju, so to mnenje soglasno podprli.
Št.: 34-55/73
Ljubljana, 22. 5. 1973
POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji dne
19. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili
v cestnem prometu, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da je osnutek
tega zakona izdelan na podlagi četrte točke drugega odstavka 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije, kar po(meni, da gre za usklajevanje ustreznega zakona, ki je bil sprejet
decembra 1971, z ustavnimi dopolnili.
V načelni razpravi je bilo opozorjeno na to, da zakon nikjer ne ureja
prevoza s taksi avtomobili (taksi služba), ki je posebno v SR Sloveniji slabo
organizirana. Čeprav bo nedvomno treba prepustiti urejanje tega področja občinam, je vendarle potrebno, da ta zakon, enotno za vso Slovenijo, uredi nekatera temeljna vprašanja delovanja te službe, kot npr. enotno urejanje taksi
postaj, obveznost taksimetra, enotna načela tarif ipd.
Odbor je bil tudi mnenja, da IV. poglavje sistemsko ni najbolj urejeno.
Norme naj bodo razporejene tako, da bodo skupaj tiste, ki urejajo avtobusne
postaje, posebej tiste, ki urejajo avtobusna postajališča in posebej one, ki govorijo o postajah za tovorne avtomobile.
Tudi določbe glede avtobusnih postajališč so preskope in bi jih kazalo
dopolniti tako, da bi predpisovale osnovna načela o tem, kako naj bodo ta
postajališča urejena, da bodo funkcionalna in da bodo skladna z okolico, v kateri
so grajena.
V podrobni obravnavi osnutka je odbor sprejel naslednje pripombe:
k 7. členu : Način, pogoje in rok, pod katerimi mora občan opravljati
tehnične preglede vozila, predpiše republiški sekretar, pristojen za promet,
v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve in ne obratno, kakor
to določa sedanje besedilo.
k 13. členu : V drugem odstavku obrniti vloge tako, da bo- pogoje predpisoval republiški sekretar, pristojen za promet, v soglasju z gospodarsko zbornico SR Slovenije in ne obratno, ker se v zbornici lahko o tem sklepajo le
sporazumi.
Smiselno velja enaka pripomba k četrtemu odstavku 16. člena.
k 17. in 19. členu : Ta dva člena prenesti pred 14. člen osnutka.
k 24. č 1 e n u : Pri tem členu ni predvidena sankcija za primer kršitve
in jo je treba vnesti.
k 31. členu : Tretji odstavek je nepotreben in vnaša v tekst samo nejasnost. Zato naj se izpusti.
k 32. č 1 e n u : V prvem odstavku se k točki 1 na koncu doda besedilo
»... in njihovo prtljago ...« da v praksi ne bo nesporazumov.
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k 33. č 1 e n u : Tretji odstavek je odveč, ker zakon ne more predpisovati,
kako se bo organizirala avtobusna postaja, temveč je to področje samoupravne
odločitve.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga republiškemu zboru,
da osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu sprejme
skupaj z gornjimi pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Karla
Forteja.
Št.: 34-55/73
Ljubljana, 25. 4. 1973

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 23. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o prevozu z motornimi
vozili v cestnem prometu, ki ga je republiški skupščini predložil v obravnavo
izvršni svet.
V načelni razpravi so se člani odbora strinjali z razlogi za izdajo obravnavanega zakona, pa. tudi z njegovo vsebino. Ugotovili pa so, da bo treba predlog
zakona uskladiti z veljavno ustavno-pravno terminologijo, saj osnutek sedaj
na več mestih govori o gospodarskih organizacijah, delovnih organizacijah,
turističnih delovnih organizacijah, pa celo podjetjih, čeprav je že dokončno
osvojen termin organizacija združenega dela oziroma temeljna organizacija
združenega dela. Tako neusklađena terminologija se pojavlja v drugem in tretjem
odstavku 31. člena, tretji in četrti točki prvega odstavka 32. člena, 2., 7. in 8.
točki 49. člena, v 56. členu itd. Zaradi jasnosti zakonskega besedila je treba
tudi občinske upravne organe, ki se ukvarjajo z urejanjem, prevoza z motornimi
vozili v cestnem prometu, poimenovati tako-, da bo jasno, kateri upravni organ
je za to področje pristojen. Zato naj se dosledno v vsem zakonu uporablja
izraz »za promet pristojni občinski upravni organ«.
V nadaljevanju načelne razprave so poslanci ugotovili, da bi moral zakon
vsebovati tudi določbe o ureditvi taksi službe, zlasti kar zadeva najnujnejšo
tehnično opremo (označbo1, taksimeter ipd.).
Ko so člani odbora obravnavali posamezne določbe zakonskega osnutka, so
izrazih naslednje predloge, pripombe in stališča:
k 3. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se lahko črta beseda »republiškimi«, ker je jasno, da javni prevoz, ki ga opravljajo občani z lastnimi
delovnimi sredstvi, ureja republiški zakon.
k 4. členu: V tretjem odstavku se je treba sklicevati na drugi in ne
prvi odstavek tega člena, ker drugi odstavek opredeljuje tehnično-eksploatacijske pogoje.
k 7. č 1 e n u : Besedilo tega člena je treba preformulirati tako, da bo nosilec
za podzakonske akte s področja urejanja prevoza z motornimi vozili v cestnem
prometu za promet pristojni republiški sekretariat, le^ta pa naj te akte izdaja
v soglasju z ostalimi republiškimi sekretariati, ki imajo za urejanje tega področja določen interes.
Pripomba, ki velja k temu členu, naj se upošteva tudi pri ostalih členih, ki
obvezujejo določene upravne organe.
K 21. členu : V prvi alinei naj se črtajo besede »ali drugo1 izredno naključje«.
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Kaj je naključje, ni povsem jasno, še manj pa je jiasen pojem izrednega
naključja.
Tretjo alineo tega člena je treba preformulirati zaradi večje jasnosti.
K 27. členu : Določbo tega člena je treba formulirati tako, da bo jasno,
da morajo prevozniki medsebojno uskladiti vozne rede na določenih linijah.
Ob tem se postavlja tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo, če prevozniki teh voznih
redov ne bodo uskladili, saj v kazenskih določbah ni sankcije za nespoštovanje
te določbe.
K 28. členu : Besedilo tega člena je treba formulirati tako, da bo jasno,
da sme prevoznik opustiti linijo za javni prevoz šele potem, ko bo obvestil
gospodarsko zbornico in ko bo ta ukinitev objavljena na krajevno običajen
način.
K IV. poglavju — avtobusne postaje in postajališča ter postaje za tovorne avtomobile:
Zaradi večje jasnosti in preglednosti zakonskega besedila bi morali to
poglavje sistemsko preformulirati tako, da bi najprej obravnavali avtobusne
postaje, nato postajiališča in nazadnje postaje za tovorne avtomobile.
K 33. č 1 e n u : Tretji odstavek naj se črta, saj z zakonom ni mogoče
določiti, da je avtobusna postaja organizacija združenega dela. Kaj so organizacije združenega dela, določa oziroma bo določal poseben zakon.
K 34. č 1 e n u : V drugem odstavku je treba povedati, da morajo biti splošni
pogoji, obratovalni čas in cene pristojbin za storitve avtobusne postaje objavljene na krajevno običajen način, poleg tega pa tudi na sami postaji, in to
15 dni prej, preden začne veljati. Pripomba je v bistvu redakcijskega značaja,
vendar je potrebna zaradi javnosti zakonskega besedila.
K 35. č 1 e n u : V prvem in drugem odstavku naj se besedi »potrebno«
oziroma »potrebne« nadomestita z besedo »ustrezno«.
K 36. členu : V drugem odstavku naj se črtata besedi »in postajališč«,
ker postajališča, kot so definirana v 38. členu, ne nudijo nobenih storitev.
Sicer pa naj predlagatelj prouči ustreznost predlaganega besedila, da se namreč
lahko vsi prevozniki poslužujejo storitev avtobusnih postaj pod enakimi pogoji.
Positavlja se namreč vprašanje, ali je prav, da se pod enakimi pogoji poslužuje
storitev tudi tisti prevoznik, ki ni ničesar prispeval za gradnjo določene avtobusne postaje, če so drugi prevozniki soinvestirali ali kreditirali njeno' gradnjo.
K 38. členu: V petem odstavku je treba določneje povedati, da določa
fakultativna postajališča na lokalnih cestah za promet pristojni občinski upravni organ.
K 40. členu : V drugi odstavek je treba vključiti tudi upravljalca cest,
saj le-ta razpolaga tudi s sredstvi za postavitev in vzdrževanje postajališč.
Ta pripomba velja tudi za ostale člene, v katerih je govor o določitvi
in vzdrževanju avtobusnih postajališč (člena 38 in 39).
K V. poglavju — inšpekcija cestnega prometa
Predlagatelj naj prouči možnost za združitev inšpekcije cestnega prometa
z inšpekcijo javnih cest, ki je že opredeljena v zakonu o javnih cestah (Uradni
Ust SRS, št. 51/71). Gre namreč za racionalizacijo inšpekcijskih opravil in inšpekcijskih organov, saj je znano, da večina občin v naši republiki nima niti
enega niti drugega inšpektorja. Poleg tega pa naj predlagatelj prouči tudi
možnost za uvedbo medobčinskega inšpektorja, saj je taka rešitev že sprejeta
v omenjenem zakonu o javnih cestah.
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K 48. č 1 e n u : Glede na prejšnjo pripombo naj se v tretji vrsti med
besedi »občinski upravni« vstavita besedi »ali medobčinski«.
K 49. členu: V uvodnem delu tega člena je treba jasno povedati, da
občinska inšpekcija cestnega prometa nadzoruje, kako se izvajajo predpisi o
mestnem in primestnem linijskem prevozu oseb.
K 51. členu : Besedilo tega člena je treba formulirati tako, da bo nedvoumno, da inšpektor cestnega prometa sam nadzoruje izvajanje tega zakona
in da sam tudi ukrepa, druge organe pa obvešča samo v tistih primerih, kadar
ugotovi kršitev določenega predpisa, za katerega nadzorstvo je pristojen drug
organ.
K 53. členu : Postavljeno je bilo vprašanje, ali je ta člen sploh potreben,
saj bi morah v zakonu o inšpekcijskih službah za vse inšpekcijske organe
oziroma za vse inšpektorje določiti, da morajo imeti posebno izkaznico. Ker se
zakon o inšpekcijskih službah ravno pripravlja, bo to vprašanje treba rešiti
v tem zakonu. Ce bo predlagatelj ugotovil, da je vsebina 53. člena le potrebna,
potem naj se črta drugi odstavek.
K 54. členu: Zaradi večje jasnosti in zaradi potrebnega razlikovanja
med republiškim in občinskim inšpektorjem cestnega prometa so člani odbora
sprejeli novo besedilo tega člena, ki se glasi:
»Za republiškega inšpektorja cestnega prometa se lahko imenuje diplomirani
pravnik ah tisti, ki ima ustrezno visokošolsko izobrazbo tehnične smeri z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj in s strokovnim izpitom.
Za republiškega inšpektorja cestnega prometa je lahko imenovan tudi tisti,
ki ima izobrazbo višje prometne, višje pravne ali višje upravne šole, imeti
pa mora pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit.
Za občinskega ali medobčinskega inšpektorja cestnega prometa je lahko
imenovan tisti, ki ima izobrazbo višje prometne, višje pravne ali višje upravne šole z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj in s strokovnim izpitom.«
K 55. členu : V tretji vrsti prvega odstavka naj se črtajo besede »zveznem zakonu in po«. Pripomba je redakcijskega značaja, potrebna pa je zaradi
tega, ker je že v »drugih predpisih« zajet tudi zvezni zakon.
Tretja alinea 2. točke drugega odstavka je v nasprotju z veljavnim temeljnim zakonom o varstvu cestnega prometa. Zato naj se ta alinea glasi:
»— opravlja ali poskuša opravljati delo na delovnem mestu tako utrujen
ah bolan ali v težkem duševnem stanju, da ni zmožen za zanesljivo vožnjo,
kot tudi, kdor je pod vplivom alkohola ali drugih mamil;«.
K 58. č 1 e n u : Prvi odstavek je treba zaradi jasnosti zakonskega besedila
preformulirati v tem smislu, da inšpektor cestnega prometa ukrepa s tem,
da izdaja pismene odločbe. Odredba je namreč samo oblika odločbe.
Drugi in tretji odstavek je treba uskladiti z drugim, tretjim in četrtim
odstavkom 59. člena, saj je nevzdržna konstrukcija, da ugovor zoper inšpektorjevo odločbo odloži izvršitev odločbe, pritožba zoper odločbo republiškega prometnega inšpektorata pa izvršitve odločbe ne zadrži.
V drugi vrsti četrtega odstavka naj se med besedi »nujnost v« vstavijo
besede »in varnost prometa«. Ni namreč samo nujnost v odločbi odrejenega
ukrepa tisti razlog, da ugovor ne zadrži njene izvršitve, pač pa je varnost prometa še tehtnejši razlog za tako odločitev.
K 59. členu : Velja ista pripomba kot k drugemu in tretjemu odstavku
58. člena.
K VI. poglavju — kazenske določbe:
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V kazenskih določbah ni sankcije za kršitev 23. člena.
Člani odbora so ugotovili, da osnutek zveznega zakona o temeljih cestnega
prometa predvideva zlasti za prekrške iz 63. in 64. člena znatno strožje sankcije, za nekatere celo do 50 000 dinarjev. Zato naj predlagatelj kazenske določbe in predvidene sankcije znova prouči in jih primerno uskladi s sorodnimi
prekrški iz omenjenega zveznega zakona o temeljih cestnega prometa.
Proučiti je treba tudi posamezne prekrške, za katere je odgovoren izključno
voznik motornega vozila (člen 63, točki 6 in 7, člen 64, točka 3 in 6 ipd.).
K 65. č 1 e n u : Predlagatelj naj prouči možnost tudi za alternativno zaporno kazen, glede na to, da je denarna kazen sorazmerno visoka.
Četrta točka naj se črta, ker je ta prekršek že vsebovan v tretjem odstavku
64. člena.
K 68. č 1 e n u : Rok dveh let, predviden v tem členu, je predolg. Zadostoval
bi rok enega leta.
K 69. č 1 e n u : Besedilo tega člena je treba preformulirati v tem smislu,
da inšpektorji cestnega prometa, ki so na teh mestih ob uveljavitvi tega zakona,
ostanejo na tem delovnem mestu, tudi če nimajo predpisane izobrazbe iz 54.
člena, jasno pa je, da morajo delo uspešno opravljati.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora
Martin Košir.
St.: 34-55/73
Ljubljana, 24. 4. 1973

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji
dne 24. aprila 1973 obravnaval osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili
v cestnem prometu, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi so se poslanci strinjali z razlogi, ki utemeljujejo potrebo
po izdaji novega zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu in
njegovi uskladitvi s sprejetimi dopolnili k ustavi SR Slovenije.
V razpravi je bilo posebej opozorjeno, da bi novi zakon o prevozu z motornimi vozili moral urejati tudi splošna vprašanja taksi službe, ki je v SR
Sloveniji slabo urejena in zelo neenotna. Poslanci se niso strinjali z mnenjem,
da to področje ureja zakon o osebnem delu, saj se s to dejavnostjo lahko
ukvarjajo tudi druge organizacije združenega dela. Splošna načela naj bi urejala
vprašanja, kot so taksi postaje, obveznost taksimetra, tarifna načela pa tudi
»rent a car« dejavnosti in podobno.
V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnosti odbor k posameznim členom
ni imel pripomb.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru
skupščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o prevozu z motornimi
vozili v cestnem prometu skupaj s stališči in predlogi odbora.
Odbor je za svojega poročevalca v zboru določil poslanca Alojza Antončiča.
St.: 34-55/73
Ljubljana, 3. 5. 1973
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
4. maja 1973 obravnavala osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni
svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi je komisija sprejela naslednje predloge, pripombe
in stališča:
K 1. členu : Po mnenju komisije ta člen ni potreben, ker na kratko
navaja le vsebino zakona. V zvezi s tem je bilo poudarjeno, da bi prakso
takih uvodnih določb v prihodnje opustili. Ta praksa izhaja še iz pretekle dobe,
ko so se pristojnosti na posameznih področjih še delile med federacijo in
republiko in je bila republika pristojna le za delno urejanje takih področij,
zaradi tega so se v uvodnih določbah republiških zakonov določale meje republiške pristojnosti.
k 3. členu : V drugi vrsti drugega odstavka naj se črta beseda »republiškimi«, ker so med drugimi zakoni zajeti tudi ti predpisi.
k 4. členu: V tretjem odstavku naj se namesto prvi odstavek navede
drugi odstavek, ker se ta določba vsebinsko nanaša na drugi odstavek.
k 5. in 6. členu : Komisija je menila, naj se oba člena zaradi vsebinske
povezave združita v 5. čLen, ki naj se glasi:
»Zaradi varnosti prometa so prevozniki dolžni redno preverjati, ali se
prevoz opravlja v skladu s predpisi. Zato so organizacije združenega dela
dolžne organizirati notranjo kontrolo, določiti njeno organizacijo in način opravljanja notranje kontrole. Za opravljanje posameznih ali vseh nalog notranje
kontrole lahko dvoje ali več organizacij združenega dela ustanovi skupno
službo notranje kontrole.«
k 14. č 1 e n u : V prvi vrsti prvega odstavka naj se črta beseda »samostojno«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
k 15. členu : V četrti vrsti naj se 'črta besedilo »kolikor je mogoče«,
da se tako poudari obveznost prevoznikov, ki naj z medsebojno uskladitvijo
vseh voznih redov potnikom zagotovijo najustreznejše uporabljanje vseh vrst
prevozov.
k 16. členu : Začetek četrtega odstavka nepravilno povzema besedilo prvega odstavka, ki govori o usklajevanju linij in ne o prevozu, zato naj se
ustrezno spremeni.
V petem odstavku naj se črtata besedi »uredi in«, ker je že v nadaljnjem
besedilu vsebinsko zajeto tudi to delo gospodarske zbornice.
k 19. č 1 e n u : V zadnji vrsti se beseda »urbanskim« nadomesti z besedo
»urbanim,«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
k 21. členu : Komisija smatra, da je besedilo prve alinee neustrezno,
zato naj se spremeni tako, da se glasi: »— če jo višja sila onemogoči za dalj
kot tri mesece;«.
Tretja alinea je nejasna, zato naj se ustrezno* preoblikuje in skrajša.
Zadnji stavek tretje alinee naj postane nov odstavek, ker se nanaša na
celotni člen.
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k 25. č 1 e n u : Crta naj se beseda »samostojno«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
k 28. členu : Besedilo tega člena je treba formulirati tako, da bo jasno,
da sme prevoznik opustiti linijo za javni prevoz šele potem, ko poprej obvesti
gospodarsko zbornico in; ko bo ta ukinitev objavljena.
k 30. členu : Po mnenju komisije je vsebina tega člena nejasna, zato jo
je treba dopolniti in pri tem poudariti, da se javni prevoz v prostem cestnem
prometu opravlja v skladu s predpisi.
k 31. členu : Komisijia je opozorila, da predlagatelj v tem členu in na
več drugih mestih, na primer v 3. in 4. točki prvega odstavka 32. člena,
2., 7. in 8. točki 49. člena, v 56. členu itd, govori o gospodarskih organizacijah,
delovnih organizacijah, turističnih delovnih organizacijah, podjetjih, čeprav se
uporablja izraz organizacija združenega dela kot skupni ustavnopravni termin.
k 33. č 1 e n u : Tretji odstavek naj se črta, ker ničesar ne pove. Nima
pa pomena, da se z zakonom določi, da je avtobusna postaja organizacija združenega dela.
k 34. č 1 e n u : V drugem odstavku je treba povedati, da morajo biti splošni
pogoji, obratovalni čas in cene pristojbin za storitve avtobusne postaje objavljene
na krajevno običajen način, poleg tega pa tudi na postaji, in to 15 dni prej, preden začne veljati. Gre v bistvu za redakcijo, ki je potrebna zaradi večje jasnosti
določbe.
k 35. členu : Po mnenju komisije je pogoj o pokritih peronih določen v
prvem odstavku, nerealen, zato bi bilo treba v prehodnih določbah določiti sprejemljiv rok, v katerem morajo avtobusne postaje zgraditi pokrite perone. Kljub
že staremu republiškemu predpisu je večina avtobusnih postaj brez. njih.
k 36. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se črtata besedi »in postajališč«, ker
so postajališča le prostor, ki je določen za postanek avtobusov (38. člen) in ne
nudijo nikakršnih storitev.
k 38. členu : Na koncu drugega odstavka bi bilo treba namesto besede
»občina« napisati »občinski upravni organ, pristojen za promet«.
Prav tako bi bilo treba v tretjem odstavku povedati, da gre za občinski
upravni organ, pristojen za promet.
Treba je namreč točno določiti pristojni občinski organ,
k 48. č 1 e n u : Zaradi večje jasnosti naj se določba člena preoblikuje in se
glasi:
»Uporabo določb tega zakona in določb zakona o osebnem delu z zasebnimi
delovnimi sredstvi, ki se nanašajo na javni prevoz, ki ga opravljajo občani z
motornimi vozili v svoji lasti, nadzorujejo občinski upravni organi, ki so pristojni
za inšpekcijo cestnega prometa, in republiški prometni inšpektorat.«
k 49. i n 50. č 1 e n u : V prvem odstavku 49. člena je treba navesti inšpekcijski organ, ne pa inšpekcijo.
Enaka pripomba redakcijskega značaja naj se smiselno upošteva tudi v 3. in
5. točki 50. člena.
k 55. č 1 e n u : Ukrepi, ki jih je inšpektor cestnega prometa upravičen odrediti zoper lastnika oziroma imetnika motornega vozila, naj se ne bi nanašali
le na organizacije združenega dela, ampak tudi na občane, ki po tretjem členu
smejo opravljati javni prevoz, če izpolnjujejo v zakonu določene pogoje.
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V drugi točki bi bilo treba jasno razmejiti dejanja, ki jih lahko stori organizacija združenega dela oziroma član posadke motornega vozila.
Tretja alinea 2. točke naj se ustrezno preoblikuje, ker inšpektor ne more
ugotavljati vseh v tej alinei navedenih okoliščin.
V zadnjem odstavku naj se črta besedilo »do pravnomočnosti odločbe«,
ker se bo tak postopek lahko zelo dolgo zavlekel.
k 58. in 59. členu: Po mnenju komisije je tristopenjski postopek neprimeren, zato naj se oba člena ponovno proučita.
K VI. poglavju — kazenske določbe
Predlagatelj naj ponovno prouči dejanja, ki se štejejo za gospodarske prestopke oziroma za prekrške (62. in 63. člen), ker je po mnenju komisije ta razpored nedosleden in ne upošteva vedno teže storjenega dejanja. Zato naj se kazenske določbe znova dajo republiškemu sekretariatu za pravosodje in občo upravo
v mnenje.
k 69. členu : Besedilo tega člena je nejasno in bi ga lahko tolmačili, da
po pridobitvi ustrezne izobrazbe inšpektor cestnega prometa ne more več
ostati na delovnem mestu, zato ga je treba ustrezneje oblikovati.
St.: 34-55/73
Ljubljana, 8. 5. 1973
PREDLOG ODLOKA
o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete
in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije
iz republiških sredstev
I.
S tem odlokom zagotavlja SR Slovenija ekonomski fakulteti v Ljubljani
za sofinanciranje gradnje novih objektov fakultete, računskega centra, raziskovalnega centra, centralne ekonomske knjižnice ter inštituta za ekonomske raziskave sredstva iz republiškega proračuna v višini 86 352 847,10 din, od tega:
—• 1 394 219 din za izdelavo investicijsko^tehnične dokumentacije (sredstva
je odobril izvršni svet SR Slovenije s sklepom iz proračuna za leto 1972),
— 41 650 372 din za kritje investicijskih stroškov v času gradnje,
—• 44 702 115,10 din za vračilo kreditov s pripadajočimi obrestmi.
II.
Socialistična republika Slovenija zagotovi ekonomski fakulteti v Ljubljani
za kritje investicijskih stroškov v času gradnje naslednja sredstva:
a) za udeležbo v investiciji 41 650 372.— din
v letu 1972 v višini
v letu 1974 v višini
v letu 1975 v višini

1 394 219.—
15 034 580.—
25 221 573.—
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b) za vračilo kreditov ob zapadlosti interkalarnih obresti in posameznih
anuitet 44 702 115,10 din:
v letu 1974 do višine
v letu 1975 do< višine
v letu 1976 do višine
v letu 1977 do višine
v letu 1978 do višine
v letu 1979 do višine
v letih 1980 do 1984 letno do višine
skupaj v teh letih din
v letu 1985 do višine

1 465 000.—
3 381 317,35
7 919 197,75
7 919 197,75
7 919 197,75
7 919 197,75
1 604 637,35
8 023 186,75
155 820,-—

III.
Za izvajanje tega odloka neposredno skrbita republiški sekretariat za finance in republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
IV.
Sredstva za vse morebitne prekoračitve ali podražitve zagotovi investitor
iz lastnih virov.
V.
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Programska zasnova
Poglavitni motiv za gradnjo je nevzdržna prostorska stiska. V sedanji fakultetni stavbi, ki ni bila zgrajena za pedagoške namene, je vsega 26 sob in 5
učilnic s 400 sedeži ter čitalnica s 84 mesti; na sedež je prišlo v zadnjih
letih več kot trije redni študentje, na rednega študenta pa približno 0,3 m2
prostora v učilnicah. Ob stalnem naraščanju števila rednih študentov — v
zadnjih petih letih se je povečalo v prvem letniku od 308 (1967/68) na 907
(1971/72), v vseh letnikih pa od 750 na 1550 v minulem študijskem letu, in
potrebi po novem učnem in strokovnem osebju ni več mogoče zagotoviti zadovoljive ravni niti pri rednem, 8-semestrskem pouku. Sploh nemogoče pa je
misliti na razvoj pedagoškega in raziskovalnega dela z uvajanjem novih
disciplin ekonomske vede, raznih oblik podiplomskega in dopolnilnega izobraževanja ter z razmahom dejavnosti raziskovalnega centra ekonomske fakultete, v katerem naj bi bilo osredotočeno raziskovalno delo fakultete, ki jc
povezuje z gospodarstvom.
V sklopu nove gradnje predvideva investitor tudi prostore za samostojni
inštitut za ekonomska raziskovanja, katerega ustanovitelj je republika. Tudi
tam je prostorska stiska huda, saj je za 19 raziskovalcem na razpolago le 9 sob.
Novi prostori inštituta (za 40 raziskovalcev, s pripadajočimi administrativnimi
in drugimi prostori) so planirani v posebnem objektu skupaj s knjižnico
ekonomske fakultete.
56
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Gradnjo novega objekta utemeljujemo tudi s' kadrovskimi potrebami,
ki jih sedanja produkcija obeh naših visokošolskih zavodov ne more pokriti. Nasploh veljata tako ekonomist z višjo kot z visoko izobrazbo za deficitaren kader, v zadnjem času pa je ta poklic med izrazito konjunkturnimi. To
je vplivalo seveda na število studentov, ki se je v petih letih podvojilo.
Za presojo kapacitet novega objekta upoštevamo predvideno število študentov ekonomije v letu 1985 in se pri tem opiramo na resolucijo o dolgoročnem
razvoju SR Slovenije. Resolucija računa z okrog 35 000 študenti v letu 1985 ob
maksimalnem, t. j. 25-procentnem zajetju starostnih generacij med 19 in 24
leti. Od tega bi bilo 2500 študentov ekonomske fakultete, če naj bi se od takrat
razmerje med ekonomsko-socialnimi in prirodoslovno-tehniškimi vedami po
zgledu ustreznih razmerij v svetu spremenilo v prid slednjih, pri tem pa bi ostala
struktura vpisa po vrstah znotraj ekonomsko-socialne skupine (ca. 18 % celotne
študentske populacije) v glavnem enaka oziroma bi bila upoštevana le manjša korekcija v prid ekonomskega študija zaradi ekonomizacije dela na raznih
področjih in interdiscipliniranega študija. Če pa računamo le z 20% zajetjem
ustreznih starostnih generacij, bi ob tej prognozi lahko pričakovali do 2000 študentov ekonomske fakultete, skupaj z visoko ekonomsko-komercialno šolo
torej okrog 3000 študentov ekonomije v Sloveniji (projekcija zavoda SRS za
planiranje). Pogoj za dosego tega števila je seveda zadostna populacijska osnova
še nadaljnja ekonomizacija dela in ustrezno zanimanje za študij ekonomije.
Investitor sam predvideva na podlagi demografskih prognoz iz resolucije,
ob nespremenjenem deležu študentov ekonomije za leto 1985 do 2000 študentov, a omenja možnost, da bi se delež stroke zmanjšal na 1700 študentov. Projektirani novi objekti bi imeli 2195 sedežev samo za študente, poleg tega pa
pripadajoče prostore za učno osebje (66 kabinetov za učitelje in študente),
posebne delovne prostore za raziskovalni center, prostore za dekanat in administracijo, knjižnico z dokumentacijo, prostore za računalnik, druge pomožne
prostore in v posebnem poslopju prostor za inštitut za ekonomske raziskave
(skupaj z knjižnico).
Z zagotovitvijo prostorov na učno osebje bo mogoče zmanjšati sedanjo
preobremenjenost osebja in izboljšati številčna razmerja med njimi in študenti.
Po gibanju vpisa v zadnjem času bi lahko celo sodili, da bodo projektirane
kapacitete malo premajhne, vendar pa pričakujemo po nekaterih znakih (število
prijav za vpis idr.) ustalitev pri vpisu, pa tudi pri potrebah.
V novem objektu bi prišlo od 0,8—0,9 m2 čistega učnega prostora na študenta v večjih predavalnicah in 1,45 m2 v manjših predavalnicah. Za osnovno
šolo se računa pri nas, da je norma 2 m2 učnega prostora. Angleške norme za
fakultetne objekte so v skladu z namembnostjo prostorov od 1 m2 čiste učne
površine v amfiteatralnih predavalnicah oziroma 2 m2 v običajnih predavalnicah, do 12 m2 v raziskovalnih prostorih. Če bi na podlagi norm o dolgoročnem
planiranju družbenega razvoja SRS povzeli 16 m2 na študenta, bi morali za
1700 rednih študentov ekonomije imeti leta 1985 na razpolago okrog 27 200 m2
bruto etažne površine (račun zavoda SRS za planiranje). Glavni elaborat
ekonomske fakultete predvideva 16 938 m2 bruto površin. Po vsem navedenem
sodimo, da novi objekt ne glede na pričakovani razvoj ekonomskega študija
ne bo predimenzioniran.
Po glavnem projektu so štiri programirane gradbene enote oziroma objekti
zasnovani tako, da omogočajo spremembe v uporabi. Po načrtovanju posameznih
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delov in komunikacij med njimi je bila upoštevana možnost, da bi deloma
služili tudi drugim uporabnikom, ki so lociram v bližini nove fakultete.
Izbrana lokacija omogoča takojšen začetek del in cenejšo izvedbo v primerjavi z drugimi lokacijskimi možnostmi, ki jih je investitor tudi obravnaval.
Gradnja je nujna, zato se je bilo najbolje odločiti za to lokacijo, ne glede
na to, da bo fakulteta ločena od sedanjega univerzitetnega sklopa v mestnem
centru. Lokacija omogoča tudi kasnejše širjenje in dograjevanje pomožnih
objektov, mogoča pa je tudi funkcionalna povezava s fakulteto za sociologijo,
politične vede in novinarstvo in z višjo upravno šolo (bodoči družboslovni
center).
Detajlen prikaz posameznih izmer je dan v dodatku k obrazložitvi v informaciji o prostorskih elementih projekta nove ekonomske fakultete, ki jo je pripravila izobraževalna skupnost SR Slovenije v sodelovanju s projektantom,
ter o izračunu in prikazu namembnosti površin ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je sestavni del te informacije.

PRIPRAVA GRADNJE IN FINANCIRANJE
Projektna dokumentacija
Ekonomska fakulteta je v skladu z navodilom o postopku za pridobitev
sredstev in o nadzorni službi za investicije, ki se v celoti ali deloma financirajo
iz sredstev SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 23/70), pristopila k izdelavi
programskih osnov, ki jih je potrdil republiški sekretariat za prosveto in kulturo s pristankom izvršnega sveta. Nadzorna služba sekretariata je po pregledu
investicijskega programa in idejnega projekta dala pozitivno oceno. Na tej
podlagi je republiški sekretariat za finance izdal načelno soglasje.
Idejni načrt je bil razvit na podlagi enega od štirih variant predlogov
programske skice, izdelane v letu 1970. Na osnovi soglasja k idejnemu in
investicijskemu programu je investitor pristopil k izdelavi izvedbeno-tehnične
dokumentacije, za katero je bila sklenjena pogodba z investicijskim zavodom
za gradnjo Trga revolucije. Republiški izvršni svet je s svojim sklepom z dne
26. maja 1972 odobril za financiranje te dokumentacije sredstva iz sredstev
za negospodarske investicije za leto 1972 v znesku din 1 394 219,— To izvedbenotehnično dokumentacijo je pregledala nadzorna služba za finance in izdala mnenj6) da je projekt v celoti in detajlih resen, strokoven in ekonomičen elaborat.
Predračun
Na podlagi izdelane izvedbeno-tehnične dokumentacije je investitor razpisal
postopek za zbiranja ponudb za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela. Med
šestimi ponudniki je komisija za odpiranje ponudb ter oddajo in prevzem gradbenih del izbrala GIP Gradiš — Ljubljana kot najboljšega ponudnika glede
na vrednost ponudbe za gradbena dela in vrednost pribitka za režijske in manipulacijske stroške za izvedbo obrtniških in inštalacijskih del, upoštevajoč
predračunske vrednosti za ta dela. Predračun projekta za inštalacijska in obrtniška dela je bil izdelan po tržnih cenah teh del na območju Ljubljane v
mesecih julij—avgust in potrjen z gradbeno pogodbo.
56*
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Pogodbena vrednost znaša 61 658 424,— din in je sestavljena iz vrednosti:
a) gradbena dela
b) obrtniška dela
+ 4'% za režijo in manipulacijske stroške
c) inštalacija
+ 2% za režijo in manipulacijske stroške
SKUPAJ

16 124 843.—
30 195 820.—
1 207 832.—
13 852 872.—
277 057.—
61 658 424,—

Enotne cene se lahko spreminjajo zaradi razlik, ki bi nastale zaradi sprememb v ceni materialov, transportov in strojnih storitev za več kot ± 2 %>
ter osebnega dohodka delavcev; ti se spreminjajo zaradi samoupravnih sporazumov.
Izvajalec se je zavezal dokončati gradbena dela do tretje faze v 14 mesecih. Dokončanje vseh pogodbenih del je okvirno določeno do 30. aprila 1975.
Investitor si je s pogodbami s »Sosesko«, podjetjem za urejanje stavbnih
zemljišč Bežigrad—Moste pridobil pravico do uporabe zemljišč za gradnjo
ekonomske fakultete in ureditev stavbnega zemljišča.
Nadzor nad gradnjo je s pogodbo prevzel investicijski zavod za gradnjo
Trga revolucije.
Viri financiranja
Sporazum o financiranju zgraditve novega poslopja ekonomske fakultete
v Ljubljani je določil, da del sredstev za graditev novega poslopja zagotavljajo
ekonomska fakulteta, organizacija združenega dela in Ljubljanska banka.
Po sporazumu so predvideni viri financiranja:
Organizacija združenega dela
Ljubljanska banka
Ekonomska fakulteta
SKUPAJ

15 000 000.—
20 000 000.—
13 000 000.—
48 000 000.—

Razliko do zneska predračunske vrednosti, ugotovljene s predračunom izvedbeno-tehnične dokumentacije, naj bi zagotovila SR Slovenija.
Gospodarska zbornica je izvedla akcijo pri organizacijah združenega dela
za sodelovanje pri zgraditvi fakultete s prispevki ali posojili. Posojilne pogodbe
se sklepajo za dobo 10 let in za obrestno mero, ki je določena posebej za
vsako posamezno posojilno pogodbo. Organizacije združenega dela so do sedaj
pogodbeno udeležene s posojili ali prispevki v vrednosti din 7 168 000.—, od
česar so prispevki din 3 258 000.—. Ker je akcija zbiranja posojil oziroma prispevkov še v teku in je predvideno, da bodo preostala sredstva do zneska
15 000 000.— din zbrana v letu 1973, sta zato sklad Borisa Kidriča in izobraževalna skupnost SR Slovenije izdala garancijo o pokritju 10 000 000 din, če ekonomska fakulteta pri organizacijah združenega dela ne zbere predvidenih sredstev.
Ljubljanska banka je dne 4. 8. 1972 sprejela sklep o dovolitvi namenskega
kredita v znesku 20 000 000,— din pod pogojem, da skupščina SR Slovenije sprejme odlok o zagotovitvi sredstev za investicijo in prevzem vračila kredita. Kredit
je dan za dobo štirih let in po 11°/» obrestni meri.
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Ekonomska fakulteta zagotovi 13 000 000.— din, ki jih dobi kot nadomestilo
za prepustitev pravice do uporabe dosedanjih prostorov.
Obrazložitvi je priložen sporazum o zgraditvi ekonomske fakultete, iz
katerega so razvidne obveznosti posameznih podpisnikov štiristranskega sporazuma.
Upoštevaje skupno investicijsko vrednost
in sredstva ostalih financerjev je potrebno zagotoviti iz
republiških sredstev za negospodarske investicije:
— za tekoče kritje investicije v letih 197475
— za plačilo kreditiranih del in vračilo kreditov organizacijam združenega dela ob dospetju anuitet

din 89 383 706.—

din 40 256 153.—
din 44 702 115,10

Ker še ni mogoče za del sredstev, ki jih bodo prispevale organizacije združenega dela, ugotoviti višine posojil ali prispevkov ter pogoje za posojila, je
za razliko okrog 8 milijonov dinarjev vzeta računska predpostavka, da bedo ta
sredstva v povprečju na razpolago po 6°/o obrestni meri in 10-letni odplačilni
dobi. Obveznost republike glede odplačevanja kreditov se sorazmerno razbremeni glede na višino prispevkov organizacij združenega dela.
V zvezi z obrazložitvijo je pripravljen predlog odloka, pri katerem se
izhaja iz naslednjega:
— da se kljub dogovorjenim drsnim lestvicam z gradbeno organizacijo
za gradbena dela kot tudi,
— okvirno dogovorjenimi predračunskimi vrednostma za obrtniška in
inštalacijska dela v okviru pogodbe za gradbena dela
predlaga sprejetje odloka za fiksen znesek 41 650 372 din in na navzgor
omejen znesek din 44 702 115,10 din, skupaj 86 352 487,10 din republiške udeležbe. Predlog za finančno udeležbo je zasnovan na teh zneskih, ker se izhaja iz
dejstva, da ima v celotni investicijski vrednosti investitor zagotovljena sredstva
10% garancijskega pologa iz lastnih sredstev. Ce sredstva tega garancijskega pologa ne bi zadoščala zaradi morebitnih podražitev, bo investitor z utesnjevanjem
realizacije projekta, ne da bi s tem bistveno ogrozil programske zasnove,
moral doseči predvidena kritja v danih okvirih. Z odlokom se torej predlaga,
da republika prevzame obveznost samo v okviru čvrsto določenega zneska in
jasno določene dinamike.
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 81. seji 24. aprila
1973 obravnaval predog odloka o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz
republiških sredstev, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je znesek, s katerim, je udeležena
republika v sofinanciranju objektov ekonomske fakultete in inštituta po predlogu odloka za 9 372 534 din nižji od zneska, ki je bil predviden po osnutku
odloka, in da sta investitor in predlagatelj upoštevala pripombe in predloge
odbora k osnutku odloka. Predstavnik predlagatelja je tudi pojasnil, da glede
na IV. točko odloka določbe zadnjega odstavka 4. člena sporazuma o financi-
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ran j>u zgraditve novega poslopja ekonomske fakultete v (Ljubljani z dne
25. maja 1972, ki se nanašajo na kritje morebitnih podražitev za republiko,
ne veljajo.
Morebitne podražitve gradnje bodo po izjavi predstavnika investitorja
krite s pologom, z uporabo lastne opreme, pa tudi z racionalnejšo nabavo
opreme za nove objekte.
Znesek udeležbe IER v sofinanciranju, ki v sami obrazložitvi predloga
odloka ni posebej razviden, omenjen pa je z zneskom 500 000 dinarjev v drugem
gradivu k odloku, je vključen v okvir sredstev organizacij združenega dela.
Iz obravnave po točkah odloka odbor predlaga republiškemu zboru naslednjo spremembo:
k I. t o č k i : v drugi alinei naj se znesek »41 650 372 din« zamenja z zneskom »40 256 153 din«.
Korektura je redakcijskega oziroma računskega značaja.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da tako spremenjen predlog odloka
sprejme.
Za poročevalca na seja zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca.
St.: 402-75/73
Ljubljana, 25. 4. 1973
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
25. 4. 1973, št. 402-75/73
Odbor za znanstveno-raziskovalno delo in odbor za vzgojo in izobraževanje
prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z dne 14. 5. 1973, št. 402-75/73.

PREDLOG ODLOKA
o financiranju druge etape gradnje šolskega centra za strokovno izobraževanje
delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Tacen
I.
S tem odlokom zagotavlja Socialistična republika Slovenija republiškemu
sekretariatu za notranje zadeve SR Slovenije za financiranje gradnje objektov
telovadnice s streliščem pri šolskem centru za strokovno izobraževanje delavcev
organov za notranje zadeve sredstva iz republiškega proračuna v višini
10 638 563,00 din in 10% garancijski polog v višini 1 303 079,00 din, tj. skupaj
11 941 642,00 din.
Od tega:
— din 5 939 003,00 din (4 635 924,00 din + garancijski polog 1 303 079,00 din)
za sofinanciranje objektov telovadnice s streliščem v času gradnje;
— din 6 002 639,00 za vračilo kreditov, ki bodo uporabljeni za gradnjo
objektov telovadnice s streliščem s pripadajočimi obrestmi.
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li.
Socialistična republika Slovenija zagotovi republiškemu sekretariatu za
notranje zadeve SR Slovenije v točki 1 navedeni znesek 5 939 003,00 din takole:
v letu 1974
(2 353 924,00 din in garancijski polog 1 303 079,00 din) 3 657 003,00 din
v letu 1975
2 282 000,00 din
Znesek 6 002 639,00 din pa ob zapadlosti posameznih anuitet, in sicer:
v letu 1975
1 300 694,00 din
v letu 1976
1 175 184,00 din
v letu 1977
1 175 184,00 din
v letu 1978
1 175 184,00 din
v letu 1979 . . . :
1 176 393,00 din
III.
Sredstva za morebitne prekoračitve ali podražitve nad garancijskim pologom zagotovi investitor iz lastnih sredstev.
Morebitna neizkoriščena sredstva garancijskega pologa se vrnejo v proračun socialistične republike Slovenije.
IV.
Za izvajanje tega odloka neposredno skrbita republiški sekretariat za
finance in republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije.
V.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
PROGRAM GRADNJE
S sprejetjem republiškega zakona o notranjih zadevah (Ur. 1. SRS, št. 13/67)
je bil v strokovni šoli za notranje zadeve ustanovljen nov oddelek za šolanje
miličnikov-kadetov. Zaradi tega je bilo treba razširiti kapaciteto strokovne
šole, ki je lahko do tedaj po razpoložljivih kapacitetah sprejela le okrog 200
miličnikov.
Zaradi tega je bil pripravljen investicijski program za gradnjo novih
kapacitet šolskega centra, in to v dveh gradbenih etapah. Prva gradbena
etapa, ki je bila realizirana leta 1971, je obsegala povečanje celotm> potrebnih
kapacitet na skupno 400—500 kadetov. Finančni program —• odlok za to etapo
gradnje je sprejela skupščina SRS v letu 1968.
Poleg predvidene in realizirane prve gradbene etape je investicijski program predvideval v nadaljnjem drugo gradbeno etapo, ki obsega gradnjo telovadnice s pripadajočimi prostori in razširjenim športnim parkom.
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Strokovna šola za notranje zadeve ima sedaj le skromno telovadnico v
kletnih prostorih v velikosti 16 X 7 m, ki je funkcionalno neprimerna, ker
je pregrajena s stebri in v njej ni mogoče namestiti vsega orodja. Ta telovadnica je skromno zadoščala potrebam telesne vzgoje pred leti, ko se je šolalo
v strokovni šoli za notranje zadeve okoli 150 miličnikov in je ustrezala za
kolikor toliko normalno delo s 15—20 učenci za vadbo v gimnastiki in samoobrambi in delno za vadbo borilnih športov.
V šoli je sedaj 490 učencev, ki so razporejeni v 15 oddelkih. Vsak ima po
učnem programu tri ure redne telesne vzgoje na teden (splošna telesna vzgoja in
samoobramba). To pomeni, da je telesne vzgoje skupaj 45 ur na teden, medtem
ko je v telovadnici možnih le 36 ur pouka na teden. Vadba se odvija v neustreznih pogojih, saj sta površina in prostornina telovadnice premajhni za
30—35 učencev, kolikor jih je v vsakem oddelku. Učni načrt zajema na teden
še 10 ur praktičnega postopka, ki bi se prav tako moral izvajati v telovadnici.
Po programu bi torej morala telovadnica sprejeti 55 ur pouka na teden, zmore
jih pa le 36.
Na podlagi učnega programa in drugih zahtev, ki so narekovale potrebo
po gradnji, je projektant v sodelovanju s strokovnjaki visoke šole za telesno
kulturo ter strokovne šole za notranje zadeve pripravil ekspertizo, ki je bila
osnova za dokončno potrditev programa in osnova za izdelavo -izvedbeno-tehnične dokumentacije.
Ta gradbeni program obsega gradnjo telovadnice z ostalimi pripadajočimi
funkcionalnimi prostori. Nova telovadnica je programirana po normativih, ki
veljajo za srednje šole z enakim številom, učencev. V programu je predvidena
tudi gradnja dveh zaprtih strelišč. Telovadnica je programsko razširjena s
specifično zahtevo strelišča in poudarjeno zahtevo po večjem in raznovrstnejšem obsegu programa telesne vzgoje, kot je to pri ostalih programih telesne
vzgoje v srednjih šolah.
INVESTICIJSKE PRIPRAVE
Na podlagi izdelanega idejnega projekta in investicijskega programa je
investitor pristopil k izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije. Vrednost
same gradnje je po tej dokumentaciji znašala 11 800 000,00 din. V tej vrednosti ni
zajeta vrednost urejenega zemljišča, ki si ga je investitor pridobil že ob začetku
gradnje šole.
S tržno potrditvijo predračuna, izdelanega na podlagi izvedene tehnične
dokumentacije, je investitor v postopku zbiranja ponudb izbral najugodnejšega
izvajalca — gradbeno podjetje Megrad. Izvajalec se je zavezal zgraditi objekte
telovadnice za fiksno pogodbeno ceno po sistemu »na ključ« v vrednosti
13 030 794,00 din. V tej vrednosti so zajeta vsa dela, ki so potrebna za funkcionalno uporabnost objekta, vključno z ureditvijo okolja in komunalnimi priključki. Predračuni posameznih del znašajo:
a) gradbena dela .
b) obrtniška dela .
+ 3'% režija
c) inštalacije .
Skupaj:

7 287 933,00
3 668 645,00
110 060,00
1 964 156,00

din
din
din
din

13 030 794,00 din
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V tej vrednosti ni vštet 10% garancijski polog v vrednosti 1 303 079,00 din
in oprema v vrednosti 751 206,00 din ter gradbeni nadzor in drugi stroški
investitorja v višini 390 924,00 din.
Izvajalec se je zavezal izvršiti pogodbeno določena dela do 15. 8. 1971.
SOFINANCIRANJE GRADNJE
V sofinanciranju gradnje objektov telovadnic si je investitor poleg lastnih
sredstev zagotovil kredit izobraževalne skupnosti SR Slovenije v višini 5 186 000
din in sicer, 1972. leta 2 000 000,00 din, 1973. leta 1 876 000,00 din in 1974. leta
1 310 000,00 din. Obrestna mera kredita znaša 3'%, odplačilna doba pa je 5 let.
Skupaj ima investitor zagotovljena sredstva v višini 9 537 000,00 din in sicer:
1. kredit izobraževalne skupnosti SRS
2. lastna sredstva
Skupaj

5 186 000,00 din
4 351 000,00 din
9 537 000,00 din

Razliko do celotne investicijske vrednosti bi zagotovila SR Slovenije v
višini 5 939 003,00 din kot udeležbo republike v času gradnje. Potrebno^ je tudi
zagotoviti vračanje kredita izobraževalne skupnosti SR Slovenije skupaj s
predvidenimi interpelarnimi obrestmi v višini 5 382 000,00 din. Izvajalec del
bo zadnjo tranšo plačila din 2 282 000,00 prolongiral za dobo šestih mesecev
po 5,5% obrestni meri z datumom zapadlosti aprila 1975.
Celotne obveznosti republike iz predloženega odloka, iz naslova direktnih
vlaganj v investicijo in odplačilo kredita so razvidni iz priloženih tabel.

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 82. seji 10. maja 1973
obravnaval predlog odloka o financiranju druge etape gradnje šolskega centra
za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve LjubljanaTacen, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvrsni svet.
Odbor je ugotovil, da je bila prva etapa gradnje strokovne šole, ki je
obsegala učilnice, stanovanjske in druge najnujnejše prostore internata in šole,
v preteklih letih realizirana, s čimer je bila dosežena kapaciteta šole do 500
kadetov v vseh letnikih. 2e tedaj je bila predvidena tudi druga etapa gradnje,
ki obsega telovadnico s streliščem. Telovadnica s streliščem, ki je v kletnih
prostorih objekta, predstavlja predvsem zaradi strelišča in nekaterih specifičnosti vadbenih prostorov glede na običajne šolske telovadnice zahtevnejšo
nalogo, ki je bila ob sodelovanju športnih in drugih strokovnjakov v vseh fazah
projektiranja zadovoljivo rešena.
Tudi po mnenju odbora je treba projekt čimprej realizirati, ker so sedanji
prostori, ki se uporabljajo za te namene, neustrezni.
S sprejetjem predlaganega odloka se v celoti reši vprašanje financiranja
investicije, pri kateri sodeluje tudi izobraževalna skupnost SR Slovenije s kre-
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ditom, ki bo vrnjen v prihodnjih letih iz republiškega proračuna na podlagi
predlaganega odloka.
Zaradi preciznosti je treba v obrazložitvi predloga odloka na strani 3
popraviti v drugem odstavku datum, do> katerega bo izvajalec del izvršil pogodbeno določena dela, in sicer do 15. 8. 1974, ter v predzadnji vrsti predzadnjega
odstavka na isti strani, kjer je pravilen odstotek obrestne mere 11%, ne
pa 5,5 %>.
Iz obravnave po točkah predlaganega odloka odbor predlaga zboru naslednjo spremembo:
k III. točki: v drugi vrsti prvega odstavka naj se beseda »investitor«
zamenja z besedilom: »republiški sekretariat za notranje zadeve«.
Sprememba je primerna zaradi preciznosti navedbe, kdo zagotovi sredstva
za morebitne prekoračitve ali podražitve.
Odbor predlaga zboru, da predlog odloka sprejme.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca.
St.: 402-75/73
Ljubljana, 10. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
14. 5. 1973, št. 402-75/73
Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo
z dne 24. 5. 1973, št. 402-75/73

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije med vlado SFR Jugoslavije
in vlado Republike Francije o varstvu investicij
Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ
in 3. alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter v zvezi
z določbo četrtega odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije je
skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega
zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije med vlado Socialistične
federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Francije
o varstvu investicij
Daje se soglasje k predlogu za ratifikacijo konvencije med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Francije o varstvu
investicij, ki je bila parafirana v Parizu 13. februarja 1973.
St.: 0100-34/73
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POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 81. seji 24. aprila
1973 obravnaval predlog za soglasje za ratifikacijo konvencije med vlado SFRJ
in vlado Republike Francije o varstvu investicij, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil zvezni izvršni svet.
Odbor meni, da pomeni predlagana konvencija korak naprej v poglabljanju
gospodarskih stikov med SFRJ in Francijo dn da se bodo z uveljavitvijo konvencije izboljšali gospodarski odnosi med obema državama.
V razpravi po posameznih členih konvencije je bilo dano opozorilo, da so
določbe tretjega odstavka 6. člena nejasne oziroma ne dovolj precizne. Postavlja
se namreč vprašanje, ali bodo naše banke dajale garancije na nedokončno preciziran znesek.
Ker ni bilo mogoče dokončno razjasniti določb tretjega odstavka 6. člena
konvencije, odbor predlaga, da izvršni svet skupščine SR Slovenije pred sejo
zbora dobi ustrezno pojasnilo oziroma da vidi, če ni potrebna jasnejša formulacija.-Odbor namreč meni, da bank, ki dajo garancijo, ne bi smeli puščati v
negotovosti glede višine garancije, ker bi to lahko povzročilo pomisleke in odlašanja dajanja garancij poslovnih bank.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme odlok o soglasju k ratifikaciji konvencije, kolikor pa izvršni svet ugotovi, da bi tretji odstavek 6. člena
pomenil oviro za odločitve naših bank, potem naj se zahteva ustrezna korektura besedila.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Lojena.
St.: 0100-34/73
Ljubljana, 25. 4. 1973

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji seji dne 25. aprila 1973
obravnaval predlog odloka za soglasje za ratifikacijo konvencije med vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Francije
o varstvu investicij.
Navedeno konvencijo je skupščini SR Slovenije predložil v soglasje zvezni
izvršni svet v smislu 4. točke XXXIV. amandmaja k zvezni ustavi.
Odbor je mnenja, da se bodo s sprejemom konvencije izboljšali ekonomski
odnosi in spodbudilo angažiranje francoskega privatnega kapitala tako v obliki
neposrednih investicij v Jugoslaviji kakor tudi s skupnimi naložbami francoskih
firm in jugoslovanskega gospodarstva.
V razpravi po členih konvencije so se člani odbora strinjali z opozorilom,
ki ga je 24. aprila 1973 dal tudi pristojni odbor republiškega zbora, to je odbor
za finance in proračun, glede tega, da so določbe tretjega odstavka 6. člena
konvencije nejasne oziroma da niso dovolj precizne ter da se lahko postavlja
vprašanje, ali bodo naše banke dajale garancije za nedokončno preciziran
znesek.
Odbor se je tudi strinjal s predlogom, da izvršni svet skupščine SR Slovenije
pred sejo gospodarskega zbora dobi ustrezno pojasnilo oziroma da ugotovi, ali ni
potrebna jasnejša formulacija določb tretjega odstavka 6. člena konvencije.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme odlok o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije med vlado Socialistične federativne republike
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Jugoslavije in vlado Republike Francije o varstvu investicij s pripombo, da
se na zahtevo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije lahko zahteva ustrezna
korektura besedila, kolikor izvršni svet ugotovi, da bi tretji odstavek 6. člena
konvencije pomenil oviro za odločitve naših bank.
Za poročevalca na zboru je odbor določil poslanca Franca Kolariča.
St.: 0100-34/73
Ljubljana, 26. 4. 1973

Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov je na seji dne 14. 5. 1973
obravnavala konvencijo med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Republiko Francijo o varstvu investicij, ki jo je obravnaval zvezni izvršni svet na seji 21. 3. 1973 in sklenil, da se usklađeno in parafirano besedilo
pošlje v soglasje skupščinam republik in avtonomnih pokrajin.
Načelno komisija ni imela pripomb in predlaga, da da skupščina Socialistične republike Slovenije soglasje k ratifikaciji konvencije.
Pri podrobni obravnavi besedila pa je komisija oblikovala naslednje pripombe in predloge:
a) Konvencija se v tekstu precej razlikuje od podobne konvencije z ZDA.
Problematičen je tretji odstavek 6. člena, ki predvideva garancijo naše banke
za retransfer kapitala. Naše banke po sedanjih predpisih takih garancij ne
morejo dajati, ker nimajo lastnih deviznih sredstev — deviznega poslovnega
fonda. Prav tako smo v dosedanji praksi kritizirali garantiranje skupnih vlaganj s strani poslovnih bank, ker take garancije spreminjajo skupna vlaganja
v odnos, podoben kreditnemu.
b) Zakonodajno-pravna komisija bi morala ugotoviti, ali je ta odstavek
6. člena zakonit.
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
25. 4. 1973, št. 0100-34/73
OSNUTEK ZAKONA
o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju
o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke
I. Splošne določbe
1. člen
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela s samoupravnimi sporazumi določajo in usklajujejo osnove in merila za razporejanje dohodka in za
delitev sredstev za osebne dohodke. Pri tem morajo zagotavljati takšno delitev,
ki uresničuje enakopravnost delavcev pri uporabi načela delitve po delu in
načela, da pripada za enako delo in za enak delovni prispevek sorazmerno
enak osebni dohodek.
S samoupravnim sporazumom o združevanju temeljnih organizacij združenega dela v delovno organizacijo oziroma o združevanju delovnih organizacij
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v sestavljeno organizacijo združenega dela, lahko udeleženci sprejmejo skupna
načela o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev
za osebne dohodke, ki jih udeleženci upoštevajo pri sklepanju samoupravnega
sporazuma o razporejanju dohodka in o delitvi sredstev za osebne dohodke
v okviru svoje dejavnosti.
Temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne organizacije lahko
sklenejo samoupravni sporazum s temeljnimi organizacijami združenega dela
s področja enake ali sorodne dejavnosti na območju druge republike oz. pokrajine, v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju v delovno organizacijo.
2. člen
Delavci v delovni organizaciji, ki nimajo v svoji sestavi temeljnih organizacij združenega dela, ter delavci v delovnih skupnostih državnih organov,
samoupravnih interesnih skupnosti, združenj, zbornic ter družbenopolitičnih
organizacij, društev in drugih organizacij, imajo glede določanja in usklajevanja
osnov in meril za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke
s samoupravnimi sporazumi enak položaj kot delavci v temeljni organizaciji
združenega dela.
Z delavci v smislu prvega odstavka tega člena so izenačeni voljeni in
imenovani funkcionarji organov družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih
interesnih skupnosti, zbornice, združenj, družbenopolitičnih organizacij, društev
in drugih organizacij, ki za svoje stalno opravljanje svoje funkcije prejemajo
nagrado.
3. člen
Z določanjem in usklajevanjem osnov in meril za razporejanje dohodka
v samoupravnih sporazumih delavci sami zagotavljajo takšno razporejanje doseženega dohodka,
— da zagotavljajo planirano oziroma dogovorjeno stopnjo akumulacije,
— da krepijo akumulativnost in reproduktivno sposobnost svojega in združenega dela,
— da zagotavljajo razširitev materialne osnove združenega dela in dvig
svoje delovne sposobnosti,
— da ustvarjajo ekonomske in druge pogoje, ki spodbujajo interes za
dobro gospodarjenje, za racionalna vlaganja, za povečanje produktivnosti svojega in družbenega dela.
— da zagotavljajo z uresničevanjem načela vzajemnosti in solidarnosti
socialno varnost in stabilnost.
4. člen
Z določanjem in usklajevanjem osnov in meril za delitev sredstev za
osebne dohodke v samoupravnih sporazumih si delavci v skladu z načelom
delitve po delu zagotavljajo osebne dohodke, ki so sorazmerni z uspehi njihovega
dela in z njihovimi osebnimi prispevki k uspehu in razvoju organizacije, ki so
ga dah s svojim skupnim, živim in minulim delom v njej.
V ta namen se delavci samoupravno sporazumejo zlasti:
— o poklicih ali o skupinah poklicev, ki so značilni za temeljne organizacije združenega dela določenih dejavnosti, o tistih njihovih sestavinah, ki so
skupne in pomembne za poenoteno vrednotenje poklicev oziroma skupin poklicev, ter o kalkulativnih osebnih dohodkih kot o izhodiščnih obračunskih
elementih za njihovo poenoteno vrednotenje;
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— o merilih uspešnosti dela in gospodarjenja, ki je rezultat skupnega
živega in minulega dela delavcev temeljne organizacije združenega dela, ter
o merilih, ki povezujejo osebne dohodke z gibanji rasti produktivnosti dela in
poslovne uspešnosti ter omogočajo udeležbo v minulem delu; v ta namen
morajo biti merila poslovne uspešnosti enaka pri enakih pogojih pridobivanja
dohodka;
— o višini tistega osebnega dohodka ter o vrsti in obsegu drugih pravic,
ki zagotavljajo delavčevo socialno varnost in stabilnost, upoštevaje pri tem
splošno stopnjo produktivnosti skupnega družbenega dela in splošne razmere
okolja, v katerem delavec živi in dela.
5. člen
Pri določanju in uporabi osnov in meril za razporejanje dohodka na sredstva za razširitev svojega in družbenega dela ter na sredstva za zadovoljevanje
svojih osebnih in skupnih potreb upoštevajo1 delavci v temeljni organizaciji
združenega dela tudi splošna razmerja v delitvi družbenega proizvoda, kot so
določena v družbenem planu SR Slovenije in ukrepe, predvidene v vsakoletni
resoluciji o družbenoekonomski politiki in o razvoju SR Slovenije in o neposrednih nalogah v tekočem letu. (Varianta: . . . tudi določbe družbenega plana
razvoja SR Slovenije in vsakoletne resolucije o družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije in o neposrednih nalogah v tekočem letu, ki določajo
razmerja v delitvi družbenega prozvoda, o gibanju nominalnega porasta družbenega proizvoda in nominalnega porasta sredstev za osebno, skupno in splošno
porabo.)
Da se doseže namen iz prejšnjega odstavka, udeleženci določijo v samoupravnih sporazumih ukrepe, s katerimi se zagotovi takšno razporejanje dohodka, ki bo ostalo v okvirih omenjenih razmerij.
Varianta: 5. člen
Pri določanju in uporabi osnov in meril za razporejanje dohodka upoštevajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela splošna razmerja o
delitvi družbenega proizvoda,, kot so določena v družbenem planu SR Slovenije
in ukrepe v vsakoletni resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR
Slovenije in o neposrednih nalogah v tekočem letu, s katerimi se predvidevajo
merila za ugotavljanje največjega dopustnega porasta sredstev za osebne dohodke v okviru doseženega dohodka temeljne organizacije združenega dela
tako, da se zagotovi uresničevanje načela, da sredstva za razširitev materialne
osnove združenega dela rastejo progresivno v sorazmerju z rastjo dohodka.
5. a člen
Če temeljna organizacija združenega dela dokaže, da so se zanjo tako
spremenili pogoji za pridobivanje dohodka, da bi brez njene krivde prišlo
do kršitve načela delitve po delu, če bi pri razporejanju dohodka morala
ostati v okvirih, izračunanih po ukrepih, predvidenih v 2. členu, lahko s soglasjem skupne komisije udeležencev sporazuma popravi razmerje v razporeditvi dohodka na sredstva za razširitev materialne osnove svojega in družbenega dela ter na sredstva za osebno in skupno porabo. Pri tem pa mora biti
zagotovljeno, da akumulacija ne pade pod minimalno stopnjo, dogovorjeno v
samoupravnem sporazumu.
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6. člen
S samoupravnimi sporazumi določijo udeleženci metodologijo za ugotavljanje tistega dela dohodka, ki je rezultat dela v ugodnejših naravnih pogojih
ali ki je rezultat posebnih ugodnosti na tržišču, ter merila, po katerih se ta
del dohodka uporablja za razvoj organizacije, v kateri je dosežen, in za razvoj
materialne podlage združenega dela v celoti v skladu z ustreznim družbenim
dogovorom in zakonom.
7. člen
V samoupravnih sporazumih določajo delavci po načelih vzajemnosti in
solidarnosti osnove in merila za oblikovanje sredstev za kritje njihovih skupnih
potreb ter za njihovo delitev in uporabo. Te osnove morajo biti v skladu z
osnovami in merili za delitev sredstev za osebne dohodke.
Sredstva za skupne potrebe se uporabljajo za namene, predvidene v samoupravnih sporazumih, iin se izplačujejo za posamezne namene do višine,
določene v samoupravnih sporazumih.
8. člen
S samoupravnimi sporazumi določijo delavci v skladu z zakonom vrsto
in višino osebnih prejemkov, ki štejejo med poslovne stroške.
9. člen
Samoupravne sporazume o osnovah in merilih za razporejanje dohodka
in za delitev sredstev za osebne dohodke sklepajo temeljne organizacije združenega dela ene ali več dejavnosti oziroma določenega območja; takšno območje
zajema eno ali več občin.
Temeljna organizacija združenega dela je lahko v skladu s samoupravnim
sporazumom o združevanju v delovno organizacijo udeleženec samoupravnega
sporazuma tiste dejavnosti, v katero spada po predmetu svojega poslovanja, in
samoupravnega sporazuma, sklenjenega za območje, kjer ima svoj sedež.
V skladu s statutom svoje organizacije so lahko udeleženci samoupravnih
sporazumov, sklenjenih za območja po svojih sedežih, tudi delovne skupnosti
posameznih delovnih enot v sestavu delovne organizacije, ki nima temeljnih
organizacij združenega dela v svojem sestavu.
10. člen
S samoupravnimi sporazumi, ki jih sklenejo temeljne organizacije združenega dela ene ali več dejavnosti, določajo in usklajujejo delavci predvsem
tiste osnove in merila za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne
dohodke, na katere odločilno vplivajo gospodarski položaj in druge razmere,
značilne za ta položaj in za opravljanje posameznih dejavnosti tako, da jih
je treba določiti in usklađeno urejati le v okviru dejavnosti.
S temi sporazumi se določajo tudi kalkulativni osebni dohodki za posamezne poklice oz. skupine poklicev, ki so značilni in skupni posameznim
dejavnostim.
(Varianta: S samoupravnimi sporazumi se lahko osnove in merila po 1. odstavku določijo okvirno ali njihova spodnja meja zaradi prilagajanja določenih
višin razmeram okolja, v katerem delavci delajo in živijo.)
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11. člen
S samoupravnimi sporazumi za območje ene ali več občin temeljne organizacije združenega dela s tega območja določajo zlasti:
— osnove in merila za določanje tiste višine osebnega dohodka in tistega
obsega drugih pravic, s katerim se zagotavlja varnost in stabilnost delavcev,
ki je odvisna od splošnih razmer okolja, v katerem delavci delajo in živijo,
in ki odločilno vplivajo na njihovo socialno varnost in na socialno varnost
njihovih družin,
— osnove in imerila za oblikovanje, uporabo in delitev sredstev za skupne
potrebe,
— osnove za zagotavljanje sredstev za uresničevanje dogovorjene politike
življenjske ravni določenega območja.
12. člen
Ce so udeleženci samoupravnega sporazumevanja o zadevah, ki se urejajo
s samoupravnim sporazumom za določeno območje po določbah prejšnjega
člena, družbenopolitične skupnosti, se za to območje sklene o teh zadevah družbeni dogovor.
Določbe o postopku za sklepanje samoupravnih sporazumov po tem zakonu
se primerno uporabljajo tudi za družbene dogovore.
13. člen
Sindikati dajejo pobude in predloge za sklepanje samoupravnih sporazumov,
neposredno sodelujejo pri njihovem sklepanju, spreminjanju in dopolnjevanju,
kot tudi pri njihovem izvajanju. Svoje člane — delavce v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih organizirajo, da neposredno sodelujejo v postopku samoupravnega sporazumevanja ter pri obravnavanju in
nadziranju njihovega izvajanja na zborih delovnih ljudi.
Udeleženci samoupravnega sporazumevanja morejo obravnavati pobude
in predloge sindikatov in jim sporočati svoje stališče in odločitve.
II. Postopek sklepanja in sprejemanja
samoupravnega sporazuma
14. člen
Postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma se začne na pismeni predlog, ki ga lahko da katerakoli zainteresirana templjna organizacija združenega
dela, sindikat, za posamezna območja pa tudi občinska skupščina.
Predlog z načrtom sporazuma ali z navedbo njegove vsebine pošlje predlagatelj vsem temeljnim organizacijam združenega dela določene dejavnosti
ali določenega območja in pristojnemu sindikatu. Predlog poišlje tudi republiškemu sekretariatu za delo zaradi evidence.
Organizacije morajo predlog za sklenitev sporazuma obravnavati in najpozneje v 20 dneh po njegovem sprejemu sporočiti svojo odločitev predlagatelju,
pristojnemu sindikatu in republiškemu sekretariatu za delo.
Pismenemu sporočilu lahko organizacija in sindikat priloži svoje mnenje
ali svoj predlog k načrtu sporazuma ali orisu njegove vsebine.
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Odločitev o vključitvi v postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma
zavezuje temeljno organizacijo združenega dela, da sodeluje v postopku kot
udeleženec samoupravnega sporazumevanja do sklepanja o sprejemu in podpisu
predloga samoupravnega sporazuma.
Temeljna organizacija združenega dela, ki se je odločila, da se vključi v
postopek kot udeleženec pa sodi, da je v postopku kršena enakopravnost udeležencev, lahko sproži spor pred ustavnim sodiščem.
Varianta: 14. člen
Predlog za postopek za sklenitev, spremembo in dopolnitev samoupravnega
sporazuma lahko predlaga katerakoli zainteresirana organizacija združenega
dela in pristojni sindikat, za posamezna območja pa tudi občinska skupščina.
Predlagatelj pošlje obrazložen predlog vsem temeljnim organizacijam združenega dela določene dejavnoti ah določenega območja in republiškemu sekretariatu za delo.
Te organizacije morajo predlog obravnavati in najpozneje v 20 dneh po
njegovem prejemu sporočiti svojo odločitev predlagatelju, pristojnemu sindikatu
in republiškemu sekretariatu za delo.
Odločitev o vključitvi v postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma
zavezuje organizacijo združenega dela, da sodeluje v postopku kot udeleženec
samoupravnega sporazumevanja od sklepanja o sprejemu in podpisu predloga
samoupravnega sporazuma.
14. a člen
Postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma se začne, ko se za postopek izreče večina temeljnih organizacij združenega dela ene ali več dejavnosti
oziroma določenega območja.
Cim republiški sekretariat za delo ugotovi, da je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka, obvesti o tem temeljne organizacije združenega dela, predlagatelje in pristojni sindikat.
Na predlog temeljnih organizacij združenega dela, pristojnega sindikata
ali po lastni pobudi lahko republiški svet zveze sindikatov Slovenije pristane na
odstop od večinskega načela.
15. člen
Po izteku 20 dmi se na poziv predlagatelja ah pristojnega sindikalnega organa zberejo delegati temeljnih organizacij združenega dela, ki so se odločile,
da se vključijo "v postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma, na svoj
zbor. Zbor je sklepčen in se konstituira kot zbor udeležencev samoupravnega
sporazumevanja, če je na njem prisotnih večina organizacij, ki so se odločile za
postopek. Na zboru izvolijo organe, da skrbijo za organiziran in usklađen potek
sporazumevanja.
Zbora udeležencev se udeležijo tudi delegati pristojnega sindikata.
Zbora udeležencev samoupravnega sporazuma za določeno območje se udeležujejo tudi delegati občinskih skupščin s tega območja.
Varianta za 1. odst. 15. člena (za primer variante 14. in 14. a člena):
15. člen
Ko temeljne organizacije združenega dela dobijo obvestilo, da je večina
za postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma, se na' poziv predlagatelja
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ali pristojnega sindikalnega organa njihovi delegati zberejo na svoj zbor. Na
njem se konstituirajo kot zbor udeležencev samoupravnega sporazumevanja in
izvolijo organe, da skrbijo za organiziran in usklađen potek sporazumevanja.
16. člen
Na svojih zborih delegati udeležencev izvolijo izmed sebe skupne komisije
za samoupravni sporazumi. Komisije opravljajo za udeležence naloge, določene
s sklepi zbora udeležencev, s samoupravnim sporazumom in s tem zakonom.
Opravljajo jih po postopku, dogovorjenem s sklepom, o njihovi izvolitvi.
Udeleženci na zboru lahko pooblastijo skupne komisije, da dotočijo o posameznih sporih, ki nastanejo med sprejemanjem samoupravnega sporazuma, ali
pa izvolijo arbitraže za reševanje takšnih sporov.
Skupne komisije in arbitraže za svoje delo odgovarjajo zborom udeležencev, ki jim redno poročajo o poteku postopka.
17. člen
Člani .skupnih komisij izvolijo izmed sebe komisijo udeležencev samoupravnega sporazumevanja (komisije za presojo) z nalogo, da med postopkom
sporazumevanja presoja, ah so predlogi sporazumov skladni z drugimi samoupravnimi sporazumi, s postavkami družbenega plana zlasti o odnosih med
družbenim proizvodom ter sredstvi za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb,
z družbenimi dogovori, z ustavo in zakoni.
18. člen
Na podlagi stališč zbora o načrtu sporazuma oz. orisa njegove vsebine in
o dopolnilnih predlogih posameznih udeležencev pripravi skupna komisija predlog samoupravnega sporazuma in ga pošlje v razpravo in odločanje o sprejemu
vsem udeležencem samoupravnega sporazumevanja.
Pošlje ga tudi pristojnemu sindikatu oz. za območje pristojnim občinskim
skupščinam.
Morebitne pripombe in predloge k predlogu sporazuma pošljejo udeleženci
in drugi organi iz prejšnjega odstavka skupni komisiji najpozneje v 30 dneh
od dneva, ko so sprejeli predlog. Šteje se, da udeleženec samoupravnega sporazumevanja in drugi organi, ki jim je bil poslan predlog, nimajo pripomb,
če v omenjenem roku komisiji ne odgovorijo.
19. člen
Skupna komisija pošlje predlog samoupravnega sporazuma tudi komisiji
za presojo1. Ta oceni skladnost predloga v smislu 17. člena. Svoje morebitne
pripombe obravnava z delegati prizadetih udeležencev. Ce ne dosežejo soglasja,
pošlje komisija za presojo sporna vprašanja vsem udeležencem, da jih obravnavajo in o njih odločajo neposredno delavci ali njihovi pristojni organi, če ne
gre za zadevo, ki spada v neposredno odločanje delavcev temeljne organizacije
združenega dela.
Zaradi rešitve takšnih spornih vprašanj lahko ustanovijo v ta namen ustanovljeno arbitražo s pooblastili, ki jih dajo s svojim sklepom o ustanovitvi.
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20. člen
Samoupravni sporazum je sklenjen, ko v vsaki temeljni organizaciji dve
tretjini vseh delavcev (varianta: večina vseh delavcev) sprejmeta sklep o njegovi sklenitvi v enakem besedilu. Enakost besedila s sklepom ugotavlja njihova
skupna komisija in o tem obvesti udeležence, da samoupravni sporazum podpišejo za podpis pooblaščeni delavci.
Če pride 'med udeleženci samoupravnega sporazumevanja do nesoglasja o
besedilu samoupravnega sporazuma, skuša skupna komisija neposredno s prizadetimi udeleženci doseči soglasje in uskladiti besedilo. Če do tega soglasja
kljub usklajevalnemu postopku v 30 dneh od dneva, ko so udeleženci prejeli
predlog samoupravnega sporazuma, ne pride, se nadaljnji postopek ustavi z
dnem, ko skupna komisija s sklepom ugotovi takšno stanje. Ta sklep skupna
komisija pošlje vsem udeležencem samoupravnega sporazumevanja, pristojnemu
sindikatu in republiškemu sekretariatu za delo.
21. člen
Sprejeti in podpisani samoupravni sporazum skupna komisija pošlje republiškemu sekretariatu za delo, da ga vpiše v register samoupravnih sporazumov.
O vpisu izda komisija pismeno potrdilo.
(Varianta za 2. odstavek: Sprejeti in podpisani samoupravni sporazum za
dejavnosti, ki zajema udeležence z območja republike, objavijo udeleženci v
Uradnem listu SR Slovenije.)
22. 'člen
Ce pristojni sindikat sodi, da v predlaganem samoupravnem sporazumu
niso upoštevana stališča sindikata o ureditvi posameznih vprašanj v samoupravnem sporazumu, ki se neposredno tičejo položaja delavcev in njihovih pravic,
lahko sproži usklajevalni postopek za sporazumno ureditev spornih vprašanj in
v njem sodeluje,
23. člen
Samoupravni sporazumi o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in
o delitvi sredstev za osebne dohodke smejo biti spremenjeni in dopolnjeni samo
po postopku, po katerem so bili sklenjeni.
24. člen
Da delavci zagotovijo načelo javnosti pri izvajanju samoupravnih sporazumov, v njih določijo, katere zadeve in v kakšnih rokih bodo javno1 obravnavali
na zborih delovnih ljudi v svojih organizacijah in na zborih udeležencev. Izid
javne razprave lahko udeleženci objavijo v javnih sredstvih obveščanja.
S samoupravnim sporazumom udeleženci predvidijo stalne ali občasne
arbitraže za reševanje sporov, ki nastanejo pri izvajanju samoupravnega sporazuma.
S samoupravnim sporazumom udeleženci določijo, kaj se šteje za kršitev
samoupravnega sporazuma, postopek, kako se te kršitve ugotavljajo, javnost
obravnavanja teh kršitev, ukrepe za uveljavljanje materialne in družbene odgovornosti udeležencev sporazuma za njihovo kršitev ter skupne organe, ki
postopek vodijo.
57*
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Ce je med dogovorjenimi ukrepi predvidena izključitev (varianta: črtanje)
iz kroga udeležencev sporazuma, se šteje, da takšna organizacija združenega
dela po pravnomočno izrečeni izključitvi (varianta: črtanju) nima sklenjenega
samoupravnega sporazuma.
Pristojni enoti službe družbenega knjigovodstva se v vednost pošlje vsak
ukrep, izrečen organizaciji združenega dela zaradi kršitve določb samoupravnega sporazuma.
Sklep o izključitvi (črtanju) se pošlje republiškemu sekretariatu za delo,
da ga vpiše v register samoupravnih sporazumov.
25. člen
Za reševanje spornih vprašanj, ki nastanejo zaradi kolizije glede uporabe
določb samoupravnega sporazuma po 10. in 11. členu tega zakona izvolijo člani
skupnih komisij izmed kandidatov, ki jih na njihovo zahtevo predloži republiški svet zveze sindikatov Slovenije (petčlanski) arbitražni svet za dobo
dveh let.
Arbitražni svet odloča o kolizijskem sporu na predlog prizadete temeljne
organizacije združenega dela, pristojnega organa sindikata ali občinske skupščine.
Odločitev arbitražnega sveta se vpiše v register samoupravnih sporazumov
in je obvezna za predlagatelja in za udeležence samoupravnih sporazumov,
ki so bih predmet spora.
Arbitražni svet lahko v svoji rešitvi predloži zaradi odprave kolizacije
ustrezne spremembe in dopolnitve kolidirajočih določb samoupravnih sporazumov. V tem primeru velja odločitev arbitražnega sveta, dokler niso uveljavljene
predlagane spremembe in dopolnitve.
26. čLen
Udeleženci uskladijo določbe svojih samoupravnih sporazumov o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, s katerimi urejajo razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke v temeljni organizaciji združenega
dela, z določbami samoupravnega sporazuma po tem zakonu v roku, določenem
v sporazumu.
Ce so te določbe v nasprotju s samoupravnim sporazumom po tem zakonu,
se uporabljajo določbe tega sporazuma.
27. člen
K samoupravnemu sporazumu lahko naknadno pristopi temeljna organizacija združenega dela, ki ni sodelovala v postopku za njegovo sklepanje. Svoj
pristop sporoči s pismenim sklepom, ki sta ga sprejeli dve tretjini vseh delavcev (varianta: večina vseh delavcev), skupni komisiji in za registracijo sporazumov pristojnemu upravnemu organu.
S pristopom prevzame temeljna organizacija združenega dela vse pravice
in obveznosti kot udeleženec samoupravnega sporazuma.
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28. člen
Udeleženec samoupravnega sporazuma lahko odpove samoupravni sporazum s pismenim in obrazloženim sklepom, ki sta ga sprejeli dve tretjini (večina)
vseh delavcev temeljne organizacije združenega dela. Sklep mora poslati skupni
komisiji in za registracijo sporazumov pristojnemu upravnemu organu.
Odpoved začne veljati s 1. januarjem naslednjega leta: s tem dnem nastopijo za takšno organizacijo posledice po 32. členu tega zakona.
29. člen
Temeljna organizacija združenega dela, ki sodi, da sprejeti in registrirani
samoupravni sporazum drugih organizacij prizadeva njene interese ali da
njihove določbe kršijo načelo delitve po delu ali enakopravnost delavcev pri
uporabi tega načela, lahko vloži pri komisiji za presojo samoupravnih sporazumov zahtevek, s katerim sproži ponovni preizkus samoupravnega sporazuma.
Zahtevek mora biti obraložen z razlogi, zaradi katerih je predlagan ponovni
preizkus.
Tak zahtevek lahko vložijo tudi sindikat, prizadete samoupravne interesne
skupnosti ali občinska skupščina, če sodijo, da samoupravni sporazum ne zagotavlja načela delitve po delu oz. enakopravnosti delavcev pri uporabi tega
načela.
.Komisija z zahtevkom takoj seznani skupno komisijo udeležencev samoupravnega sporazuma, za katerega je sprožen ponoven preizkus (varianta:
udeležence samoupravnega sporazuma) z vabilom, da se v postavljenem roku
izjavijo o zahtevku. Po sprejetem odgovoru komisija ponovno preizkusi samoupravni sporazum in če ugotovi utemeljenost zahtevka, predlaga spremembo
in dopolnitev spornih določb samoupravnega sporazuma. Pri ponovnem preizkusu sodelujeta po svojih delegatih pristojni sindikat in organizacija, ki je vložila
zahtevek.
Če se udeleženci spornega samoupravnega sporazuma ne strinjajo z oceno
in predlogi komisije, predložijo sporna vprašanja v odločitev v ta namen izbranemu arbitražnemu svetu.
III. Družbeni dogovor
30. člen
Izvršni svet skupščine SR Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, republiški svet zveze sindikatov Slovenije in republiške samoupravne interesne
skupnosti s področja družbenih dejavnosti sklenejo družbeni dogovor, s katerim
sporazumno določijo temeljna izhodišča in osnove skupnega pomena, po katerih
se bodo ravnali po izpolnjevanju svojih pristojnosti in svojih nalog, ki jih
imajo pri uresničevanju postavk in smernic družbenega plana, ki zadevajo
odnose in razvojne cilje na področju razporejanja dohodka ter gibanja in delitve sredstev za osebne dohodke.
V ta namen podpisniki v družbenem dogovoru določijo zlasti osnove, merila in postopke za praktično uresničevanje teh postavk in smernic ter za izpeljavo sprejete politike splošne in kolektivne porabe.
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Z družbenim dogovorom podpisniki določijo tudi postopek, po katerem
bodo usklajevali svoja stališča za sporazumno reševanje morebitnih spornih
vprašanj splošnega pomena za izvajanje politike na področju razporejanja dohodka, gibanja in delitve sredstev za osebne dohodke iin urejanja tega področja s samoupravnimi sporazumi. Dogovorijo se tudi o primerih, ko bodo
podpisniki po svojih pooblaščenih predstavnikih sodelovali bodisi na zborih
delavcev prizadetih temeljnih organizacij združenega dela, bodisi na sejah njihovih skupnih komisij, če bi se udeleženci samoupravnih sporazumov glede bistvenih vprašanj ne mogli, sporazumeti.
31. člen
Za pripravo predloga družbenega dogovora, za organiziran potek dogovarjanja in za opravljanje drugih strokovnih opravil v zvezi z izvajanjem družbenega dogovora in spremljanja delovanja samoupravnih sporazumov udeleženci ali s posebnim sklepom ah z družbenim dogovorom ustanovijo svojo skupno
strokovno komisijo, določijo njen sestav in -njene poglavitne naloge ter imenujejo njene člane.
IV. Ukrepi za izvajanje samoupravnih sporazumov
32. člen
Temeljne organizacije združenega dela, ki ne sklenejo samoupravnega
sporazuma ali ki od njega odstopijo, ne da bi pristopile k drugemu, primerjajo
svojo delitev po osnovah in merilih za razporeditev dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke, ki jih za te primere določa zakon.
33. člen
Ko delavci v temeljnih organizacijah združenega dela z zaključnimi računi
odločajo o razporejanju dohodka, svojo razporeditev primerjajo z razporeditvijo
izračunano po merilih, dogovorjenih s samoupravnim sporazumom.
Organizacije združenega dela, ki ne sklenejo samoupravnega sporazuma
po tem zakonu, oziroma ki med letom prenehajo biti udeleženci sporazuma,
primerjajo svojo razporeditev z razporeditvijo, izračunano po merilih, določenih z zakonom po prejšnjem členu.
Rezultate primerjanja sporočijo temeljne organizacije združenega dela
svojim skupnim komisijam in pristojnim enotam službe družbenega knjigovodstva.
Če naj bi za delitev predvidena sredstva za zadovoljevanje osebnih in
skupnih potreb delavcev prekoračila obseg teh sredstev, izračunan po merilih
samoupravnega sporazuma, pristojna enota službe družbenega knjigovodstva
dovoli izplačila teh sredstev v zneskih, zmanjšanih za obroke, s katerimi
mora odvesti temeljna organizacija združenega dela presežna sredstva v svoj
poslovni sklad. Rok tega odvajanja, ki ne sme biti daljši kot 6 .mesecev, in
višino obrokov določi s svojo odločbo služba družbenega knjigovodstva.
Varianta: 4. odstavek tega člena odpade in ga nadomesti nov člen, in bi
se glasil:
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33. a člen
Temeljna organizacija združenega dela, ki razdeli dohodek tako, da preseže obseg sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev, izračunanih po merilih samoupravnega sporazuma, mora odvesti v republiški
sklad skupnih rezerv prispevek za presežna sredstva po naslednjih stopnjah:
Če presegajo
sredstva izločena
za zadovoljevanje
potreb delavcev
gornji obseg
(%> preseganja)
nad
nad
nad
nad
nad

do
10 do
20 do
30 do
40 do
50 %

10'%
20 °/o
30 %
40 %
50 %

se odvede na tisti del sredstev, ki presega
gornji obseg, prispevek, ki znaša

50 % +
120 %> +
210%+
320% +
450 % +

5'%
7%
9%
11%
13%
25 %

za vsak % preseganja
za vsak % preseganja
za vsak % preseganja
za
vsak '% preseganja
za vsak % preseganja
za vsak % preseganja

nad
nad
nad
nad
nad

10 %>
20 3/o
30''Vo
40%
50 °/o

Če izplačana sredstva presegajo obseg sredstev za zadovoljevanje osebnih
in skupnih potreb, izračunanih po merilih samoupravnega sporazuma ali družbenega dogovora, mora temeljna organizacija združenega dela hkrati predložiti
službi družbenega knjigovodstva obračun prispevka in nalog za plačilo prispevka po določbah prejšnjega odstavka.
34. člen
Služba družbenega knjigovodstva opravlja kontrolo izvajanja samoupravnih
sporazumov po tem zakonu s tem, da kontrolira, ali in kako temeljne organizacije združenega dela razporejajo dohodek in delijo sredstva za osebne dohodke in kako pri tem upoštevajo' osnove in merila samoupravnih sporazumov
(23. člen zakona o službi družbenega knjigovodstva — Uradni list SR Slovenije,
št. 3/1973).
O svojih ugotovitvah in morebitnih ukrepih služba družbenega knjigovodstva seznanja skupne komisije udeležencev samoupravnih sporazumov, podpisnike družbenega dogovora in občinske skupščine.
35. člen
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije ali izvršili svet skupščine SR Slovenije lahko neposredno ali skupaj
po lastni pobudi ali na obrazloženo zahtevo pristojnega sindikata ali občinske
skupščine predložijo udeležencem posameznih sporazumov, da uvedejo postopek za spremembo in dopolnitev samoupravnih sporazumov, če je med osnovami in merili, ki so bistvenega pomena za uresničevanje načela delitve po
delu in enakopravnosti delavcev pri uresničevanju tega načela, tolikšna neusklajenost, da ovirajo uresničevanje teh načel.
O predlogu sklepajo delavci v prizadetih temeljnih organizacijah združenega
dela in se o njem izjavijo predlagatelju najpozneje v 30 dneh po prejemu predloga.
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36. člen

Ce udeleženci samoupravnega sporazuma ne uvedejo postopka po prejšnjem členu, zaradi neusklajenosti osnov in meril med samoupravnimi sporazumi pa se z razporeditvijo dohodka oziroma delitvijo sredstev za osebne dohodke krši načelo delitve po delu, se z zakonom predpiše obveznost, da se začne postopek za uskladitev samoupravnih sporazumov.
37. člen
Ce se delavci ne ravnajo po osnovah in merilih, ki jih določijo samoupravni
sporazumi, in se zaradi tega z delitvijo krši načelo delitve po delu, resno ogroža
stabilnost gospodarstva ali realizacija postavk tekoče gospodarske politike in
družbenoekonomskega razvoja, predvidenega z zakoni oziroma drugimi splošnimi akti skupščine SR Slovenije, se lahko z zakonom določijo ukrepi, s katerimi
se zagotovi, da ostanejo gibanja delitve dohodka v skladu s postavkami tekoče
gospodarske politike.
(Varianta: ta člen odpade, ker tako določa že 4. točka XXVII. ustavnega
dopolnila ustave SR Slovenije.).
38. člen
Udeleženci družbenega dogovora morajo vsako leto do 31. maja predložiti
skupščini SR Slovenije poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov po tem zakonu.
39. člen
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija
združenega dela, ki rezultatov primerjanja ne sporoči svoji skupni komisiji
in pristojni enoti službe družbenega knjigovodstva.
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba
organizacije združenega dela, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Varianta :

39. a člen

Organizacija združenega dela, ki izda nalog za izplačilo sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev, ki presegajo obseg, izračunan
po merilih samoupravnega sporazuma oziroma družbenega dogovora in ki
hkrati ne predloži v skladu z drugim odstavkom 31. a člena obračuna, prispevek
in naloga za plačilo prispeka, se kaznuje z denarno kaznijo do 50 000 din za
gospodarski prestopek ne glede na posledice iz 31. a člena.
V. Prehodne in končne določbe
40. člen
Udeleženci družbenega dogovora morajo najkasneje v 30 dneh od dneva,
ko stopi v veljavo ta zakon, začeti postopek za sklenitev družbenega dogovora.
Dokler ne bo sklenjen družbeni dogovor po 30. členu tega zakona, ostaneta
v veljavi splošni družbeni dogovor o načelih in merilih za presojo skladnosti
samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah z določili zakona in splošni družbeni dogovor o načelih
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in merilih za presojo skladnosti samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka
in osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih z določili zakona (Uradni list
SR Slovenije, št. 19/1971 in 47/1972), vendar najdalj do 31. decembra 1973.
41. člen
V istem roku so dolžne začeti postopek po določbah tega zakona za spremembo in uskladitev veljavnih samoupravnih sporazumov o osnovah in merilih
za delitev dohodka in osebnih dohodkov, ki ostanejo v veljavi najdalj do 31. decembra 1973, z določbami tega zakona ali neposredno temeljne organizacije
združenega dela ah na pobudo sindikatov, ki organizirajo ta postopek.
Za temeljne organizacije združenega dela — podpisnice veljavnih samoupravnih sporazumov o osnovah in merilih za delitev dohodka in osebnih
dohodkov, ki teh sporazumov do roka iz prejšnjega odstavka ne uskladijo z
določbami tega zakona, se šteje, da niso sklenili samoupravnega sporazuma
in se zanje uporabi določba 32. člena tega zakona.
42. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka
in osebnih dohodkov (Uradni list SR Slovenije, št. 4/1971).
43. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I.
Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in delitev osebnih dohodkov upošteva kot politično- izhodišče stališča in sklepe centralnega komiteja ZK Slovenije o nalogah pri nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnega sporazumevanja jn družbenega dogovarjanja o merilih
za razporejanje dohodka in o delitvi osebnih dohodkov. Hkrati izhaja iz tistih
poglavitnih ustavnopravnih načel, ki jih uveljavljajo ustavna dopolnila k ustavi
SR Slovenije in ki zadevajo družbenoekonomski položaj delovnega človeka v
družbeni produkciji, njegovo vlogo pri odločanju o dohodku, o naravi tega
dohodka, ki ga delavci kot del skupnega družbenega dohodka ustvarijo v različnih oblikah združenega dela, o vlogi, vsebini in postopku samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o osnovah in merilih za razporeditev dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke ter deloma tudi vlogo
države na tem področju.
Med takimi ustavnopravnimi načeli, ki jih osnutek upošteva pri oblikovanju nove ureditve te snovi, velja zlasti omeniti naslednje :
— Izhajajoč iz družbenoekonomskega položaja delovnega človeka v družbeni
reprodukciji je delavcem kot neodtujljiva zajamčena pravica, da na podlagi
svojega dela v temeljnih organizacijah združenega dela, v katerih se združu-
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jejo in v njih delajo, pridobivajo dohodek, upravljajo zadeve in sredstva družbene reprodukcije ter odločajo o dohodku, ki ga kot del skupnega družbenega
dohodka ustvarijo v različnih oblikah združenega dela in združevanja sredstev.
— Dohodek razporejajo delavci v temeljni organizaciji združenega dela
za svoje osebne in skupne potrebe ter za razširitev materialne osnove združenega dela in za dvig njihove delovne sposobnosti.
— Vsakemu delavcu v organizaciji 2druženega dela gre v skladu z načelom
delitve po delu in povečanjem produktivnosti njegovega in skupnega združenega dela osebni dohodek, ki je sorazmeren z uspehom njegovega dela in z
njegovim osebnim prispevkom k uspeku in razvoju organizacije, ki ga je dal
s svojim skupnim, živim in minulim delom v njej ter s tem prispeval k povečanju dohodka v organizaciji in skupnega družbenega dela.
— Delavci določajo osnove in merila za razporeditev dohodka in za delitev
sredstev za osebne dohodke v skladu z osnovami in merili, ki jih določajo
samoupravni sporazumi in družbeni dogovori.
— Vsakemu delavcu v združenem delu z družbenimi sredstvi je zajamčeno, da uresniči s svojim delom vsaj tolikšen osebni dohodek in vsaj toliko
drugih pravic, da sta zagotovljena njegova socialna varnost in stabilnost. Ureditev tega je predmet samoupravnega sporazuma oz. družbenega dogovora ali
zakona.
—• Del dohodka, ki je rezultat dela v ugodnjeisih naravnih pogojih ali ki
je rezultat posebnih ugodnosti na tržišču, se uporablja za razvoj organizacije,
v kateri je dosežen, in za razvoj materialne podlage združenega dela v celoti
v skladu s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom in z zakonom.
Osnutek upošteva tudi tista določila ustavnih dopolnil,
— ki določajo vsebino, udeležence in načela postopka samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja,
— ki opredeljujejo vlogo države na področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke; to je področje, ki je načeloma predmet samoupravnega urejanja predvsem s samoupravnimi sporazumi, deloma pa tudi družbenega dogovora; pri tem je mišljenja zlasti vloga države pri zagotavljanju
z družbenim planom določene ekonomske politike in pristojnost skupščine
SR Slovenije, da predpiše zakon o usmerjanju delitve dohodka v organizacijah
združenega dela (XLIII. ustavno dopolnilo) oziroma da intervenira z zakoni v
primerih, ki jih določajo ustavna dopolnila (npr. 4. točka XXVII. ustavnega
dopolnila).
Na ta načelna politična in ustavnopravna izhodišča je bilo treba v uvodu
opozoriti, ker osnutek ni le usklajevanje z ustavnimi dopolnili. Gre namreč
za to, da uveljavi sistem samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja na področju razporejanja dohodka in delitve osebnih dohodkov na
osnovah, kakršne uveljavljajo ustavna dopolnila in kakršne so s političnega
vidika opredeljena v cit. stališčih CK ZKS.
Velja pa pripomniti, da bodo omenjena ustavnopravna izhodišča vsebinsko
izpopolnjena z novimi ustavnimi besedili. To okoliščino osnutek upošteva med
drugim tudi s tem, da se izogiba zlasti pri orisu vsebine samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov konkretizacije, deloma pa tudi tako, da z variantami opozarja na dileme, ki so se v dosedanjih razpravah pokazale za takšne,
da je treba o možnih rešitvah zavzeti stališča v nadaljnjem obravnavanju osnutka oziroma v pripravah na izdelavo predloga.
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2e ta razlog kaže na to, da ni mogoče upoštevati nekaterih predlogov, da
naj bi bil bodoči zakon bolj konkreten in določen pri navajanju zlasti osnov
in meril, ki naj jih določajo samoupravni sporazumi. Zoper takšne predloge pa
govorijo zlasti tile razlogi:
—• ni naloga zakona, da z nadrobnim določanjem osnov in meril tako prejudicira vsebino samoupravnih sporazumov, da bi tem ostajalo v bistvu bolj
ali manj kvantitativna konkretizacija z zakonom določenih osnov in meril;
tak način bi utegnil slabo vplivati na neposredno zainteresiranost in prizadevnost samih delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, da uveljavijo
osnove in merila za takšno razporejanje dohodka, ki optimalno spodbuja k
smotrnemu gospodarjenju s sredstvi družbene reprodukcije;
— ni sprejemljivo, da bi zakon s kazuističnim naštevanjem ali določanjem
elementov močnih osnov in meril neposredno navajal na možne modele razporejanja in delitve; poleg tega je treba upoštevati, da je po 4. točki XXVII.
ustavnega dopolnila določanje osnov in meril za razporejanje dohodka in za
delitev sredstev za osebne dohodke samoupravna pravica in dolžnost delavcev
v temeljnih organizacijah združenega dela; le če teh ni ali so takšna, da se z
razporeditvijo oziroma delitvijo kršita načelo delitve po> delu ali normalen
potek družbene reprodukcije, se s posebnim intervencijskim zakonom določijo
ustrezni ukrepi;
— poleg tega izkušnje kažejo, koliko raznovrstnih pogojev vpliva na pridobivanje in na razporejanje dohodka; ta raznovrstnost pa seveda ne preprečuje, da se z razporejanjem dohodka in z delitvijo sredstev za osebne dohodke
uresničujejo že z ustavnimi dopolnili nakazani cilji, kakršne povzema osnutek
v obliki napotilnih (indikativnih) norm, s katerimi usmerjajoče vpliva na vsebino
samoupravnih sporazumov. Sicer je bila ves čas priprav in obravnav o zasnovi zakona opazna alternativa, ali z zakonom zavezovati udeležence samoupravnega sporazuma, o čem in kako naj se sporazumevajo, ah pa le nakazati
poglavitne smotre, ki jih je treba doseči s sporazumi tako, da so osnove in
merila indicirana posredno z napotilnimi normami, ki nakazujejo smoter.
Osnutek se ravna po ustavnem načelu, da je izbira in določanje osnov in meril
načeloma pristojnost delavcev temeljnih organizacij združenega dela, zakona
pa samo, kadar z njim država odreja intervencijske ukrepe.
Pojme s področja dohodka osnutek povzema po zveznem zakonu o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka v TOZD (Uradni list SFRJ, št. 71/72).
Dosledno zato uporablja z ustavnimi dopolnili uveden pojem — razporejanje
dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke.
II.
V razpravah, ki so potekale med pripravo osnutka, se je največkrat zastavljalo načelno in sistemsko vprašanje, kakšna naj bo vsebinska obsežnost
osnutka: ali naj bo njegova vsebina ureditev samo temeljnih vprašanj, ki zadevajo samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o merilih za
razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke, ali pa naj
bo bodoči zakon tako celoten, da bi na primeren način vključil tudi temeljne
določbe, ki zadevajo vlogo države, da neposredno z ustreznimi normami in
ukrepi vpliva predvsem na razporejanje dohodka zaradi zagotavljanja z družbenim planom predvidenih razmerij na tem področju. Osnutek prinaša o tem
dve varianti:
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a) Po prvi varianti naj ne bi bilo v bodočem zakonu posebnih določb o
takšni pristojnosti republike. Ta varianta temelji na mnenju, da so o tej vlogi
dovolj konkretne določbe ustavnih dopolnil (npr. 4., 5., 7. točka XXVII. ustavnega dopolnila, 2. in 4. točka XXX. ustavnega dopolnila, 1. točka XXXVII.
ustavnega dopolnila).
Potrebno je pravzaprav normirati le obveznost, po kateri so udeleženci
samoupravnega sporazumevanja že med postopkom in potem tudi pri praktični uporabi osnov in meril dolžni upoštevati z družbenim planom predvidena
splošna razmerja v delitvi družbenega proizvoda (npr. 5. in 20. člen osnutka).
A tudi funkcija družbenega dogovora naj hi bila, določiti osnove, merila in
postopke, po katerih bi se podpisniki ravnali, ko bi izvrševali naloge iz svoje
pristojnosti pri zagotavljanju izpolnjevanja družbenega plana.
Izhaja pa ta varianta tudi iz predpostavke, da za usklajevanje razporejanja
dohodka v organizacijah združenega dela s postavkami z družbenim planom
sprejete ekonomske politike ni potreben niti poseben zakon, niti kakšne posebne pozitivno pravne določbe o pristojnosti republike. Izjema je že omenjena
situacija, ki pooblašča skupščino SR Slovenije, da poseže vanjo s tako imenovanim intervencijskim zakonom. Po tem mnenju naj bi bil kvečjemu družbeni
dogovor tisti samoupravni akt, s katerim bi se udeleženci tega dogovora zavezali med seboj k takemu uskladenemu izvajanju svojih pristojnosti oz. dejavnosti, ki bi zagotavljali njihov dovolj učinkovit vpliv, da se uveljavljajo z
družbenimi plani določena razmerja v delitvi družbenega proizvoda.
Sicer pa velja glede omenjenega vprašanja opozoriti na načelno stališče,
kakršno je sprejeto v družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975
(Uradni list SR Slovenije, št. 4/1973). V 2. točki III. poglavja smernic za ukrepe
SR Slovenije pri usmerjanju družbenoekonomskega razvoja je namreč uveljavljeno tole značilno načelo: »Nadaljnje poglabljanje samoupravnih razmerij, ki
ga narekujejo ustavne spremembe in razvijanje tržnega gospodarstva, bo
vplivalo in omogočalo, da bo posamezne širše probleme in zahteve razvojne
politike v vse večji meri razreševalo gospodarstvo samo na temelju medsebojnega sodelovanja in skupnih interesov. Samoupravni sporazumi in družbeni
dogovori bodo tako vedno bolj osnova prizadevanj za skladen družbenoekonomski razvoj. S tem bo na mnogih področjih postopoma odpadla potreba po
ukrepih družbenopolitičnih skupnosti. V tem planu opredeljena vloga republike
pri usmerjanju družbenoekonomskega razvoja izhaja in upošteva že uveljavljene
in nove samoupravne sporazume in družbene dogovore, ki so pomembni za urejanje posameznih širših vprašanj politike razvoja.« Za prvo varianto bi bilo
torej dopustno trditi, da je v skladu tudi s citiranim stališčem družbenega plana.
Situacija bi pa bila seveda bolj čista, če bi že imeli zakon o družbenem načrtovanju v republiki in o ukrepih za uresničevanje z družbenim planom začrtane
razvojne politike republike (1/1 točka XLIII. ustavnega dopolnila ustave SR
Slovenije).
b) Po drugi varianti naj bi bile določbe o vlogi republike na področju
razporejanja dohodka in delitve osebnih dohodkov integralni del predloženega
zakona, ki naj bi s tem za to< področje uredil sistem z upoštevanjem faktorjev,
ki so odločilne na tem področju.
Zato so v tej drugi varianti v osnutku predvidene določbe, po katerih se
v smernicah družbenoekonomske politike za posamezno leto določijo ukrepi,
s katerimi se predvidijo' merila za ugotavljanje največjega dopustnega porasta
sredstev za osebne dohodke v okviru doseženega dohodka, da se zagotovi
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uresničevanje načela, da sredstva za razširitev materialne osnove združenega
dela rastejo v sorazmerju z rastjo dohodka (varianta 5. in 5. a člena). Pojem
»ukrepi« zajema po potrebi tudi kvantitativno določena konkretna merila in morebitne modele za zagotavljanje planiranih razmerij.
K drugi varianti pa velja pripomniti, da še niso do kraja proučeni kriteriji, ki bi jih bilo treba upoštevati pri določanju osnov za ugotavljanje največjega dopustnega povečanja sredstev za osebne dohodke oziroma pri kvantificiranju v ta namen predvidenega ukrepa.
V zvezi s tem je bilo v dosedanjih razpravah tudi predlagano, naj bi zakon
zavezoval udeležence sporazmevanja, da morajo v sporazumih določiti minimalno stopnjo akumulacije kot obvezen ukrep za zaščito akumulacije. Predlog
je posredno upoštevan v določbi 3. člena osnutka, po katerem udeleženci
v sporazumih določajo osnove in merila za razporejanje dohodka tako, da
zagotavljajo planirano oziroma dogovorjeno stopnjo akumulacije.
c) Med določbe, ki urejajo vlogo republike na tem področju, spadajo še:
—> Pristojnost izvršnega sveta, da predlaga prizadetim udeležencem postopek za spremembo in dopolnitev samoupravnih sporazumov zaradi odprave
neusklajenosti (35. člen osnutka).
Takšno pooblastilo osnutek daje tudi republiškemu svetu zveze sindikatov
Slovenije in gospodarski zbornici SR Slovenije. Vendar ta pooblastila ne izhajajo
več iz njihove dosedanje vloge zakonito pooblaščenih podpisnikov »splošnih
družbenih dogovorov«, temveč iz njihove originalne politične in družbenoekonomske vloge, ki jo ima vsak od omenjenih organov oz. organizacij na
področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke.
— Pristojnost skupščine SR Slovenije, da z zakonom predpiše postopek
usklajevanja osnov in meril med samoupravnimi sporazumi, če je neusklajenost
tolikšna, da se z razporeditvijo krši načelo delitve po delu in enakopravnost
delavcev pri njegovi uporabi (36. člen osnutka).
Sicer so bili nekateri pomisleki glede primernosti takšne določbe, češ da
je ta možnost sama po sebi razumljiva. Osnutek pa izhaja deloma iz dosedanjih
izkušenj, ki opozarjajo, kakšne politične, socialne in ekonomske posledice lahko
ima neusklajenost osnov in meril med samoupravnimi sporazumi in da niso
izključene razmere, ki terjajo v splošnem interesu in v zaščito socialne varnosti
in stabilnosti delavcev tudi intervencijo republike zaradi odprave vzrokov za
takšne razmere in za sanacijo samega stanja. In prav takšno intervencijo zaradi
posebnega primera, ki nastane lahko zaradi hude neusklajenosti med samoupravnimi sporazumi, predvideva osnutek.
— Pristojnost skupščine SR Slovenije za izdajo t. i. »intervencijskega zakona« v določenih primerih (37. člen osnutka).
Določba je res povzeta po XXVII. ustavnem dopolnilu ustave SR Slovenije
in zato je v varianti predvidena možnost za njeno črtanje iz besedila bodočega
zakona. Vendar jo osnutek predvideva zaradi celotnega prikaza pristojnosti
republike na tem področju.
III.
Osnutek uvaja v sistem dve vrsti samoupravnih sporazumov, in sicer:
—■ samoupravni sporazum, ki ga sklenejo delavci temeljnih organizacij
združenega dela ene ali več dejavnosti in
— samoupravni sporazum, ki ga sklenejo temeljne organizacije združenega
dela določenega območja, ki zajema eno ali več občin.

910

Priloge

K temu velja dodati načelo osnutka, da je temeljna organizacija združenega
dela v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju udeleženec samoupravnega sporazuma tiste dejavnosti, v katero spada po predmetu svojega
poslovanja in samoupravnega sporazuma, sklenjenega za določeno območje.
Pri uveljavitvi teh dveh vrst samoupravnih sporazumov je temeljno vprašanje, kako ju razmejiti z ustrezno porazdelitvijo vsebine. Ko najprej na
splošno opredeli vsebino samoupravnih sporazumov (4., 5., 6. in 7. člen), osnutek prepušča samoupravnim sporazumom, sklenjenim za posamezne dejavnosti,
predvsem
—• tiste osnove in merila za razporejanje dohodka, ki so značilni in skupnega pomena za posamezne dejavnosti, na katere neposredno vpliva splošni
družbenoekonomski položaj dejavnosti;
— določanje kalkulativnih osebnih dohodkov za posamezne poklice oz.
skupine poklicev, tipičnih za dejavnosti;
i— vsa druga vprašanja, pomembna za gospodarski položaj in strukturo
temeljnih organizacij združenega dela posameznih dejavnosti. Ti sporazumi
bi tudi določali metodologijo ter osnove in merila za ugotavljanje in uporabo
tistega dela dohodka, ki je rezultat dela v ugodnejših naravnih pogojih posebnih
ugodnosti na tržišču.
Samoupravni sporazumi za posamezna območja pa naj bi določali zlasti
tista merila, po katerih naj bi se zagotavljale višine osebnih dohodkov z vidika
zagotavljanja socialne varnosti in stabilnosti, ki sta odvisna od splošnih razmer
okolja, v katerem delavci delajo in živijo in ki odločilno vplivajo na njihovo
socialno varnost in socialno varnost njihovih družin. Določali naj bi tudi
osnove in merila za uporabo in delitev sredstev skupne porabe ter za razporejanje tistega dela dohodka, s katerim naj bi temeljne organizacije združenega
dela zagotavljale sredstva za uresničevanje dogovorjene politike življenjske
ravni svojega območja.
Pri tej delitvi samoupravnih sporazumov so v dosedanjih razpravah nekateri
opozarjali na značilnost, da, kljub že dosedanjim pravnim možnostim ni bil
nikjer še sklenjen samoupravni sporazum s tega področja, ki bi ga sklenile
organizacije združenega dela na omočju ene ali več občin.
S tem argumentom so skušali opozoriti po eni strani na pomembnost
ustrezne vsebinske porazdelitve med obe vrsti samoupravnih sporazumov, po
drugi strani pa na možnost prevelikega drobljenja pri. urejanju enakih ali
sorodnih zadev.
Sicer pa je vprašanje, ali je mogoče in primerno tako' konkretno porazdeliti
vsebino med obe vrsti samoupravnih sporazumov, da bi iz takšne porazdelitve
sledilo, o čem se smejo- oz. morajo sporazumevati udeleženci v enem in o čem
v drugem sporazumu. Ne samo iz praktičnih razlogov, temveč tudi s pravnega
vidika je sporna takšna porazdelitev s tako posledioo, ki bi omejevala udeležencem izbiro vrste samoupravnega sporazuma in njihovo odločitev, saj je z
vidika interesov delavcev najracionalneje urejati z enim ali drugim sporazumom. Najbrž je treba z zakonom predvsem dati pravne možnosti za obe vrsti
samoupravnih sporazumov le z orisom poglavitne vsebine ene ali druge vrste,
njihov razvoj in praktično uveljavitev pa prepustiti konkretni dejavnosti temeljnih organizacij združenega dela in družbenopolitičnih organizacij, zlasti sindikatov, deloma pa tudi občinskih skupščin.
Zato' pa je treba računati, da bodo kljub še tako dognani vsebinski razmejitvi zlasti v začetku nastale kolizije med določbami samoupravnih sporazumov,
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sklenjenih ,za določeno dejavnost, in samoupravnimi sporazumi, sklenjenimi
za določena območja. Za reševanje taksnih kolizij osnutek predvideva možnost,
da prizadeti udeleženci ustanovijo posebno arbitražo in pravne posledice odločbe, ki bi jo tak arbitražni svet sprejel za rešitev spornih vprašanj, ki bi
nastala zaradi kolizije. Velja pa omeniti, da ima tak spor značilnosti samoupravnega spora. Torej je predvidena rešitev začasna, dokler ne bodo dane
ustavne možnosti za samoupravne sodne organe.
IV.
Osnutek izhaja iz načelne ustavne predpostavke, da so nosilci samoupravnega sporazumevanja o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in za delitev
sredstev za osebne dohodke neposredno delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, S tem položajem so izenačeni delavci tudi v vseh drugih organizacijah združenega dela ter delavci tudi v vseh drugih organizacijah združenega
dela ter delavci v delovnih skupnostih družbenopolitičnih skupnosti, državnih
organov, samoupravnih interesnih skupnosti, združenj, zbornic ter družbenopolitičnih in drugih organizacij. Z njimi so izenačeni načeloma tudi voljeni
ali imenovani funkcionarji, ki za stalno opravljanje svoje funkcije prejemajo
nagrado.
Iz tega izvira nekaj pomembnih določb, ki zadevajo sprejemanje samoupravnih sporazumov in organiziranost samega postopka samoupravnega sporazumevanja:
a) O vključitvi v postopek samoupravnega sporazumevanja odločijo neposredno delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. S tem postanejo
udeleženci samoupravnega sporazumevanja. Za organiziran in usklađen potek
postopka se udeleženci samoupravnega sporazumevanja konstituirajo v zbore
udeležencev samoupravnega sporazuma, kjer udeleženci sodelujejo po svojih
delegatih. Ti zbori izvolijo svoje organe, potrebne za opravljanje posameznih
poslov bodisi v postopku sporazumevanja, bodisi pri izvajanju samoupravnih
sporazumov (skupne komisije, občasne ali stalne arbitraže, komisija za presojo
skladnosti itd.). Vsi organi neposredno odgovarjajo zborom udeležencev in delajo
po njihovih sklepih ter jim o vsem redno poročajo. Ti zbori bodisi neposredno
bodisi po za to pooblaščenih organih nadzirajo tudi, kako udeleženci izvajajo
samoupravni sporazum ter opravljajo še druge zadeve, določene v samoupravnem sporazumu. Takšna institucionalizacija naj preprečuje pojave parastatalnih
institucij v procesu samoupravnega sporazumevanja. To seveda ne izključuje
ukrepov pristojnih državnih organov, pač pa predstavlja dovolj jasno razmejenost pristojnosti, saj gre za dvoje med seboj se dopolnjujočih področij. Predvsem pa predlagana institucionalizacija stremi za tem, da ostaja samoupravno
sporazumevanje čim bolj neposredno povezano z njegovimi nosilci.
b) Samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga v vsaki temeljni organizaciji
združenega dela, ki se udeležuje postopka, sprejmeta dve tretjini vseh delavcev.
Sprejet mora seveda biti v enakem beesdilu in osnutek predvideva poseben
usklajevalni postopek za odpravo morebitnih nesoglasij glede besedila. Odpade potemtakem dosedanji sistem, po katerem je bila pravna veljavnost dejansko sicer že sprejeta in podpisanega samoupravnega sporazuma neposredno
odvisna od sklepa verifikacijske komisije in od vpisa v register samoupravnih
sporazumov. Registracija sicer ostane, vendar postane po osnutku samo eviden-
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ca in način, ki naj zagotavlja uveljaviti načelo javnosti samoupravnega sporazumevanja oz. samoupravnih sporazumov sploh. V zvezi z načelom javnosti
osnutek predvideva kot varianto možnost, da se samoupravni sporazum objavi v uradnem lisu. Ta objava naj omogoči dostopnost samoupravnih sporazumov vsem zainteresiranim temeljnim in drugim organizacijam združenega
dela, organom družbenopolitičnih skupnosti, sindikatom itd. Taka objava bi
lahko postala pomemben pripomoček za uresničevanje v osnutku uveljavljene
pravice, po kateri vsaka temeljna organizacija združenega dela, ki sodi, da
samoupravni sporazum drugih organizacij prizadeva njene interese ali da
njihove določbe kršijo načelo delitve po delu ali pa enakopravnost pri uporabi
tega načela, vloži zahtevek, s katerim zahteva ponovni preizkus samoupravnega sporazuma (29. člen osnutka).
c) Dosedanja presoja v obliki verifikacije, od katere je odvisna veljavnost
sporazuma, torej odpade. Osnutek sicer ohranja presojo, vendar je ta presoja
po osnutku vključena v postopek sklepanja samoupravnega sporazuma tako,
da udeleženci ali neposredno ali po svoji skupni komisiji med samim potekom
postopka predložijo v presojo predlog sporazuma, preden se zanj dokončno odločijo in ga podpišejo. Osnutek torej uvaja presojo predloga samoupravnega
sporazuma, preden ga sprejmejo udeleženci, kar naj omogoči, da udeleženci
pred sklenitvijo ocenijo in ugotovijo, kakšna je skladnost predloga z drugimi
samoupravnimi sporazumi zlasti pa z družbenimi plani in zakoni. Takšna presoja mora omogočiti, da udeleženci sami med samim postopkom sporazumevanja
storijo vse, kar naj zagotovi, da bo že predlog pripravljen za sklepanje v temeljnih organizacijah združenega dela, primerno usklađen zlasti z drugimi
samoupravnimi sporazumi. Takšna, v nekem pogledu predhodna presoja, ni
več izvzeta iz pristojnosti samih udeležencev samoupravnega sporazumevanja,
temveč postaja obvezni del postopka, ki ga udeleženci sami organizirajo in vodijo, bodisi neposredno bodisi po svojih organih. Zato osnutek določa, da komisija za presojo kot organ udeležencev morebitne pripombe ali predloge obravnava neposredno z delegati prizadetih udeležencev; če ne dosežejo soglasja,
sporna vprašanja pošlje komisija za presojo udeležencem, da jih obravnavajo
in o njih sami odločajo na svojih zborih. Ti lahko zaradi rešitve posameznih
spornih vprašanj oblikujejo občasno arbitražo s pooblastili, ki jih dajo s sklepom o njenem formiranju.
č) Po tretjem odstavku 1. točke XXX. ustavnega dopolnila imajo organizacije združenega dela, ki sodijo, da so s samoupravnim sporazumom drugih organizacij prizadeti njihovi interesi, pravico sprožiti postopek za ponovni preizkus na način, ki ga določa zakon.
V osnutku (29. člen) je tudi za ponoven preizkus pristojna komisija za presojo. Vendar je to le predhodna rešitev. Najbrž je zahtevek za ponovni preizkus
opozorilo, d£ gre po vsebinski strani za primere, ki bodo v pristojnosti bodočih
organov, pristojnih za reševanje samoupravnih sporov.
Podobna pripomba velja za arbitražni svet za reševanje kolizij (25. člen
osnutka), do katerih lahko pride med določbami samoupravnega sporazuma
za posamezne dejavnosti iin samoupravnega sporazuma za določeno dejavnost.
V obeh primerih gre za situacije, za katere je treba že sedaj predvideti
možnost za urejanje nastalih vprašanj, čeprav je očitno, da bodo dokončne
ureditve mogoče po sprejemu integralnih ustavnih besedil.
d) Med pripravami osnutka se je zastavilo tudi vprašanje, ali so še razlogi
za načelo, da je pogoj za začetek postopka samoupravnega sporazumevanja
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ugotovitev, da se je za sklenitev sporazuma izrekla večina temeljnih organizacij združenega dela določene dejavnosti oz. določenega območja. Osnutek izhaja sicer iz načelne predpostavke, da se postopek začne na predlog katerekoli
zainteresirane organizacije dela in sindikata (14. člen osnutka). Večinsko načelo
pride v poštev le pri konstituiranju zbora udeležencev, ki je sklepčen, če se ga
udeleže delegati večine temeljnih organizacij združenega, dela, ki so se odločile
za sklenitev sporazuma. Brez konstituiranja tega zbora namreč ni mogoče začeti
postopka. Sicer pa osnutek ne predvideva, da naj bi bilo večinsko načelo pogoj
za začetek postopka. Dvomljivo je namreč, ali lahko zakon veže odločitev temeljnih organizacij združenega dela, da sklenejo samoupravni sporazum na
prehoden obstoj večine takšnih organizacij.
Ker pa je bilo v razpravah več predlogov, da bi vendarle kazalo ohraniti
večinsko načelo, osnutek prinaša alternativno (14. in 14.a člen) ureditev, kako
in kdaj lahko steče postopek sporazumevanja v primeru, če bi zakon zahteval
predhoden obstoj večine. Zagovorniki večinskega načela sodijo, da je treba z
njim preprečiti, da bi prišlo do prevelikega števila samoupravnih sporazumov
le z nekaj udeleženci, kar bi bilo nesmotrno, nacionalno in bi utegnilo škoditi
učinkovitosti teh sporazumov. Toda velja se vprašati, mar ni preprečevanje
takšnih pojavov predvsem stvar ustrezne politične in organizacijske aktivnosti
družbenopolitičnih organizacij, da usmerjajo svobodno odločitev delavcev temeljnih organizacij združenega dela. V tem primeru mora nek organ to večino
ugotoviti in to naj bi bil republiški sekretariat za delo, ki obstoj večine samo
ugotovi brez kakršnega koli meritornega odločanja.
e) Izhajajoč iz ustavne določbe, da udeleženci sami v samoupravnem sporazumu določijo ukrepe za njegovo izvajanje ter odgovornost udeležencev, osnutek
ne določa, kaj se šteje za kršitev sporazuma niti sankcij (24. člen). Povzema le
idejo cit. ustavne določbe (3. točka XXX. ustavnega dopolnila ustave SR Slovenije) s kratko razčlenitvijo, kako zagotavlja načelo javnosti tudi pri izvajanju
samoupravnega sporazuma, pri obravnavanju posameznih kršitev in priznava
pravno posledico morebitne izključitve (črtanja) iz kroga udeležencev. Niso
sprejemljivi predlogi, po katerih naj bi zakon določil, kakšna ravnanja se
štejejo za kršitve sporazuma in kakšne sankcije je treba določiti in izrekati.
Takšno določanje bi bilo nasprotno cit. ustavni določbi.
V.
Po osnutku odpade funkcija dosedanjih »splošnih družbenih dogovorov«, ki
so bili v bistvu podlaga za delo verifikacijske komisije in torej podlaga za odločanje o pravni veljavnosti sicer že sprejetih samoupravnih sporazumov. Zato so
bila potrebna tudi nekatera kvantificirana merila, ki so postala prek verifikacije
dejansko splošno obvezna. V skladu z ustavnimi dopolnili osnutek predvideva,,
da se izvršni svet skupščine SR Slovenije, gospodarska zbornica SRS, republiški
svet zveze sindikatov Slovenije in republiške samoupravne interesne skupnosti
s področja družbenih dejavnosti z družbenim dogovorom dogovorijo o tistih temeljnih izhodiščih in osnovah skupnega pomena, po katerih se bodo ravnali
pri izpolnjevanju svojih pristojnosti oz. svojih nalog, ki jih imajo pri uresničevanju postavk družbenega plana o odnosih in razvojnih ciljih na področju
razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke.
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Od tod tudi predlog v osnutku, da si udeleženci hkrati določijo osnove in
merila za svoje praktično uresničevanje postavk sprejete politike splošne in
kolektivne porabe. To pomeni, da se družbeni dogovor nanaša v skladu z
načeli ustavnih dopolnil pravno in dejansko le na podpisnike dogovora, ki ne
more zavezovati drugih, ki ga ne sprejmejo' in ne podpišejo. Prav v zvezi s tem
ustavnim načelom, ki bo predvidoma v bodoči ustavi še bolj poudarjeno, se je
v dosedanjih razpravah večkrat pojavilo vprašanje, ali je ustavno, da zakon
taksativno določi, kdo sme in mora skleniti družbeni dogovor. Določba 2. točke
XXX. ustavnega dopolnila ustave SR Slovenije z ničemer ne zapira kroga
upravičencev za sklepanje družbenega dogovora in celo na prvem mestu omenja
organizacije združenega dela kot enega od teh upravičencev. Toda v konkretnem
primeru gre za to, da se z družbenim dogovorom uredijo v splošnem interesu
skupnega pomena predvsem tistih organov in samoupravnih organizacij, ki so
upravičeni in dolžni v splošnem družbenem interesu skrbeti za uresničevanje
postavk družbenega plana in resolucije o družbeno ekonomskem razvoju SR
Slovenije, ki zadevajo razporejanje dohodka in gibanje ter delitev sredstev za
osebne dohodke in za porabo delavcev. To je predlog, da osnutek našteva udeležence družbenega dogovora, ne da bi hotel s tem naštevanjem onemogočiti
splošno veljavno načelo, da lahko k družbenemu dogovoru pristopijo še druge
zainteresirane samoupravne organizacije.
Aktualnejše pa je vprašanje, ali lahko družbeni dogovor določi osnove in
merila za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke, po
katerih so se dolžne ravnati tiste temeljne organizacije združenega dela, ki ne
sklenejo samoupravnega sporazuma, ali odstopijo od že sklenjenega ali so izključene iz kroga upravičencev. V začetku je prevladovalo stališče, da takšna
možnost obstoji in da naj bi zakon vnaprej določil, da ima ta del družbenega
dogovora (t. i. »sanacijski del«) splošno veljavo tako, da se obvezno uporablja
za take organizacije združenega dela. Toda izkazalo se je, da anticipativno odrejanje splošne obveznosti družbenega dogovora ni skladno z ustavnimi načeli
(kar naj bi predvidoma še bolj prišlo do izraza v bodoči ustavi) in dat gre za
primere, kjer je upravičena intervencija republike z zakonom. V tem smislu
je sedaj predvideno v osnutku (32. člen), da osnove in merila za takšne primere
določi zakon. To možnost je treba predvideti, kajti samoupravno sporazumevanje
in družbeno dogovarjanje na področju razporejanja dohodka namreč ni samo
samoupravna pravica, temveč tudi obveznost.
Pri tem se odpira alternativa, ali ne bi morda kazalo to storiti že s tem
zakonom. Ta bi lahko v ta namen določil kalkulativne osebne dohodke po stopnjah strokovne izobrazbe kot obračunske postavke za ugotavljanje dopustnega
obsega sredstev za osebne dohodke, faktor za povečanje teh sredstev glede na
dosežene poslovne uspehe (za kar bi zakon mogel predpisati primerno formulo)
in obračunsko1 postavko na zaposlenega, po katerem bi se izračunavala dopustna
sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb. Možen pa je tudi z zakonom odrejen ukrep, da temeljna organizacija združenega dela, ki ne sklene samoupravnega sporazuma, ne more povečati sredstev za osebno in skupno porabo, doseženih v preteklem letu, ali prek poprečja, doseženega v republiki v preteklem
letu. Vendar osnutek zaenkrat ostaja samo pri predvidevanju, da bi skupščina
SR Slovenije tak investicijski ukrep z zakonom predpisala, če bi prišlo kljub
politični in organizacijski aktivnosti družbenopolitičnih organizacij in pristojnih
organov za sklepanje samoupravnih sporazumov do takšnega stanja, da bi bilo
treba intervenirati s takšnim zakonom. Osnutek se torej odloča za ustavnoprav-
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no čistejše stališče, kar pa seveda ne izključuje možnosti, da bi se glede na določbo tretjega odstavka 2. točke XXX. ustavnega dopolnila ustave SR Slovenije
začasno še ohranil dosedanji način urejanja takšne situacije s »sankcijskim
delom« družbenega dogovora, ki bi bil razglašen za splošno obveznega. Vendar
velja pripomniti, da bi bila takšna ureditev izrazito začasna in prehodna.
VI.
Med sistemsko pomembna spada tudi vprašanje, kakšne ukrepe naj zakon
določi za primer, da bi temeljna organizacija združenega dela ob zaključnem
računu pri razporejanju dohodka sprejela tak sklep o razporeditvi dohodka, da
bi prišlo do prekoračitve obsega sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih
potreb delavcev, do kakršnega je upravičena po merilih samoupravnega sporazuma. Osnutek sicer izhaja iz načelne predpostavke, da bi bil tak primer izrazito
težka kršitev samoupravnega sporazuma in da bi predvsem udeleženci sami v
sporazumu predvideli ukrepe in odgovornost za takšno kršitev. Poleg tega osnutek upošteva pristojnost službe družbenega knjigovodstva —■ Uradni list SRS,
št. 3/1973 — ki nadzira, kako udeleženci izvajajo tiste določbe samoupravnih
sporazumov, ki urejajo pravo razporejanje dohodka. Prav iz te pristojnosti
izhaja osnutek, ki določa, da služba družbenega knjigovodstva realizacije takšnega sklepa, ki ga je treba šteti za nezakonitega, ne more izvesti. V skladu s
tem izhodiščem osnutek pooblašča to službo, da z odločbo naloži temeljni organizaciji združenega dela, ki je vendarle z izplačili med letom presegla dopusten
obseg sredstev za osebno in skupno porabo, da v določenem roku in v odrejenih
obrokih odvede presežna sredstva v svoj poslovni sklad. Potemtakem osnutek
s tako ureditvijo stremi za realizacijo načela, da ni dopustno' preseganje sredstev za osebno in skupno porabo delavcev prek obsega, izračunanega po merilih,
dogovorjenih v samoupravnem sporazumu.
Toda osnutek vendarle upošteva — sicer samo kot varianto •— možnost, da
bi takšno preseganje sredstev ne bilo vnaprej izključeno. Razlog, da bi se vendarle mogla dopuščati takšna možnost, je med drugim po nekaterih predlogih
zlasti v tem, da lahko pride med poslovnim letom iz objektivnih razlogov do
tolikšnih sprememb v poslovanju, ki bi opravičevale tudi morebitno' preseganje
obsega sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev, izračunanega po merilih samoupravnega sporazuma. Vendar bi v takem primeru temeljna
organizacija združenega dela morala od presežnih sredstev vplačati v sklad
skupnih rezerv poseben prispevek (»sankcijski davek«) po močno progresivni
lestvici.
Po mnenju republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije so sicer razlogi,
ki opravičujejo uvedbo takšnega prispevka. Sodijo pa, da je takšna ureditev nesistemska in da dopušča preseganje tistim organizacijam, ki imajo dovolj dohodka, kar jih postavlja, v privilegiran položaj glede na temeljne organizacije
združenega dela, ki so iz kakršnihkoli razlogov v težavah za dohodke in za sredstva celo za ustrezne osebne dohodke.
Tudi stajišče gospodarske zbornice SRS je odklonilno. Oboji sodijo, da je treba za primere preseganja obsega sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih
potreb delavcev najti drugačne in učinkovitejše ter sistemsko ustreznejše rešitve.
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1. Končno je treba pripomniti, da upošteva pravno stanje, kakršno je doseženo po sedaj veljavnem zakonu o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerajnje delitve dohodka in osebnih dohodkov
(Uradni list SRS, št. 4/1971). Z dnem, ko bo začel veljati novi zakon, bo ta sicer
prenehal veljati. Toda prav upoštevaje pravno kontinuiteto', ki je pomembna zlasti na področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke,
osnutek zavezuje udeležence družbenega dogovora, da obvezno začnejo postopek
za sklenitev novega družbenega dogovora. Temeljne organizacije združenega
dela in sindikate pa osnutek zavezuje, da v 30 dneh po uveljavitvi novega zakona začnejo postopek za spremembo in uskladitev sedaj veljavnih samoupravnih sporazumov.
2. O nekaterih pravnih vprašanjih samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja na področju razporejanja dohodka in delitve osebnih dohodkov, ki imajo sistemski pomen posebej glede na ustavna načela, je razpravljal tudi pravni svet izvršnega sveta skupščine SR Slovenije na svoji plenarni
seji dne 13. aprila 1973. Zaradi aktualnosti stališč in mnenj, ki jih bo sprejel
o posameznih vprašanjih, so ta stališča priložena obrazložitvi osnutka, kar naj
pripomore k čim tehtnejši javni obravnavi osnutka ter problemov in dilem,
katere deloma nakazuje že osnutek sam, deloma obrazložitev, da bi se potem
mogle uveljaviti rešitve, ki bi bile skladne z ustavnimi dopolnili in učinkovita
pravna osnova za nadaljnji razvoj in afirmacijo samoupravnega sporazumevanja
in družbenega dogovarjanja na politično in družbenoekonomsko tako pomembnem in zahtevnem področju, kot sta razporejanje dohodka in delitev sredstev
za osebne dohodke.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Kočevje,
Radlje ob Dravi in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 36. zasedanju dne 28. 5. 1973 obravnavali osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za
delitev sredstev za osebne dohodke.
r
V razpravi so sodelovali delegati občin Ljubljana-Center, Ljubljana-Šiška
in Škof j a Loka.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena
na zasedanju, ta stališča republiškemu in enotnemu zboru delovnih skupnosti
skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja
kot pristojna zbora obravnavata in zavzemata o njih svoje stališče.
V splošni razpravi delegatov občin je bila izražena potreba
za čimprejšnje sprejetje tega zakona. Pri tem je bilo opozorjeno na potrebo, da
bi o osnutku zakona neposredno razpravljali delavci v temeljnih organizacij ah
združenega dela, ki bi kot bodoči udeleženci samoupravnih sporazumov lahko
dali najbolj konkretne in kompleksne pripombe k predlaganemu osnutku in
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verificirali svoja stališča do tega zakona. Izraženo je bilo tudi mnenje, da se
po tem osnutku predvsem na področju osebnih dohodkov in zadovoljevanja
skupnih potreb delavcev še vedno odloča administrativno; gospodarstvo' pa mora
še vedno prevelik del doseženega dohodka odvesti, kar slabo vpliva na akumulacijsko sposobnost gospodarstva.
Razen tega se tudi merila za dodelitev sredstev za osebne dohodke, o katerih
naj bi se delavci samoupravno sporazumevali, niso bistveno spremenila v primerjavi z merili v dosedanjih sporazumih. Kriterij šolske izobrazbe se sicer
nadomešča s poklicem oziroma s skupino poklicev, še vedno pa ostajajo^ kalkulativni osebni dohodki kot izhodišče, zato bi bilo treba o tem še temeljito razmisliti. (Delegata občin Ljubljana-Center in Škof ja Loka).
Pripombe k posameznim členom:
K l.členu : Delovna organizacija kot celota ne more biti nosilec glavnega
sporazuma. Bilo je predlagano, da bi temeljne organizacije združenega dela,
ki so na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju uvedle medsebojno
solidarnost in odgovornost, prevzele tudi obveznost medsebojnega kritja izgub
in združile del svojih sredstev za upravljanje poslov skupnega pomena, ter se
sporazumele, da bodo imele skupno knjigovodstvo in skupen obračun do družbene skupnosti.
K 2. členu : Odločanje o sklenitvi samoupravnega sporazuma že obstaja
na podlagi zakonov o medsebojnih razmerjih, kjer je jasno povedano, da o> tem
neposredno odločajo samo delavci v okviru temeljne organ5zaci je združenega
dela. (Ljubljana-Šiška)
K 3. členu : K prvi alinei je bila dana pripomba, da je za delovno organizacijo ah temeljno organizacijo združenega dela nemogoče vnaprej zagotavljati,
pri vseh znanih pogojih gospodarjenja, kakšno akumulacijo bo dosegla. (Škofja
Loka)
K 5. členu : Dan je bil predlog, naj odpadeta tako samostojna varianta
kot varianta v oklepaju, ker je že v prvem delu 5. člena dovolj natančno navedeno, katere družbene kriterije oziroma družbena merila je treba upoštevati pri
sporazumevanju. (Škofja Loka)
K 5. ačlenu : Pri tem členu se postavlja praktično vprašanje: Ce se bodo
uveljavili samoupravni sporazumi po dejavnostih in po področjih ter se v
osnutku zakona ne bo preciziralo, kriterijev — kaj je (ne glede na to, za katero
vejo in področje gre) merilo, da so zagotovljeni potrebni pogoji gospodarjenja
in da temeljna organizacija lahko posebne pogoje izkoristi? Pojavlja se nevarnost, da bo prihajalo med posameznimi dejavnostmi v republiki in med posameznimi področji do pomembnih razlik, ki jih bo vsak po svoje lahko' dokazoval.
Zato je bilo predlagano, da bi se poskušalo dodati v 5. a členu vsaj nekaj osnovnih kriterijev. (Škofja Loka)
K 6. členu : Tudi v tem primeru se, podobno kot pri. 5. a členu, postavlja
vprašanje, ali ne bo v primeru opustitve kriterijev in konkretnejših določb
prišlo do določenih nesoglasij in neupravičenih očitkov na račun delovnih organizacij, ki z izjemno uspešnim gospodarjenjem dosegajo višji odstotek akumulacije, kot je povprečje v določeni panogi, in kako onemogočiti danes že znan
monopolni položaj določenih dejavnosti, da bi pod firmo uspešnega poslovanja
zagotavljali oziroma ustvarjali večji dohodek kot je predviden. (Škofja Loka)
K 9. členu: S tretjim odstavkom se onemogoča solidarnost delavcev v
posameznih temeljnih .organizacijah združenega dela do delavcev posameznih
organizacij združenega dela, kar bo zaviralo dolgoročno in družbenoekonomsko
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upravičene integracijske procese in hkrati onemogočilo ustanavljanje temeljnih
organizacij združenega dela, tudi v okviru že ustanovljenih organizacij združenega dela. (Škofja Loka)
K 11. členu : Predlagano je bilo, da se doda nova, 4. alinea, ki bi vsebovala kot osnovo za samoupravno sporazumevanje s področja ene ali več občin
oziroma temeljnih organizacij združenega dela tistega območja tudi programe
družbenega razvoja občin ali regij. (Škofja Loka)
K 33. č 1 e n u : K četrtemu odstavku oziroma glede na varianto 33. a člena
se pojavlja dilema, ki je pripeljala do variantnega predloga v neurejenem
pravnem statusu samoupravnega sporazumevanja. Ce naj ima samoupravni
sporazum obligacijsko pravni status, ne more biti drugih določil, razen samoupravno dogovorjenih. Zato naj bi se podpisniki samoupravnih sporazumov v
primeru, da bi z delitvijo predvidena sredstva za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev prekoračevala obseg sredstev, izračunan po merilih samoupravnega sporazuma, sporazumeli tako, da bi sami odločali o izločitvi določenih
sredstev. Zaradi tega tudi 4. alinea ni dovolj jasna in bi bilo treba najbrž to alineo konkretizirati tako, da bi delovne organizacije že ob zaključnem računu ob
koncu leta odbile vsa sredstva v ustrezen sklad.
Varianta 33. člena bi bila mogoče v določenih primerih pozitivna,
absolutno negativno pa bi vplivala na tiste delovne organizacije, ki ne ustvarjajo dovolj akumulacije, da bi lahko uporabljale svoja sredstva kot stimulativni
del za delitev osebnih dohodkov. (Ljubljana-Center)
St.: 420-32/73
Ljubljana, 30. 5. 1973
POROČILA
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne
24. maja 1973 obravnaval osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju
in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev
sredstev za osebne dohodke, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni
svet.
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da predloženi osnutek ne predstavlja
le formalnega usklajevanja zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje in delitev dohodka in osebnih
dohodkov z ustavnimi dopolnili, temveč pomeni vsebinsko nov zakon, ki temelji
na političnih izhodiščih, ki jih je sprejel CKZKS, in obenem tudi že upošteva
teze za novo ustavno besedilo.
Glavna vsebinska razlika glede na dosedanji zakon je ta, da predloženi
osnutek ne govori o merilih za usmerjanje in delitev dohodka, temveč o merilih
za razporejanje dohodka, kar pomeni, da določa namembnost porabe doseženega
dohodka za sredstva za osebno in za sredstva za skupno porabo.
Pri kalkulativnih osebnih dohodkih je poudarek na tem, da ti niso več
osnova za določanje višine sredstev osebnih dohodkov, temveč predstavljajo
le metodo in način za poenotenje vrednotenja poklicev in skupin poklicev. S
poenotenim vrednotenjem poklicev in skupin poklicev bodo razlike v konkretni
višini osebnih dohodkov lahko temeljile na večji produktivnosti dela in boljši
poslovni uspešnosti delovne organizacije.
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Odbor je poudaril, da je pravilna usmeritev osnutka zakona v tem, da so
samoupravljalci dolžni s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori zagotoviti izvajanje razvojne politike, ki jo določa družbeni plan in resolucija
o tekoči ekonomski politiki glede razmerij v razporejanju družbenega proizvoda.
Kljub temu pa je treba v zakonu predvideti možnost za ekonomsko intervencijo republike v izjemnih primerih, ko se ugotovi, da ta razmerja niso v skladu
s sprejeto družbenoekonomsko politiko.
Odbor je soglašal, da gre za pomemben sistemski zakon, ki na nov način
ureja to področje družbenoekonomskih odnosov in da bo za njegovo realizacijo
potrebna skupna politična akcija vseh dejavnikov družbenega življenja.
V podrobni obravnavi je odbor dal naslednja stališča in pripombe k posameznim členom:
K 2. č 1 e n u : (prvi odstavek): Naj bi se razdelil na dva. odstavka, od katerih
bi eden zajemal delavce v delovni organizaciji, ki nimajo v svoji sestavi temeljnih organizacij združenega dela, drugi pa delavce v delovnih skupnostih državnih organov, samoupravnih interesnih skupnosti, združenjih, zbornici itd.
Predvsem bi bilo treba povezati družbene dogovore v teh sredinah s samoupravnimi sporazumi o financiranju družbenih dejavnosti;
(drugi odstavek): bi bilo treba dopolniti v tem smislu, da se osnova in
merila za določanje osebnega dohodka oziroma nadomestila osebnega dohodka
urejajo s samoupravnimi sporazumi ali družbenimi dogovori med organi, ki
volijo oziroma imenujejo funkcionarje družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. Odbor je menil, da bi bilo treba to vprašanje urediti
v posebnem členu.
K 3. členu : Doda naj se nova alinea, ki naj se glasi:
»— da zagotavljajo racionalno porabo dohodka, za kolektivno in splošno
porabo-«.
Po mnenju odbora bi se s tem določilom dosegla večja povezanost in vpliv
delavcev, ki pridobivajo dohodek, z delavci, ki ta dohodek uporabljajo za določene namene.
K 5. členu : Varianta v prvem odstavku naj se črta. To je v skladu
z načelno razpravo odbora, da se upoštevajo splošna razmerja v delitvi družbenega proizvoda kot so bila sprejeta z družbenim planom in z ukrepi tekoče
družbenoekonomske politike.
— Varianti k 5. in 5. a členu naj se črtata.
Nadomestita naj se z novim členom, ki naj bi za izjemne ukrepe določal
osnove, da se zagotovijo realni proporci v delitvi družbenega proizvoda, kot so:
doseženi dohodek, gibanje življenjskih stroškov, poprečni osebni dohodek v
preteklem letu. Na teh osnovah bo mogoče na primeren način zagotoviti, da
se bodo sredstva za osebne dohodke gibala v takih okvirih, kot jih določa
ekonomska politika oziroma bo mogoče ukrepati v tistih primerih, kjer bi
nastale nesorazmerne razlike v delitvi dohodkov. Izvršni svet naj bi se pooblastil, da kvalificira te osnove in da predpiše obračunski postopek.
K 10. členu : Varianta naj se črta.
K 12. členu : Prvi odstavek naj hi se spremenil tako, da bi lahko temeljne organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti sklenile družbeni dogovor v vseh primerih, ki
jih navaja 11. člen.
K 14. č 1 e n u : V tretji vrsti drugega odstavka naj se med besesdi »dejavnosti« in »ali« dodajo besede »ali več dejavnosti«.
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Po mnenju odbora lahko temeljna organizacija združenega dela zajema
ne samo določene, temveč tudi različne dejavnosti, med katerimi je treba
usklajevati predlog samoupravnega sporazuma.
— Varianti k 14. in 14. a členu naj se črtata.
K 15. členu : V šesti in sedmi vrsti naj se besedilo »če je na njem
prisotnih večina organizacij« nadomesti z besedilom »če so na njem prisotni
delegati večine organizacij«.
— Črta naj se varianta k 15. členu.
K 16. členu : V začetku prve vrste prvega odstavka naj se besede »Na
svojih zborih« nadomestijo z besedami »Na svojem zboru«, izpustijo pa naj se
besede »izmed sebe«.
K 20. členu: Sprejme naj se varianta tako, da se prvi stavek glasi
»Samoupravni sporazum je sklenjen, ko v vsaki temeljni organizaciji večina
vseh delavcev sprejme sklep o njegovi sklenitvi v enakem besedilu.« To velja
tudi za določila v drugih členih (npr. 27., 28. člen).
K 21. členu : Naj se sprejme varianta za drugi odstavek, da se samoupravni sporazum, ki zajema udeležence z območja republike, objavi v Uradnem
listu SRS.
K 24. členu : Razdelil naj bi se na dva člena.
Prvi člen naj bi bil prvi odstavek, ki govori o načelu javnosti pri izvajanju
samoupravnih sporazumov, dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek
pa naj bi bili zajeti v novem' 24. a členu.
— Odbor se je strinjal z varianto k četrtemu in šestemu odstavku, da
se uporabi izraz »črtanje« namesto' »izključitev« iz kroga udeležencev sporazuma.
K 27. členu: Besedilo drugega odstavka bi bilo treba dopolniti tako,
da bi bilo razvidno, da prevzema temeljna organizacija združenega dela vse
pravice in obveznosti kot udeleženec samoupravnega sporazuma z dnevom
podpisa.
K 28. členu: V drugem odstavku naj se beseda »Odpoved« nadomesti
z besedo »Odstop«.
K 29. členu: Odbor predlaga, da se sprejme varianta v prvem stavku
tretjega odstavka.
K 30. členu: Dodal naj bi se nov 30. a člen, ki naj bi predvideval tudi
sklenitev družbenih dogovorov na ravni občin in ki bi opredeljeval vlogo,
funkcijo, postopek in odgovornost družbenih dejavnikov na območju občine,
da zagotovijo izvajanje politike, ki je začrtana z družbenim planom in eko^nomsko politiko občine. Tako bi dosegli konkretizacijo določb 11. člena osnutka.
K 33. členu : Odbor predlaga, da se varianta črta in da se sprejme 33. a
člen.
K 34. členu : Besedilo tega člena naj bi se spremenilo^ tako<, da SDK
ne opravlja kontrole izvajanja samoupravnih sporazumov, temveč da med letom
spremlja izvajanje samoupravnih sporazumov, kako temeljne organizacije združenega dela razporejajo dohodek in delijo sredstva za osebno in skupno porabo.
Po mnenju odbora mora SDK preventivno spremljati izvajanje samoupravnih sporazumov, ker ne more nadzorovati z vsemi pravnimi posledicami
(odločba, ukrepi ipd.).
K 37. čle n u : Odbor predlaga črtanje variante.
K 39. a členu: Ta člen naj se sprejme, ker je posledica 33. a člena.
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona skupaj
s predloženimi stališči in predlogi.
Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta
Dernovška.
St.: 420-32/73
Ljubljana, 25, 5. 1973

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 83. seji 25. maja 1973
obravnaval osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem
dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za
osebne dohodke, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Osnutek zakona ima svoje osnove v analizah dosedanjega sistema družbenega dogovarjanja in sporazumevanja, v amandmajih, v sklepih političnih asociacij ter v izhodiščih za novo ustavo.
Osnutek predvideva več vrst samoupravnih sporazumov, ki so vsi po svoji
osnovni zamisli potrebni, imajo svoje mesto in smisel v mehanizmu reševanja
stvari v samoupravni družbi, vendar po mnenju odbora še niso vsi toliko opredeljeni, da bi bih povsem jasni njihovi medsebojni odnosi.
Po mnenju odbora je dosedanje sporazumevanje sprožilo nekatere' probleme,
ki še niso rešeni in bi bilo treba zato intenzivno delati za njihovo rešitev, da
ne bi tudi po uveljavitvi novega zakona vprašanja še vedno ostala nerešena.
Gre za vprašanja spoštovanja samoupravnega sporazuma, njegove kršitve oziroma oblikovanja takih ah drugačnih pravilnikov o ugotavljanju dohodka in
delitvi dohodka in osebnih dohodkov po posameznih delovnih organizacijah,
ki dopuščajo povsem nerazumljive razlike v višini osebnih dohodkov med
posameznimi organizacijami združenega dela, in to celo v okviru istega samoupravnega sporazuma. Prav te razlike povzročajo nezadovoljstvo in tudi nezaupanje, zaradi česar je treba storiti vse, da bodo te razlike res rezultat bolj
ali- manj uspešnega poslovanja, ne pa posledica bolj ali manj spretno sestavljenega pravilnika. Odbor ugotavlja, da naloga usklajevanja samoupravnih
sporazumov ni bila v celoti izvršena, da so še vedno nerazumljive razlike in
nesorazmerja, ki zmanjšujejo politično vrednost institucije samoupravnega
sporazumevanja.
Po mnenju odbora bo treba čimprej rešiti vrsto vprašanj in jih vnesti v
predlog zakona, da ne bo zopet prišlo do- zamud pri sklepanju samoupravnih
sporazumov in izdelave pravilnikov, kot je to bilo v letu 1971. Potrebna je
jasnost in preciznost v določitvi okvirov in drugih elementov, ki bodo služili
za izhodišče organizacijam združenega dela pri sestavi njihovih pravilnikov;
— reševanje kolizije med panogami in geografskimi področji;
i— o minulem delu je še vedno veliko nejasnosti za konkretizacijo v obliki
določb v pravilnikih;
— sedaj je predpisan progresiven davek, kolikor delovna organizacija izplača višje osebne dohodke. Postavlja se vprašanje, ali je prekoračevanje
ravni OD sploh dopustno ali ni;
— tudi določba o najvišjem osebnem dohodku, je neprecizna, saj je veliko
prekoračevanj. Kot pomembno politično vprašanje se postavlja, ali je politično
sprejemljivo to, kar se v praksi dogaja, da je enak najvišji OD za vse, tako na
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primer za direktorja majhne in za direktorja velike, tudi 10-krat, 20-krat večje
delovne enote;
— kaj so to normalni in kaj ugodnejši pogoji poslovanja;
— kaže, da samoupravni sporazumi tudi v prihodnje urejajo predvsem
odnose navzven, to je do družbe, in so odnosi znotraj delovne organizacije drugotnega značaja. Prav to, kar se dogaja znotraj, pa je politično pogosto najbolj
škodljivo;
— v računovodskem smislu imamo različne kategorije osebnih dohodkov:
izplačane, realizirane, kalkulirane itd. Morali bi precizno opredeliti, za katere
vedno gre;
— iz osnutka zakona izhaja, da bodo samoupravni sporazumi določili predvsem ali samo osinove in merila, kar pa po dosedanjih izkušnjah kaže, da prav
to dopušča v praksi obstoj neutemeljenih r,a|zlik, za katere sicer vsi priznavajo-,
da niso upravičene, ni pa nikakršne osnove, da bi s prisilo ta nesorazmerja odpravili. Prav analiza tistih, ki so plačali davek zaradi previsoko izplačanih
osebnih dohodkov, kaže, da so med njimi celo nekatere organizacije, ki so
visoko nad poprečjem, ne da bi jim bilo treba obračunati in plačati davka;
—• predvideti oziroma analizirati bi morali tudi vpliv zakona in njegovega
izvajanja na razna integracijska gibanja, da ne bi dali povoda celo za dezintegracijo;
— sedanji samoupravni sporazumi, izdelani na podlagi družbenega dogovora, so zelo različni, nekateri so široki, drugi ozki;
— potreben bi bil še intervencijski zakon, vprašanje pa so kvantifikacije.
Postaviti bi jih morali tako, da bi prizadeli najvišje osebne dohodke. Ce elemente intervencijskega zakona vključimo v ta zakon, potem posebnega zakona
ne rabimo. Formulo bi postavili v tem zakonu, kvantifikacije pa bi lahko letno
spreminjali.
Pripombe k posameznim členom:
k 1. č 1 e n u : določbe puščajo široke možnosti za prosto odločitev delavcev
v temeljni organizaciji združenega dela glede tega, h kateremu samoupravnemu
sporazumu delovna organizacija pristopi. To toliko bolj narekuje večjo enotnost
in usklajenost samoupravnih sporazumov, manj pa to, da se ugotovljene pomanjkljivosti v sedanjih samoupravnih sporazumih odpravijo in te pozitivne rešitve
upoštevajo v sporazumih (na podlagi tega zakona;
k 2. č 1 e n u : če so povsem razumljive in temeljne ra_zlike v okviru gospodarstva, je dokaj težko najti opravičilo za tolikšne razlike, kot se ugotavljajo
v sedanjih pogojih, saj celo pri podpisnikih istega samoupravnega sporazuma
ob dejstvu, da so vsi financirani iz proračunov, realizacija samoupravnih sporazumov ni enaka;
k3.členu: po vsebini oziroma smislu so si nekatere alinee podobne. Dobre
osnove in merila, pa naj bodo še tako dobra in popolna, ine zagotavljajo že sama
po sebi akumulacije;
k 4. čl e n u : ne gre le za poenotenje in uskladitev v okviru istega samoupravnega sporazuma, pač pa je zelo pomembna in nujna uskladitev vseh samoupravnih sporazumov. Za to so možni različni prijemi, bolj in manj samoupravni, vendar se v praksi čuti predvsem pomanjkljivost glede neusklajenosti;
k 5. členu : varianta lahko odpade;
k 5. a členu: varianta je sprejemljiva s tem, da se ne prepušča to
planu, temveč da je to globalna politika. Dohodek in življenjski stroški so in
morajo biti indiktatorji. Diferenciacija osebnih dohodkov pod povprečjem mora
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biti večja, nad povprečjem pa manjša. Dominantna naloga mora biti varovanje
življenjskega standarda tudi, če je potreba, s poslabšanjem, delitvenih razmerij
v škodo akumulacije;
k 6. č 1 e n u : kje se začno »ugodnejši« naravni pogoji in kdaj lahko govorimo o posebnih ugodnostih na tržišču? Pojma je treba opredeliti in kvantif icirati;
k 8. členu : za vse samoupravne sporazume je treba to enotno določiti,
to je najmanj, kar je treba zaradi enotnosti in tudi pravičnosti;
k 10. členu : varianta naj se črta;
k 13. členu : uveljavljen je dokajšen pomen sindikatov v situaciji samoupravnega sporazumevanja. V praksi pa se dogajajo nerazumljivosti, kot na
primer, naj ne bo najnižji osebni dohodek nižji od 1000 dinarjev mesečno, proračunski financerji pa tega ne upoštevajo., ker je to stališče le priporočilo,
na drugi strani pa so sindikati podpisniki družbenega dogovora;
k 21. členu: samoupravni sporazumi naj se objavijo v »Uradnem
listu SRS«;
k 28. č 1 e n u : termin 1. januarja naslednjega leta za odpoved je zelo
dolg rok. Delovna organizacija, ki je odpovedala, pade pod določbo 32. člena
zakona, posledice v celoti pa niso precizirane tako, da bi podpisnici bilo vselej
in povsod jasno, kaj to pomeni za delovno organizacijo.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da predlagani osnutek sprejme pri
izdelavi predloga zakona pa naj se upoštevajo dane pripombe in rešijo nanizana vprašanja.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Matevža Lubeja.
St.: 420-32/73 (ESA 134)
Ljubljana, 28. 5. 1973

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora skupščine
SR Slovenije je na 62. seji odbora dne 21. maja 1973 obravnaval osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih
za delitev sredstev za osebne dohodke, ki ga je skupščini predložil v obravnavo
izvršni svet.
Odbor je sprejel pojasnila predstavnika predlagatelja, da je osnutek zakona
izdelan na podlagi stališč resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1973 in da gre za vsebinsko nov
zakon in ne le za spremembe in popolnitve v sistemu samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, kot je bil v veljavi doslej po zakonu
o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za
usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (Ur. 1. SRS, št. 4/71).
Ravno tako je odbor sprejel obrazložitev, da predloženi osnutek zakona ne
predstavlja le usklajevanja z ustavnimi dopolnili, ampak da besedilo osnutka
že upošteva teze za novo ustavno besedilo in zlasti, da so v osnutku zakona
upoštevana politična izhodišča, ki izhajajo iz »Stališč in sklepov o nalogah pri
nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o merilih za usmerjanje delitve
dohodka in osebnih dohodkov«, ki jih je sprejel CKZKS na svoji 31. seji
dne 19. decembra 1972.

924

Priloge

Vsi člani odbora so uvodoma soglašali s tem, da gre za zelo pomemben
sistemski zakon, ki na povsem nov način ureja zelo važno področje družbenoekonomskih odnosov v gospodarstvu in negospodarstvu naše republike^ Glede
na to, da se je v pripravah besedila osnutka do sedaj v družbenopolitičnih in
drugih organizacijah odvijala razprava bolj v forumih ah na ravni delovnih
teles teh forumov (kot npr. v sindikatih oziroma sedaj še trajajoča razprava
v svetih gospodarske zbornice SR Slovenije), bo vsekakor potrebno, da se čas
do izdelave predloga zakona izkoristi tako, da se aktivirajo vsi dejavniki v bolj
široki razpravi o tem zakonu, zlasti pa v vseh temeljnih organizacijah združenega dela in osnovnih sindikalnih organizacijah, kakor tudi v telesih zbornice.
Na ta način bi se lahko pridobila bolj pretehtana in verificirana mnenja ter
stališča delavcev k osnutku zakona. Končno besedilo zakona bi bilo torej rezultat te široke razprave, kar bo predlagatelj vsekakor upošteval pri izdelavi
besedila predloženega zakona.
V razpravi so člani odbora načelno podprli stališča predlagatelja, da se
v zakonu o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke' ne spuščamo v konkretne rešitve, kakor tudi s tem, da se konkretno določanje osnov
in meril prepušča samoupravnim sporazumom. Poslanci so soglašali s tem,
da naj omenjeni zakon ureja samo temeljna vprašanja, ki zadevajo' področje
samoupravnega sporazumevanja .in {družbenega dogovarjanja o merilih za
razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke.
Zaradi tega svojega stališča se je odbor opredelil za tisto variantno rešitev
osnutka zakona, po kateri ne bi bilo posebej določil v zakonu o posebni vlogi
republike, to je tudi ne o njenih ustreznih normah in ukrepih, s katerimi naj bi
vplivala na razporejanje dohodka, da bi zagotovila z družbenim planom predvidena razmerja. Poslanci so namreč menili, da je to potrebno urediti že z
obveznostjo v zakonu, po kateri morajo udeleženci samoupravnega sporazumevanja upoštevati z družbenim planom predvidena razmerja v delitvi družbenega
proizvoda.
S tem v zvezi so poslanci tudi menili, da nti potreben poseben zakon, s
katerim bi bili določeni ukrepi za usklajevanje razporejanja dohodka v organizacijah združenega dela s postavkami družbenega plana in s sprejeto ekonomsko politiko. Z zakonom je potrebno urediti le vlogo republike v izjemnih
primerih v skladu z ustavnimi amandmaji.
V nadaljevanju načelne razprave so člani odbora poleg nekaterih drugih
vprašanj še posebej podrobno razpravljali zlasti o:
vprašanju povezanosti in vsebine samoupravnih sporazumov po dejavnostih in samoupravnih sporazumov po območjih. Soglašali so z določbami,
ki urejajo vprašanja obeh vrst samoupravnih sporazumov (9. do 12. člen).
Menili so, da bi kazalo oblikovati tudi občinske oziroma regionalne dogovore,
podobno kot je to predvideno za republiko;
— vlogi sindikatov na področju samoupravnega sporazumevanja. Menili
so, da bi določbe zakona morale v večji meri upoštevati novo vlogo sindikatov;
vprašanju sankcij v primerih neizvajanja določb samoupravnih sporazumov ah odstopa oziroma črtanja iz kroga udeležencev sporazuma. Strinjali
so se, da se z zakonom ne more predvideti sankcije, kar je v skladu z ustavnimi
dopolnili in s tezami za novo ustavo^. Poslanci pa so hkrati tudi opozarjali na
možne negativne posledice in na negativen politični vpliv tistih TOZD, ki bodo
črtane iz kroga udeležencev samoupravnega sporazumevanja, na ostale organi-
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zacije, ki bodo ravnale po določbah zakona o samoupravnem sporazumevanju
in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev
sredstev za osebne dohodke. Ravno tako so menili, da bo zelo vprašljiv učinek
sankcij, če bo to prepuščeno vsakemu samoupravnemu sporazumu posebej,
saj bodo le-ti različni. S tem v zvezi je bilo izraženo mnenje, naj bi to vsaj
deloma urejal ta zakon;
— vprašanju ugotavljanja tistega dela dohodka, ki je rezultat dela v ugodnejših pogojih (naravnih, tržnih itd.). Poslanci so se strinjali s tem, da se ugotavlja ta del dohodka, vendar so menili, da bi to novo določilo v zveznih in
republiških tezah za ustavo morali konkretizirati bodisi s posebnim zakonom
ali pa s podrobnejšimi določbami o tem, kaj je to tako imenovani ekstra ali
monopolni dohodek;
— vlogi službe družbenega knjigovodstva pri kontroli izvajanja samoupravnih sporazumov. Poslanci so se zavzemali za to, da se predvidena kontrola
službe opravlja tudi med letom.
Stališče odbora do teh vprašanj iz načelne razprave so še bolj razvidna
iz stališč in predlogov za spremembo in dopolnitev osnutka zakona, ki so bili
na seji odbora dani po posameznih poglavjih osnutka zakona.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
K 3. členu: Precej pripomb je bilo glede formulacije prve alinee. Pripombe so se zlasti nanašale na besedo »zagotavljajo«. Izraženo je bilo mnenje,
da se ta izraz na tem mestu ne more uporabiti, saj se navadno uporablja le
v makro ekonomskem sistemu, npr. glede na ukrepe carinske, kreditno-monetarne politike. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je ta alinea sploh potrebna,
glede na to, da je njena vsebina zajeta v naslednjih alineah. Dan je bil tudi
predlog, da se naj ta alinea preformulira tako, da bi se glasila: »— da dosegajo
samoupravno dogovorjeno akumulacijo;«.
K 4. č 1 e n u : Člani odbora so podprli stališče, da se v samoupravnih sporazumih vključijo določbe o poklicih in o skupinah poklicev, kar bo po mnenju
poslancev prispevalo k poenotenemu vrednotenju poklicev oziroma skupin
poklicev.
K 5. č 1 e n u : Crta naj se varianta v oklepaju v prvem odstavku, kakor tudi
besedilo prvega odstavka od besede »in ukrepe. . .« naprej. To stališče je bilo>
sprejeto v skladu z načelno razpravo, da naj se predvsem upoštevajo splošna
razmerja v delitvi družbenega proizvoda, kot so določena v družbenem planu
SR Slovenije in ne tudi ukrepi v vsakoletni resoluciji o družbenoekonomski
politiki v SR Sloveniji.
S tem v zvezi je bilo izraženo tudi nasprotno mnenje, da naj se črta le besedilo v oklepaju v prvem odstavku in ne ostalo besedilo pred oklepajem, to je
besedilo za besedami »in ukrepe ..
Večina poslancev je menila, da so samoupravni sporazumi rezultati predhodnega in v tem zakonu predvidenega postopka sklepanja in sprejemanja in
kot taki predvideni za dolgoročno uporabo. Samoupravni sporazumi se bodo
zaradi tega morali sicer tudi dopolnjevati, vendar ne ob enkratnih potrebah
državne politike. Te določbe se morajo izločiti iz samoupravnih sporazumov. Po
mnenju poslancev ustavna določila zagotavljajo že sedaj možnost za zakonsko

926

Priloge

intervencijo, ki je bila sicer izvedena na primer v decembru 1972 ob tako imenovani zamrznitvi osebnih dohodkov.
Izraženo je bilo tudi mnenje, da je zlasti iz pravnega vidika situacija glede
določb o družbenem planu precej težavna, saj nimamo še zakona o družbenem
načrtovanju. V tem primeru bi bilo precej manj težav glede določil 5. člena.
Kvarianti 5. člena: Odbor je menil, da naj se varianta črta.
K 5. a členu : Postavljeno je bito vprašanje, kako bo temeljnim organizacijam združenega dela uspelo »dokazati«, da so se zanje spremenili pogoji
za pridobivanje dohodka, da bi lahko s soglasjem skupne komisije popravili
razmerje v razporeditvi dohodka.
Izraženo je bito mnenje, da je ta postopek zelo vprašljiv. Pbslanci so
menili, da bi vsaj z enim odstavkom v tem členu bolj podrobno pojasnili, kaj
se mora upoštevati pri dokazovanju. Morda bi zadostovala že določba v tem
smislu, da naj samoupravni sporazumi predvidevajo, kaj se bo priznalo kot
zadosten dokaz za spremembo pogojev pridobivanja dohodka.
K 6. členu : Kot je že navedeno v načelni razpravi, je bilo k temu členu
precej pripomb. Poslanci so izrazili mnenje, da so glede ugotavljanja tistega
dela dohodka, ki je rezultat dela v ugodnejših (naravnih, tržnih) pogojih,
uporabijo ustavna določila, po katerih naj bi se del dohodka, ki je rezultat
dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali rezultat izjemnih ugodnosti na
tržišču ali drugih izjemnih pogojev v pridobivanju dohodka, uporabi za razvoj
organizacije združenega dela, v kateri je dosežen, ali za razvoj materialne podlage združenga dela v celoti, v skladu s samoupravnim sporazumom, družbenim
dogovorom in zakonom. Tako določilo vsebujejo teze za novo ustavo, ki naj
bi bile izhodišče za pripravo posebnega zakona, ki naj bi ugotavljal, kaj je to
tako imenovani ekstra ali monopolni dohodek oziroma renta in kako naj se
zajema.
S tem v zvezi je bik> izraženo tudi mnenje, da se rešitev za to vprašanje
lahko najde tudi tako, da se v osnutek zakona vključijo bolj podrobne določbe
o ugotavljanju ekstra dohodka, monopolnega dohodka in rente. Večina poslancev
pa je izrazila rezerviranos>t glede določbe, ki je navedena v osnutku zakona.
Poslanci so namreč menili, da bi bile mnoge organizacije združenega dela, ki
bi pokazale gospodarski napredek nad poprečjem svoje panoge ali območja,
lahko v nekaterih sredinah okvalificirane kot monopolistične in podobno.
K 10. členu : Sprejeto je bito mnenje, da naj se črta varianta v oklepaju
na koncu tega člena. Poslanci so menili, da ne bi bito primerno v zakon sprejemati predloženih določb o tem, kaj naj še določijo' samoupravni sporazumi.
K 11. členu : V tretji alinei bi kazalo vključiti tudi programe družbenega razvoja občin oziroma določenega območja, kot je to sicer predvideno
za republiko.
K 12. členu : Ta člen naj bi se razširil in predvidel možnost, da so družbenopolitične skupnosti prisotne v vseh primerih (ki jih predvideva 11. člen) in ne
samo v primerih, kot je navedeno v sedanjem besedilu prvega odstavka tega
člena. Družbeni dogovor na ravni območij naj bi se ob sodelovanju družbenopolitičnih skupnosti sklenil, kadar so sopodpisnik tudi sindikati oziroma poslovna združenja gospodarstva. Izraženo je bito tudi mnenje, da je prvi odstavek
preveč fakultativen, uporabila naj bi se večja stopnja obligacije.
Predstavnik predlagatelja je izjavil, da bo, kot kaže, za 30. členom predložen nov člen, ki bo urejeval družbeni dogovor na ravni območij.

Priloge

927

II. POSTOPEK SKLEPANJA IN SPREJEMANJA SAMOUPRAVNEGA
SPORAZUMA
K 14. členu : V tem členu bi balo treba bolj jasno opredeliti funkcijo
sindikatov. V dosedanjem besedilu je več pomanjkljivosti glede te zahteve. Sindikat je postavljen v drugorazredni, pasivni položaj. Sindikat bi moral imeti
pravico za sprožitev postopka in bi moral seveda s tem v zvezi tudi prevzeti
odgovornost. Tudi sindikalne organizacije bi pri tem morale izhajati iz iniciative temeljnih organizacij združenega dela, saj bo sindikalna, organizacija
prilagojena temeljnim organizacijam združenega dela. Pri postopku naj bi
imela svojo vlogo tudi zbornica in ostali dejavniki.
K 14. a členu: Poslanci so menili, da naj se glede večine uporabi tista
večina, ki bo poenostavila postopek. Izraženo je bik* mnenje, da mora večina
predstavljati tudi večino zaposlenh v dejavnosti oziroma na območju.
K 16. členu: V prvem odstavku prvega odstavka naj se izpusti besedi
»izmed sebe
K 20. č 1 e n u : Člani odbora so se zavzeli za to, da se sprejme besedilo
v varianti, tako da se prvi stavek prvega odstavka glasi: »Samoupravni sporazum je sklenjen, ko v vsaki temeljni organizaciji večina vseh delavcev sprejme
sklep o njegovi sklenitvi v enakem besedilu«. To velja tudi za določila nekaterih
drugih členov (npr. v 27. in 28. členu).
K 21. členu : Odbor se je strinjal, da se sprejme varianta za drugi odstavek, tako da bi se samoupravni sporazumi, ki zajemajo udeležence z območja vse republike, objavili v Uradnem listu SR Slovenije.
K 24. členu : Odbor je menil, naj se sprejme besedilo variante za četrti
in šesti odstavek, to je, da se uporabi izraz »črtanje« in ne »izključitev« iz
kroga udeležencev sporazuma.
K 29. členu: Odbor predlaga, da se sprejme varianta v prvem stavku
tretjega odstavka, to je, da »Komisija z zahtevkom takoj seznani udeležence
samoupravnega sporazuma, za katerega je sprožen ponoven preizkus z vabilom, ...«.
IV. UKREPI ZA IZVAJANJE SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV
K 33. členu : Člani odbora so sprejeli predlog predstavnika službe družbenega knjigovodstva, da naj se glede na prvi odstavek tega člena glasi četrti
odstavek takole :
»Ce so razporejena sredstva za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb
delavcev presegla obseg teh sredstev, izračunan po merilih samoupravnega
sporazuma, bo pristojna enota službe družbenega knjigovodstva dovolila izplačilo teh sredstev v naslednjem letu v zneskih, zmanjšanih za obroke, s katerimi mora odvesti temeljna organizacija združenega dela presežna sredstva
v svoj poslovni sklad. Rok tega odvajanja, ki ne more biti daljši kot 6 mesecev,
in višino obrokov določi s svojo odločbo služba družbenega knjigovodstva.«
Predstavnik predlagatelja se je strinjal s tako oblikovanim četrtim odstavkom. Razen tega pa je bilo izraženo posebno mnenje, da naj se ne plačuje
ta davek, ampak naj se spoštuje določbe samoupravnega sporazuma.
Člani odbora se niso opredelili niti za niti proti varianti četrtega odstavka
(33. a člen). Menili so, da je to vprašanje, ki ga bo potrebno razčistiti v nadaljnjih razpravah.
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K 33. a členu : Začetek zadnjega odstavka naj se glasi: »Ce razporejena sredstva..
K 34. členu : Besedilo prvega odstavka naj se glasi:
»Služba družbenega knjigovodstva med letom spremlja izvajanje in ob
koncu leta opravi kontrolo izvajanja samoupravnih sporazumov po tem zakonu
s tem, da kontrolira, ali in kako temeljne organizacije združenega dela razporejajo dohodek in delijo sredstva za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb
delavcev in kako pri tem upoštevajo osnove in merila samoupravnih sporazumov (23. člen zakona o službi družbenega knjigovodstva — Uradni list SR
Slovenije, št. 3/1973).«
Odbor meni, da bo tako vgrajena v zakon preventivna dejavnost službe
družbenega knjigovodstva med letom, ki je potrebna, medtem ko je ostala
sprememba le izboljšanje besedila.
K 37. členu: Člani odbora so menili, da je potrebno črtati varianto,
kar pomeni, da besedilo tega člena ostane, kot je predloženo.
Odbor je za svojega poročevalca na seji gospodarskega zbora določil poslanca Janeza Kučana.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predloge za spremembo
besedila osnutka zakona, kakor tudi načelna stališča odbora in da jih posreduje
pristojnima zboroma, to je republiškemu in enotnemu zboru delovnih skupnosti.
Št.: 420-32/73
Ljubljana, 22. 5. 1973

Komisija za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah enotnega
zbora delovnih skupnosti je na seji dne 5. 6. 1973 obravnavala osnutek zakona
o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet, ter pripombe k osnutku tega zakona.
Potem ko je predstavnik predlagatelja obrazložil razloge, ki utemeljujejo
potrebo po sprejemu novega republiškega zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za
delitev sredstev za osebne dohodke, so člani komisije v načelni in splošni razpravi soglašali z izhodišči in temeljnimi vprašanji, ki naj jih rešuje predloženi
zakonski osnutek; hkrati pa je bilo v razpravi opozorjeno, da se osnutek
zakona načelno izogiba predpisov, ki bi vnaprej določali neka obvezna merila
oziroma modele pri samoupravnem sporazumevanju in na ta način urejali
ter usklajevali morebitna določena neravnotežja v družbi. Določilo naj bi se
tudi poglavitne osnove, ki bi bile obvezne, če bi prišlo kljub ravnanju po osnovah
sporazuma do takih primerov, ki bi lahko ogrožali splošne odnose pri delitvi
družbenega proizvoda. V takih primerih bi nastopila tudi intervencijska funkcija republike.
Glavni povzetki razprave so bih tile:
— Absolutno odpravljanje intervencijske vloge države
— posebej naj se poudari regionalno samoupravno sporazumevanje
— reguliranje odnosov pri samoupravnem sporazumevanju naj bo urejeno
tako, da bo zagotovljeno spoštovanje notranjih odnosov v temeljnih organizacijah združenega dela
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— v osnutku zakona naj se da nekoliko več poudarka sankcijskemu delu.
V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnostih so bila k posameznim
členom izražena naslednja stališča, mnenja in predlogi:
K 32. č 1 e n u : Člani komisije so bili enotnega! mišljenja, da je v peti vrsti
tega člena odveč beseda »zakon«; vsebina in določbe tega člena naj se uredijo
v tem osnutku zakona.
K 40. členu : Komisija soglaša in podpira tako stališče.
Komisija je za svojega poročevalca določila predsednika Staneta Pungerčarja.
Št.: 420-32/73
Ljubljana, 8. 6. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
22. maja 1973 obravnavala osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju
in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev
sredstev za osebne dohodke, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi k osnutku zakona komisija ni imela pripomb, pri
obravnavi po členih pa je komisija zavzela naslednja stališča, pripombe in
predloge:
K 2. členu: Po mnenju komisije je določba drugega odstavka odvisna
od politične presoje, ali naj bodo voljeni in imenovani funkcionarji navedenih
organov glede meril za razporejanje dohodka in delitve za osebne dohodke po
.tem zakonu izenačeni z delavci iz prvega odstavka. Zastavlja se namreč pomislek, da tudi delavci iz prvega odstavka tega člena, ki delajo v delovnih skupnostih državnih organov, v družbenopolitičnih organizacijah, društvih itd., nimajo
enakega položaja kot delavci v temeljnih organizacijah združenega dela,. Ta neenak položaj izhaja tudi iz določb 3. člena, po katerem delavci s samoupravnimi
sporazumi usklajujejo osnove in merila za zagotavljanje in razporejanje doseženega dohodka tako, da zagotavljajo planirano oziroma dogovorjeno stopnjo
akumulacije, da krepijo kumulativno produktivno sposobnost svojega in združenega dela itd., medtem ko delavci v državnih organih, v družbenopolitičnih
organizacijah, samoupravnih interesnih skupnostih, združenjih, zbornicah in
društvih ne bodo s samoupravnimi sporazumi določali osnov in meril za zagotavljanje planiranja stopnje akumulacije, ker je narava dela v teh delovnih
skupnostih drugačna.
Da je položaj omenjenih kategorij delavcev različen, kaže tudi določba
69. člena zveznega zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, ki določa, da delavci v delovnih skupnostih v organizacijah poslovnega združevanja, gospodarskih zbornicah in drugih splošnih asociacijah
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in njihovih asociacijah,
v družbenopolitičnih organizacijah, društvih ter drugih organizacijah in skupnostih urejajo in uresničujejo svoje pravice in obveznosti iz združenega dela
primerno določbam tega zakona, v skladu s smotri in nalogami omenjenih organizacij in skupnosti ter z naravo dela, ki ga opravljajo v delovnih skupnostih.
Na različnost položaja omenjenih kategorij delavcev kaže tudi zakon o sredstvih
za delo upravnih organov, saj omenjeni kategoriji delavcev na različne načine
59
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pridobivajo sredstva za osebne dohodke in jih tudi razporejajo po različnih
kriterijih, glede na specifičnost organizacije in narave dela v njej.
Komisija meni, da bi morali biti glede na navedeno kriteriji samoupravnega sporazumevanja o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev
za osebne dohodke sicer načeloma enaki za obe kategoriji delavcev, vendar pa
bi moral zakon upoštevati razlike.
K 5. členu : Po mnenju komisije ne ustreza rešitev, da morajo delavci
v temeljni organizaciji združenega dela pri določanju in uporabi osnov in meril
za razporejanje dohodka upoštevati ukrepe predvidene v vsakoletni resoluciji o
družbenoekonomski politiki in o razvoju Slovenije in o neposrednih nalogah
v tekočem letu. Ta člen namreč določa, da naj bi omenjena vsakoletna resolucija urejala razmerja v delitvi družbenega proizvoda, gibanja nominalnega
porasta družbenega proizvoda in nominalnega porasta sredstev za osebno
skupno in splošno porabo. Zastavlja se namreč vprašanje, ah je mogoče s tem
zakonom določiti, kaj naj ureja resolucija oz. ali ne zadošča splošnejše besedilo
v tekstu zakona.
Komisija meni, da naj bi pri določanju in uporabi osnov in meril za razporejanje dohodka delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v svojih
samoupravnih sporazumih upoštevali predvsem določbe družbenega plana razvoja SR Slovenije, ki določa politiko smeri razvoja in ustreznega akta, ki to
politiko konkretizira za tekoče leto, s čimer bi bil namen tega člena realiziran.
Glede na navedeno je ustreznejša varianta k 5. členu, pri čemer pa naj se upošteva gornji pomislek.
K 5. a členu : Ker se ta določba nanaša na izvajanje samoupravnih sporazumov, je potrebno, da se prenese na ustrezno mesto med določbe, ki urejajo
postopek za izvajanje samoupravnih sporazumov.
K 6. členu : Komisija meni, da s samoupravnimi sporazumi udeleženci ne
morejo določiti metodologije za ugotavljanje tistega dela. ki je rezultat dela v
ugodnejših naravnih pogojih, pa tudi ne meril, po katerih se ta del dohodka
uporablja za razvoj organizacije. Metodologijo za ugotavljanje ter merila za
uporabljanje omenjenega dohodka lahko predpiše le zakon. S samoupravnimi
sporazumi pa se ta merila in metodologija lahko dopolni. Zato bi bik} potrebno
to določbo ustrezneje formulirati.
K 9. členu: Nekateri člani komisije so izrazili pomislek glede določbe,
da naj bi se s samoupravnimi sporazumi, sklenjenimi za določeno območje, izenačevale začetne osnove za osebne dohodke enakih poklicev oziroma karakterističnih skupin poklicev. Taka določba je po mnenju nekaterih ustavno vprašljiva,
ker ne upošteva različnost pogojev pridobivanja sredstev in glede na to tudi
različnosti kriterijev za delitev sredstev za osebne dohodke.
K 14. č 1 e n u : Šesti odstavek naj se črta.
Komisija meni, da ni primerno, da se s to določbo predvideva možnost, da
se udeleženec sporazuma že pri vključitvi v postopek obrne oziroma sproži
spor pred ustavnim sodiščem, če mu je kršena enakopravnost udeležbe. Takšna
določba bi lahko imela za posledico dolgotrajnost postopka, posebej še, ker je
možnost spora dana že pri vključitvi v postopek. Sicer pa je že tako po splošnih predpisih dana možnost, da vsak, ki so mu bile z ustavo in z zakoni zagotovljene pravice kršene, sproži tak spor.
K varianti 14. člena : Varianta naj se črta, ker je po mnenju komisije
14. člen ustreznejši.
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K 14. a členu : Ta člen naj se črta, ker se veže na varianto k 14. členu,
poleg tega pa je določba zadnjega odstavka tega člena, ki predvideva, da lahko
republiški svet Zveze sindikatov pristane na odstop od večinskega načela pri
postopku za začetek sklenitve samoupravnega sporazuma, sporna. Komisija
meni, da sindikat, ki pri samoupravnem sporazumu ne sodeluje kot udeleženec,
ki je imel pravico odločanja, ne more imeti take vloge, kajti od udeležencev,
ki bodo sprejemali samoupravni sporazum, naj bo odvisno .ali bodo odstopili
od večinskega načela, če za samoupravni sporazum ne bo potrebnega števila
udeležencev.
K 15. a č 1 e n u : Ta člen naj se črta, ker se veže na 14. in 14. a člen.
K 16. in 17. členu : V obeh členih naj se za »skupne komisije« uporabi
ednina, ker ne gre za več skupnih komisij, pač pa za eno skupno komisijo, ki jo
na svojih zborih izvolijo delegati udeležencev.
V obeh členih naj se črtata tudi besedi »izmed sebe«, ker sta nepotrebni,
sa
j je povsem nedvoumno, da zbori delegatov udeležencev izvolijo izmed sebe
omenjeno komisijo.
K 20. členu : Komisija smatra, da je primernejša varianta, ki temelji na
večinskem principu.
K 26. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se, ker imamo- dve vrsti sporazumov,
besedilo prvega izpiše v celoti in vnese v drugi člen, da ne bi nastopile nejasnosti.
K 28. členu : Besedi »dve tretjini« naj se črtata.
K temu velja smiselno enaka pripomba kot k 20. členu.
K 31. členu : V prvi vrsti naj se za besedo »pripravo« doda beseda »sprememb«, v peti vrsti pa naj se besede »ali z družbenim dogovorom« črtajo-.
Po mnenju komisije ni mogoče z družbenim dogovorom, ustanoviti skupne
strokovne komisije, ki bi pripravila spremembe predloga družbenega dogovora
oziroma skrbela za organiziran potek dogovarjanja, kajti tu lahko gre tudi za
naloge, ki jih bo ta strokovna komisija opravljala še pred sprejemom družbenega dogovora.
K 32. členu : Komisija ugotavlja, da ta zakon ne določa pogojev in meril
za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke za tiste temeljne organizacije, ki ne sklenejo sajnoupravnega sporazuma ali ki od njega
odstopijo, ne da bi pristopile k drugemu. Komisija zato meni da naj predlagatelj
izdela zakon, ki je predviden v tem členu, ki bo urejal osnove in merila za razporeditev dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke za tiste temeljne organizacije, ki niso sklenile samoupravnega sporazuma oziroma so od njega odstopile ali bile izključene.
K 33. ačlenu : Ta člen naj se črta.
Komisija meni, da je ustreznejša rešitev, ki jo predvideva 33. člen, po
katerem ostanejo sredstva v organizaciji, ki jih je ustvarila, zagotovi pa se izpolnjevanje sporazumov.
K 37. č 1 e n u : Ta člen naj se črta.
Ker gre za prepisano ustavno določbo, ni razlogov, da bi se v tem zakonu
ponavljala.
V arianta k 39. a členu : Ta člen naj se črta, ker se veže na 33. a člen.
St.: 420-32/73
Ljubljana, 23. 5. 1973
59»
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PREDLOG ZAKONA
o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem
narodnoosvobodilne vojne
1. člen

V zakonu o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne
(Uradni list SRS, št. 26-215/69) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zaposleni udeleženci narodnoosvobodilnega boja, španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne ter narodnoosvobodilnega gibanja Grčije (v nadaljnjem besedilu: udeleženci NOV) imajo pod pogoji, določenimi z zveznim
zakonom o dodatku za borce (Uradni list SFRJ, št. 67-631/72), pravico do dodatka
za borce po določbah tega zakona, če so v delovnem razmerju na območju SR
Slovenije.«
2. člen
Udeležencem NOV, ki na novo pridobijo pravico do dodatka za borce po
tem zakonu, gre dodatek od 1. januarja 1973, če vložijo zahtevo za uveljavitev
dodatka v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona; če pa vložijo zahtevo pozneje, jim gre dodatek do prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in za
tri mesece nazaj.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, učinkuje pa od 1. januarja 1973.

OBRAZLOŽITEV
Po zveznem ustavnem zakonu za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev je
bil zvezni zakon o dodatku za borce, ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ,
št. 67/72, usklađen z zveznimi ustavnimi amandmaji. Ta zakon je obdržal dosedanja v praksi utrjena načela o pogojih za pridobitev pravice do dodatka za borce, kot tudi mehanizem rednega usklajevanja osnove za dodeljevanje dodatka
za borce glede na zvišanje poprečnih mesečnih osebnih dohodkov. Zvezni zakon
precizneje opredeljuje status udeležencev NOV pred 13. 10. 1943 tudi za tiste
jugoslovanske državljane — udeležence NOV, ki so razen po 19. členu mirovne
pogodbe z Italijo in londonskem memorandumu pridobili jugoslovansko državljanstvo po kakršnikoli drugi osnovi. Na novo so priznane pravice do dodatka
za udeležence narodnoosvobodilnega gibanja Grčije.
Spremembe v bistvu usklajujejo sedanji republiški zakon o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, ki je objavljen v Uradnem listu
SRS, št. 28/69, z nedavno uveljavljenim zveznim zakonom o dodatku za borce.
Predlagano ureditev terjajo določila zveznega zakona o dodatku za borce,
ki poleg udeležencev NOV pred 9. 9. 1943 in pred 13. 10. 1943 ter španskih borcev
priznavajo pravico do zveznega dodatka tudi udeležencem narodnoosvobodilnega
gibanja Grčije in udeležencem NOV pred 13. 10. 1943, ki niso bili zajeti v 19.
členu mirovne pogodbe z Italijo in v londonskem memorandumu.
Spremembe zakona ne posegajo v druge določbe veljavnega republiškega
zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, ker je
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sedanji sistem o urejanju osnove za priznanje republiškega dodatka primeren,
pogoje za pridobitev pravice do dodatka pa natančno ureja zvezni zakon.
Pri udeležencih NOV pred 13. 10. 1943, ki jih 19. člen mirovne pogodbe z
Italijo in londonski sporazum ne zajemata, gre za osebe, ki so bile rojene v
Italiji ali na ozemlju bivše cone A STO in so kasneje pridobile jugoslovansko
državljanstvo po redni naturalizaciji, in za osebe, ki so po prvi svetovni vojni
emigrirale iz Italije v Jugoslavijo ter so kasneje dale izjavo o vstopu v državljanstvo FLRJ. Teh upravičencev ni veliko. Kar zadeva udeležence narodnoosvobodilnega gibanja Grčije, jih je v vsej SFRJ okoli tisoč, in še ti so po večini
v drugih republikah.
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo SRS sodi, da zaradi
navedenega ne kaže sprejeti prečiščenega besedila republiškega zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, ker gre v bistvu za
neznatne spremembe.
Ker gre za zelo majhno število' oseb, ki bi pridobile pravico po spremembi
tega zakona, ki temelji na že sprejetem zveznem zakonu o dodatku za borce
(v SR Sloveniji jih je približno 80), republiški sekretariat za zdravstvo predlaga
sprejetje tega zakona po skrajšanem postopku.
Dodatna sredstva iz republiškega proračuna za 1973 niso potrebna.
V predlogu zakona so upoštevane pripombe sekretariata izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije.
POROČILA
Komisija za vprašanja borcev NOV skupščine SR Slovenije — poročilo
z dne 24. 5. 1973, št. 59-3/73
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 5.
1973, št. 59-3/73
Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora — poročilo z dne 16. 4. 1973, št. 59-3/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
24. 5. 1973, št. 59-3/73
POROČILA
o obravnavi poročila o gradnji in financiranju
kliničnega centra v Ljubljani
Odbor republiškega zbora za socialno politiko in
zdravstvo je na seji dne 7. maja 1973 obravnaval poročilo' o gradnji in
financiranju kliničnega centra v Ljubljani, ki so ga skupščini SR Slovenije
predložile v obravnavo klinične bolnišnice v Ljubljani.
Odbor je pozitivno ocenil poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra, ki je po njegovem mnenju zelo skrbno pripravljeno in dovolj obširno, saj
so iz njega razvidni celoten potek gradnje in vsi problemi, ki so nastali med
gradnjo.
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Odbor je v razpravi na podlagi poročila in dodatnih obrazložitev predstavnikov kliničnega centra na vprašanja, ki so jih postavili poslanci, zlasti pozitivno
ocenil:
— vsa prizadevanja in ukrepe kliničnih bolnišnic za pravočasno dograditev
kliničnega centra in za dosledno uresničitev investicijskega programa. Do delnih
zakasnitev je prišlo le zaradi tega, ker investicijska oprema iz tujine ni prihajala pravočasno. Te kasnitve pa ne bodo bistveno vplivale na rok gradnje;
— da ni prišlo do večjih prekoračitev odobrenega načrta. Ugotovljeno je
bilo, da so bile določene prekoračive, ki so nastale zaradi nepredvidenih podražitev klinične bolnice, pokrite iz lastnih sredstev oziroma z racionalnejšimi izvedbami nekaterih del, ki pa ne bodo prizadele funkcionalnosti kliničnih bolnišnic. Na stroške za dobavo opreme iz tujine je ugodno vplivalo tudi zmanjšanje
carinskih stopenj za medicinsko opremo;
i— dejstvo, da klinične bolnišnice niso čakale na dograditev celotnega kliničnega centra, ampak so od 22. decembra 1970 dalje v dokončane enote posteljnega in servisnega dela kliničnega centra sproti preseljevale posamezne oddelke
kliničnih bolnic. Postopno vseljevanje in obratovanje je omogočilo, da so posamezne medicinske dejavnosti povečale svoje kapacitete že med samo gradnjo,
da so se delavci postopoma privajali novi tehnologiji dela, hkrati pa je delo
v novih prostorih kliničnega centra prinašalo tudi že prve dohodke za pokrivanje anuitet in ustvarjanje amortizacijskih sredstev;
— prizadevanja za sprotno usposabljanje kadrov, ki so potrebni za delovanje kliničnega centra. Pri tem je bila še zlasti pozitivno ocenjena politika kliničnega centra glede štipendiranja slušateljev srednjih in višjih medicinskih šol ter
organizacija enoletnih tečajev za bolničarje in medicinske sestre. Poslanci upajo,
da bo s tako kadrovsko politiko deloma rešen tudi pereč problem odtekanja
zdravstvenih delavcev iz osnovnih zdravstvenih služb;
— da so klinične bolnišnice izpolnile vse obveznosti do onkološkega inštituta in medicinske fakultete. Ugotovljeno je bilo, da je bil gradbeni projekt
za gradnjo predkliničnih inštitutov medicinske fakultete, ki ga je po pogodbi
pripravil klinični center v sodelovanju z gradbeno komisijo in strokovnjaki
medicinske fakultete, že predložen izvršnemu svetu;
t- vsa prizadevanja kliničnega centra, da razširi sodelovanje z bolnišnično
službo v Sloveniji. Odbor ugotavlja, da so se klinične bolnišnice v skladu s priporočilom republiškega zbora skupščine SR Slovenije že združile s-kličnično
bolniščnico za psihiatrijo in klinično1 bolnišnico za otroške bolezni.
Odbor opozarja, da se v zvezi z gradnjo in financiranjem kliničnih bolnic
postavljata predvsem dva problema, ki jih moramo čimprej rešiti. In sicer:
1. Vprašanje izkoriščanja novih kapacitet.
2. Vprašanje izpolnjevanja finančnih obveznosti za gradnjo kliničnega centra.
V razpravi je bilo opozorjeno, da so za začetek delovanja posameznih novih
oddelkov kliničnega centra potrebna večja sredstva, ki naj se zagotovijo z družbenim dogovorom oziroma samoupravnimi sporazumi. Prav tako je potrebno
da se kapacitete, ki se bodo pridobile z gradnjo drugih bolnišnic v SR Sloveniji,
uskladijo z novimi kapacitetami v kliničnem centru. Odbor meni, da se mora
to vprašanje čimprej kompleksno proučiti, saj bi bilo nevzdržno, da nam kjerkoli zaradi pomanjkanja sredstev za funkcioniranje ali zaradi pomanjkanja
povezanosti med bolnišnicami v SR Sloveniji ostanejo kapacitete neizkoriščene,
obenem pa nam kapacitet primanjkuje. To vprašanje je tembolj aktualno zato,
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ker že v letu 1972 klinični center ni dobil poravnanih vseh stroškov za medicinske storitve, katerih plačniki so skupnosti zdravstvenega zavarovanja.
Iz predloženih podatkov je razvidno, da vsi zavezanci oziroma sofinancerji
ne izvršujejo svojih obveznosti enako. Medtem ko republika in nekateri drugi
financerji tekoče izvršujejo svoje obveznosti, pa nekatere občine niso poravnale
svojih obveznosti za prvo, drugo ali tretjo fazo gradnje kliničnega centra. Odbor
je ugotovil, da so med njimi nekatere gospodarsko razvitejše občine, kot na
primer: Domžale, Kamnik, Kranj, Novo mesto1, Radovljica, Skofja Loka itd.
V času, ko še niso izkoriščena vsa sredstva, dolžni znesek občin v skupni
investiciji sicer ne pomeni veliko, bo pa pomemben, ko se bodo dela zaključevala in bodo drugi viri izčrpani. Pri tem pa ne gre sanK> na finančno, ampak
tudi za moralno obveznost občin. Zato odbor predlaga, da izvršni svet oziroma
pristojni sekretariati vplivajo na občinske skupščine, da svoje obveznosti izpolnijo.
Da bi bili poslanci hkrati s predloženim poročilom o gradnji kliničnega
centra informirani tudi o poteku priprav za gradnjo drugih bolnišnic v SR Sloveniji, odbor predlaga republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, da pripravi informacijo o poteku teh priprav v zvezi z, družbenim dogovorom o gradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971—1976. Republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo je odbor informirala, da se že pripravlja
podrobnejša analiza o stanju na tem področju, na osnovi katerega bo sekretariat
za zdravstvo in socialno varstvo pripravil poročilo, ki ga bo predložil v obravnavo skupščini SR Slovenije. Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora
je odbor določil poslanko dr. Majdo Benedik.
Št.: 351-8/73
Ljubljana, 14. 5. 1973

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je
na 83. seji dne 25. maja 1973 obravnaval poročilo kliničnih bolnic v Ljubljani o
gradnji in financiranju kliničnega centra do 28. 2. 1973 oziroma do 31. 12. 1972
(finančni del), ki so ga predložile skupščini SR Slovenije klinične bolnice v Ljubljani.
Gradnja kliničnega centra je ena največjih investicij v SR Sloveniji. Zaradi
svoje obsežnosti tako po tehnični kot finančni plati se klinični center gradi v
fazah, tako da so nekateri deli kliničnega centra že zgrajeni in služijo svojemu
namenu, nekateri pa so celo šele v začetni fazi.
V dokončanih enotah je že skoraj 800 postelj, v letu 1973 pa bodo- usposobljene nekatere specialne enote, ki so zelo zahtevne prav glede opremljenosti.
Zaenkrat klinične bolnice v redu pokrivajo svoje obveznosti iz naslova investiranja, zaskrbljenost pa povzroča bojazen v zvezi z napovedanimi podražitvami v primeru sprostitve cen. Glede na obveznost, da morajo podražitve pokrivati najprej klinične bolnice same, bo podražitev ali prekoračitev v vsakem
primeru najprej prizadela klinične bolnice same.
V zvezi z obravnavo poročila o gradnji kliničnega centra v Ljubljani se je
odbor dotaknil tudi gradnje in financiranja drugih bolnišnic v Sloveniji, ki
jih tudi sofinancira SR Slovenija. Odbor izraža zaskrbljenost glede finančne
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sposobnosti ne samo republike, pač pa vseh partnerjev za hkratno gradnjo vseh
predvidenih objektov v Sloveniji.
Odbor predlaga zboru, da poročilo sprejme.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka.
St.: 351-8/73
Ljubljana, 25. 5. 1973

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstveno
zavarovanje je na seji dne 18. 4. 1973 obravnaval poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani do 28. 2. 1973. Hkrati s tem poročilom
je odbor obravnaval tudi mnenje in sklepe investicijskega sveta za gradnjo kliničnega centra v Ljubljani. Navedeno gradivo so skupščini SR Slovenije predložile v obravnavo klinične bolnišnice v Ljubljani in investicijski svet za gradnjo
kliničnega centra.
V vsestranski razpravi je odbor pozitivno ocenil vsa prizadevanja in ukrepe
kliničnih bolnišnic za pravočasno dograditev kliničnega centra, za dosledno
uresničitev investicijskega programa. Se posebej so bili ugodno ocenjeni napori
in rezultati pri zadrževanju investicije v okviru odobrenega finančnega načrta
z racionalnejšimi izvedbami in tudi z opustitvijo nekaterih, za funkcionalnost
objekta nebistvenih del in opreme. Odbor je bil soglasen s sprejetimi ukrepi,
kot so dolgoročno sklepanje pogodb, arbitražni postopki za spremembo cen in
z drugimi, s katerimi je bilo onemogočeno prekoračevanje odobrenih investicijskih sredstev.
Ugotovljeno je bilo, da so financerji v minulem letu redno izpolnjevali
svoje obveznosti (republika in tudi klinične bolnišnice), medtem ko imajo nekatere občinske skupščine neporavnanih obveznosti v višini 3 741 000. V minulem letu so občinske skupščine vplačale 1 884 000, preostale obveznosti pa zapadejo v plačilo v letih 1973 do 1975. Glede na dejstvo, da mnoge še ne izpolnjene obveznosti občinskih skupščin za tretjo fazo gradnje kliničnega centra zapadejo v plačilo že v letošnjem letu, je odbor priporočil kliničnim bolnišnicam,
naj na ta, problem opozorijo pristojne podružnice SDK, ki naj s svoje strani
ukrepajo, da bodo prizadete občine v roku izpolnile svoje obveznosti do kliničnega centra.
Ugotovljeno je bilo, da podražitev v minulem letu ni bilo, saj so vsi izvajalci izvajali dela v okviru pogodbenih cen. Tudi za letošnjo leto — vsaj za nekaj
mesecev — ni mogoče pričakovati podražitev glede na zvezne predpise o maksimiranju cen na ravni decembra 1972. leta. Ce pa bo vendarle prišlo do nekaterih
podražitev bo skušal investitor te podražitve kompenzirati z dodatnimi racionalizacijskimi ukrepi, v skrajnem primeru tudi z odložitvijo nekaterih del, kar
bistveno ne bi prizadelo funkcionalnosti objekta. Takšno stališče kliničnih bolnišnic je odbor v celoti podprl.
Odbor je bil tudi seznanjen, da je SDK pregledala finančno poslovanje in
vso dokumentacijo v kliničnem centru in da po opravljenem pregledu ni imela
nobenih pripomb.
Poslanci so z zadovoljstvom ugotovili, da je bil v minulem letu dosežen velik
napredek pri izobraževanju in zagotavljanju potrebnih strokovnih kadrov za
klinični center in podprl vse zastavljene napore za vzgojo še novih srednjih
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zdravstvenih delavcev. Pri tem so še posebej pozitivno ocenili politiko kliničnih
bolnišnic, ki zadeva štipendiranje slušateljev v srednjih in višjih medicinskih
šolah (271 slušateljev) kot tudi organizacijo enoletnih tečajev za bolničarje, medicinske in finančne administrativne delavce. Prav zdaj se strokovno izpolnjuje
253 takšnih delavcev kliničnih bolnišnic.
V minulem letu so začeli v kliničnih bolnišnicah bolj učinkovito urejati
stanovanjske probleme delavcev. Čeprav so uspeli pridobiti več kot 100 ležišč,
kupiti nekaj najemnih stanovanj in dodeliti 174 delavcem kredite za reševanje
njihove stanovanjske problematike, je ta problematika še vedno zelo pereča.
Zato je odbor soglasno podprl misel kliničnih bolnišnic za gradnjo novega samskega doma kot tudi njihove napore, da bi zbrale potrebna sredstva za gradnjo
stanovanj ali pridobile najemna stanovanja iz solidarnostnega stanovanjskega
sklada ljubljanskih občin. Ker se sredstva za vzgojo kadrov in za reševanje
stanovanjske problematike zbirajo iz dotacij občin in iz lastnih sredstev, je
njihov dotok počasnejši, kot je bilo pričakovati (13°/o in 23,72%).
Odbor je pozitivno coenil prizadevanja kliničnih bolnišnic, da bodo že
letos začele graditi lastni otroški vrtec z zmogljivostjo 120 otrok v eni izmeni.
Tako bo ta vrtec — namenjen otrokom delavk kliničnih bolnišnic — nenehno
obratoval glede na dejstvo, da mnoge delavke delajo tudi v nočni izmeni. V tej
zvezi je bilo izraženo mnenje, naj bi vsaj del stroškov za gradnjo tega objekta
krili iz sredstev samoprispevka, ki se pobira v ljubljanskih občinah v višini
1 procenta od neto osebnega dohodka na podlagi sprejetega referenduma. Pojasnjeno je bilo, da gre v tem primeru za tako imenovani objekt zaprtega tipa, ki
ni zajet v programu gradnje javnih otroških vrtcev na območju ljubljanskih
občin in ki sloni na teritorialnem načelu.
Končno so poslanci — člani tega odbora1— z zadovoljstvom vzeli na znanje,
da so klinične bolnišnice posvetile posebno pozornost vzgoji slušateljev medicinske fakultete, saj so zgradile več predavalnic, nekaj seminarskih prostorov ter
kabinetov. V prvem nadstropju kliničnega centra so uredili tudi začasno' predavalnico za 200 slušateljev, s čimer je omogočen povečan vpis na medicinsko
fakulteto. Upoštevajoč utesnjene in nesodobne prostore raznih inštitutov, ki že
resno ovirajo znanstveno raziskovalno in pedagoško delo, so klinične bolnišnice
s svojo enoto — kliničnim centrom januarja meseca 1972. leta pogodbeno prevzele celoten inženiring za gradnjo predkliničnih inštitutov medicinske fakultete.
Odbor je torej pozitivno ocenil poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani in soglašal z mnenji in sklepi investicijskega sveta za
gradnjo kliničnega centra.
Ker k obema poročiloma odbor ni imel bistvenih pripomb ali dopolnitev,
predlaga socialno-zdravstvnemu zboru, da le-ta sprejme obe gradivi, kot sta
predloženi.
Za svojega poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil
poslanca dr. Ivana Kopača.
Št.: 351-8/73
Ljubljana, 19. 4. 1973
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OSNUTEK ZAKONA
o gozdovih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

1. Gozdovi so zaradi svojih splošno koristnih funkcij dobrina v splošnem
interesu in uživajo posebno s tem zakonom določeno varstvo. Splošni družbeni
interes na gozdovih se s tem zakonom uresničuje tako, da se zagotavlja družbeni vpliv na gospodarjenje z gozdovi in določajo merila, na podlagi katerih
se gozdovi razglašajo za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom.
2. Za splošni družbeni interes na gozdovih se po tem zakonu štejejo funkcije, ki jih imajo gozdovi iz varovalnega, hidrološkega, klimatološkega, higiensko-zdravstvenega, turistično-rekreativnega, poučnega, raziskovalnega in narodnoobrambnega vidika.
2. člen
1. Zaradi splošnega družbenega interesa ohranitve in gojitve gozdov je
gospodarjenje z gozdovi v družbeni in zasebni lastnini skupno. V okviru skupnega gospodarjenja gospodarijo z gozdovi delavci in združeni kmetje lastniki
gozdov, tako da uresničujejo svoje, skupne in splošne interese z združevanjem
dela in sredstev.
2. Združeni kmetje lastniki gozdov pri skupnem gospodarjenju z gozdovi
sodelujejo z delavci pri odločanju o skupnih zadevah gospodarjenja z gozdovi
v družbeni lastnini in gozdovi, na katerih je lastninska pravica, ter samostojno
odločajo o zadevah gospodarjenja z njihovimi gozdovi in ustvarjenim dohodkom
na podlagi svojega vloženega dela in svojih vloženih sredstev na način, kot določa ta zakon.
3. člen
1. Za ohranitev trajnosti gozdne proizvodnje in krepitev donosov iz gozdov,
razširitev lesnosurovinskega zaledja ter ohranitev in izboljševanje splošnih
koristnih funkcij gozdov skrbijo v okviru svojih pravic in dolžnosti organizacije
združenega dela s področja gozdnega in lesnega gospodarstva, druge zainteresirane samoupravne organizacije in organi ter družbenopolitične skupnosti.
4. člen
1. Ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi veljajo za gozdove in za
gozdne površine.
5. člen
1. Za gozd se po tem zakonu šteje površina, ki je porasla z gozdnim drevjem
v obliki sestoja, ne glede na to, kako je vpisana v zemljiškem katastru.
2. Za gozdno površino se šteje z gozdnim drevjem neporaslo zemljišče, če
je že vpisano v zemljiški kataster kot gozd, in tista kmetijska površina, ki je
s prostorskim načrtom oziroma z urbanističnim programom občine določena
za gozd.
3. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se za gozd
po tem zakonu ne štejejo skupine gozdnega drevja na površini do petih arov,
drevoredi in parki. Plantaže in intenzivni nasadi gozdnega drevja vseh vrst
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na negozdnih površinah ter plantaže topolov na vseh zemljiščih se ne štejejo
za gozd, vendar veljajo zanje tiste posamezne določbe tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, kjer je to izrecno navedeno.
6. člen
1. Za gospodarjenje z gozdovi se po tem zakonu štejejo dejavnosti:
a) s katerimi se ohranja in krepi vloga gozdov kot dobrine splošnega
interesa,
b) s katerimi se izkorišča gospodarska zmogljivost gozdov.
2. Dejavnosti iz prvega odstavka pod a) so zlasti:
— varstvo gozdov;
—- gojenje gozdov;
— gozdno semenarstvo in drevesničarstvo;
— urejanje gozdov;
— odkazovanje gozdnega drevja.
3. Dejavnosti iz prvega odstavka pod b) so zlasti:
—■ proizvodnja gozdnih sortimentov in izkoriščanje drugih gozdnih proizvodov;
— gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic in drugih objektov, ki so
potrebni za gospodarjenje z gozdovi;
— dajanje gozdnih sortimentov in drugih gozdnih proizvodov v promet.
7. člen
1. Zaradi različnih naravnih pogojev za gozdno proizvodnjo, stanja gozdov
in gospodarskih pogojev za trajno razvijanje in krepitev gospodarskih in
drugih funkcij gozdov ne glede na lastništvo se kot osnova za čimbolj usklađeno gospodarjenje z gozdovi oblikujejo gozdnogospodarska območja.
2. Gozdnogospodarsko območje se oblikuje po naravnih in ekonomskih pogojih v takšno regionalno in gospodarsko celoto, v okviru katere se za vse
gozdove zagotavlja zlasti:
— uskladitev interesov vseh dejavnikov, katerih skrb sta obstoj in razvoj
gozdov;
— trajnost gozdne proizvodnje in donosov;
— ustvarjanje in usmerjanje sredstev enostavne biološke reprodukcije po
enotnih vidikih;
i— programiranje gozdnih prometnic, oblikovanje in usmerjanje sredstev
za načrtno in usklađeno odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami;
— načrtno razvijanje in povezovanje gozdarstva, kmetijstva in turizma
posebej v gorskih in hribovitih predelih gozdnogospodarskih območij.
3. Gozdnogospodarska območja določa in spreminja izvršni svet skupščine
SR Slovenije, potem ko dobi mnenja prizadetih občinskih skupščin in zainteresiranih organizacij združenega dela.
8. člen
1. Organizacije združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi v družbeni
lastnini, posebej ugotavljajo tisti del dohodka, ki izvira iz neenakih objektivnih
pogojev gospodarjenja z gozdovi (boljši naravni pogoji, boljše stanje gozdov).
Ta del dohodka je cena lesa na panju, ki se ugotavlja tako, da se od prodajne
cene gozdnih lesnih sortimentov odštejejo proizvodni stroški za te sortimente,
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prispevek za vlaganja v gozdove in poprečna stopnja akumulacije gospodarstva
SR Slovenije, ki je bila dosežena v preteklem letu.
2. Tako izračunani del dohodka se uporablja za skladnejši razvoj gospodarjenja z gozdovi v okviru gozdnogospodarskega območja, del teh sredstev
pa se uporabi za razširjeno gozdnobiološko reprodukcijo v gozdovih SR Slovenije
v skladu s samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori in tem zakonom.
3. Republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo izda tehnična navodila
o ugotavljanju cene lesa na panju.
9. člen
1. Na gozdnogospodarskem območjr gospodari z gozdovi v družbeni lastnini
in z gozdovi, na katerih je lastninska pravica, ena organizacija združenega
dela, katere glavni poslovni predmet je gospodarjenje z gozdovi (v nadaljnjem
besedilu: gozdnogospodarska organizacija).
2. Gozdnogospodarsko organizacijo upravljajo po določbah tega zakona
skupaj delavci in združeni kmetje lastniki gozdov (v nadaljnjem besedilu:
kmetje).
3. Ce gozdnogospodarska organizacija razširja ali že ima razširjen poslovni
predmet tudi na druge dejavnosti, se gospodarjenje z gozdovi organizira tako,
da delavci in kmetje lahko samostojno ugotavljajo in razpolagajo z dohodkom.
10. člen
1. Ne glede na pravice in dolžnosti, ki jih določa ta zakon, imajo lastniki
gozdov pravico :
a) do lesa za neposredno uporabo v njihovem kmečkem gospodarstvu in
kmečkem gospodinjstvu ter za potrebe domače lesne obrti (suha roba, obodarstvo) v okviru 'donosnih možnosti njihovega gozda;
b) do cene lesa na panju za posekan les v njihovem gozdu, razen za les iz
prejšnje točke. Cena lesa na panju se določi tako, da se od prodajne cene lesa
odštejejo stroški proizvodnje, prispevek za biološka vlaganja po tem zakonu
in stroški gospodarjenja z gozdovi, na katerih je lastninska pravica. Cena lesa
na panju mora znašati najmanj toliko, kolikor predpiše izvršni svet skupščine
SR Slovenije;
c) do sodelovanja pri odkazovanju drevja za posek in pri drugih gozdnogospodarskih ukrepih v njihovem gozdu ter pri oblikovanju gozdnogospodarskega načrta, kolikor se nanaša na gospodarjenje z njihovim gozdom;
č) do prednosti pri opravljanju gozdnogospodarskih del v njihovem gozdu
in drugih storitev v zvezi s temi deli ob enakih pogojih. Za enake pogoje
se šteje poleg enake kvalitete dela tudi enako plačilo za enako delo. Za enako
delo pripada lastniku gozda v bruto znesku toliko, kolikor znaša bruto plačilo
delavcu v gozdnogospodarski organizaciji. Ceno za gozdnogospodarska dela
in druge storitve v zvezi s temi deli določa organ upravljanja gozdnogospodarske
organizacije;
d) da se melioracija njihovih gozdov zaradi osnovanja donosnejših gozdnih
sestojev izvede po poprejšnjem sporazumu med gozdnogospodarsko organizacijo
in lastnikom gozda. S tem sporazumom se podrobneje uredi združevanje sredstev in dela obeh pogodbenikov.
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11. člen
1. Način uresničevanja pravic iz prejšnjega člena se podrobneje uredi s
statutom in splošnimi akti gozdnogospodarske organizacije, ki gospodari z
gozdovi, na katerih je lastninska pravica. V skladu s statutom in splošnimi
akti sklepajo dogovore lastniki gozdov in gozdnogospodarska organizacija.
Dogovor je lahko usten ali pismen ter skupen ali individualen s posameznim
lastnikom gozda.
2. Ce lastnik gozda sam ne izvaja vseh nalog, ki izhajajo iz gozdnogospodarskega načrta, in sklepov organov upravljanja gozdnogospodarske organizacije, sprejetih v skladu s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori
v skladu s tem zakonom, ne sme ovirati gozdnogospodarske organizacije, da
sama izvede te naloge.
3. Če lastnik gozda sodi, da je prikrajšan v svojih pravicah, se lahko pritoži
na pristojni organ upravljanja gozdnogospodarske organizacije. Ce se z odločitvijo tega organa ne strinja, lahko vloži tožbo pri pristojnem sodišču.
12. člen
1. Gozdne lesne sortimente iz gozdov, na katerih je lastninska pravica,
sme dajati v promet le gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari s temi
gozdovi, ali njen obrat za kooperacijo.
2. Določba iz prejšnjega odstavka ne velja za les, ki ga lastnik gozda pridobi skladno z določbo točke a) 10. člena.
13. člen
1. Gozdnogospodarski načrti so podlaga za gospodarjenje z gozdovi. Z njimi
se zagotavlja tudi družbeni vpliv na gospodarjenje z gozdovi in dok>čajo obveznosti organizacije združenega dela, ki izhajajo iz gospodarjenja z gozdovi.
Ti načrti morajo biti sestavljeni za vse gozdove, razen za gozdove s posebnim
vojaškim namenom. Sestavljajo se za dobo desetih let, izjemoma pa tudi za
eno leto.
2. Gozdnogospodarski načrti so: gozdnogospodarski načrti območij, gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot ter letni gozdnogospodarski načrti.
3. Določbe gozdnogospodarskih načrtov so obvezne.

II. DRUŽBENI VPLIV NA GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
14. člen
1. Usklajevanje interesov med gozdnim in lesnim gospodarstvom in usklajevanje teh gospodarskih interesov s splošnimi družbenimi interesi na gozdovih
uresničujejo delavci s področja gozdarstva, združeni kmetje lastniki gozdov,
delavci s področja predelave lesa, drugih zainteresiranih področij gospodarstva
ter druge zainteresirane samoupravne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije.
2. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije je pravna
oseba.
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15. člen

1. Samoupravno interesno skupnost za gozdarstvo SR Slovenije sestavljajo:
— delavci temeljnih organizacij združenega dela s področja gozdarstva
in delavci drugi organizacij združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi, ter kmetje
lastniki gozdov, združeni v obratih za kooperacijo pri gozdnogospodarskih organizacijah ;
— delavci temeljnih organizacij združenega dela s področja lesne, celulozne in papirne industrije ter rudarstva;
— samoupravne organizacije s področja vodnega gospodarstva, varstva
okolja, asociacije kmetijskih organizacij združenega dela (zadružna zveza SRS,
poslovno združenje kmetijskih organizacij), inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, zveze društev s področja lovstva, turizma in planinstva, organi oboroženih sil SFRJ na območju SR Slovenije ter druge za to področje zainteresirane
samoupravne organizacije.
16. člen
1. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije opravlja
zlasti tele naloge:
— usmerja gospodarjenje z gozdovi v skladu s splošnim družbenim interesom na gozdovih in potrebami gospodarstva tako, da optimalno izkoriščanje
in gojitev gozdov zagotavljata trajno in stabilnejšo preskrbo z lesom ob hkratnem trajnem povečevanju in izboljševanju splošno koristnih funkcij gozdov;
— usklajuje programe del v gozdnogospodarskih načrtih območij z določbami srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana razvoja SR Slovenije;
.— sprejema srednjeročne in letne programe del s svojega področja skladno
z družbenimi plani razvoja SR Slovenije;
i—■ upravlja združena sredstva iz 23. člena tega zakona in skrbi za izvrševanje nalog s področja razširjene gozdne reprodukcije, ki se financirajo iz teh
sredstev;
— usklajuje interese na trgu z lesom, tako da daje pobude, organizira in
vodi postopek pri samoupravnem sporazumevanju in dogovarjanju v zvezi s cenami za gozdne sortimente skladno s predpisi o cenah;
— obravnava utemeljenost novih gradenj ali razširitve obstoječih kapacitet za primarno predelavo lesa ali kapacitet, ki zahtevajo uporabo lesne surovin iz gozdov SR Slovenije, ter daje mnenje in predloge o usklajenosti teh
investicij z lesnosurovinskim zaledjem.. Pismeno mnenje je obvezni sestavni
del tehnične dokumentacije za predvidene gradnje;
— daje pobude in mpenja občinskim skupščinam oziroma izvršnemu svetu
skupščine SR Slovenije za razglasitev gozdov za varovalne ali za gozdove s
posebnim namenom;
— sodeluje pri izdelavi družbenih planov SR Slovenije za svoje področje,
spremlja učinke ukrepov, ki so predvideni s temi plani, in predlaga ukrepe
za medsebojno usklajevanje teh družbenih planov s programi del na področju
gozdarstva;
— posveča posebno skrb Krasu in ima v svojem sestavu posebno sekcijo
za kraško območje;
— pospešuje samoupravno sporazumevanje organizacij združenega dela s
področja gozdnega in lesnega gospodarstva;
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— opravlja druge naloge, ki so določene s tem zakonom ali drugimi predpisi in njenim statutom ter s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori, ki jih sklene samoupravna interesna skupnost gozdarstva SR Slovenije.
17. člen
1. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije ima skupščino, ki je njen najvišji organ upravljanja,
2. Skupščino samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije
sestavljajo:
— delegati temeljnih organizacij združenega dela s področja gozdarstva
in delegati kmetov lastnikov gozdov, združenih v obratih za kooperacijo;
— delegati temeljnih organizacij združenega dela s področja lesne, celulozne
in papirne industrije ter rudarstva;
— delegati samoupravnih organizacij s področja vodnega gospodarstva,
varstva okolja, asociacij kmetijskih organizacij združenega dela, zveze društev
s področja lovstva, turizma in planinstva, organov oboroženih sil SFRJ na ozemlju SR Slovenije ter drugih zainteresiranih organizacij in organov;
— delegati, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije.
3. Statut samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije določi število delegatov skupščine, način njihovega imenovanja, razen za delegate,
ki jih imenuje skupščina SR Slovenije, ter njihovo mandatno dobo, organizacijo
in način dela ter druga vprašanja, ki so pomembna za opravljanje njenih nalog.
18. člen
1. Število delegatov skupščine samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije se določi tako, da so v enakem sorazmerju upoštevani:
— delegati s področja gozdarstva, tako da je polovica delegatov iz vrst
delavcev, polovica pa iz vrst kmetov;
— delegati s področja lesne, celulozne in papirne industrije ter rudarstva;
— delegati drugih zainteresiranih organizacij in organov ter skupščine
SR Slovenije.
19. člen
1. Odločitve samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije
o zadevah iz 16. člena tega zakona se sprejemajo tako, da o predlogih glasujejo
posebej delegati gozdarstva, uporabnikov lesa in drugi delegati. Predlog je
sprejet, če ga sprejme večina vsake skupine delegatov.
2. Statut samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije določa, za katere odločitve je potrebna navadna oziroma kvalificirana večina.
20. člen
1. Če ne pride do odločitve po prejšnjem členu, se začne usklajevalni postopek. Ce tudi v usklajevalnem postopku ne pride do odlo'čitve, se vprašanje
predloži v odločitev arbitraži.
2. Način usklajevalnega postopka določa statut samoupravne interesne
skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije.
3. Stalne člane arbitraže imenuje skupščina SR Slovenije, druge člane
arbitraže pa v enakem številu imenujejo delegati z vseh treh interesnih področij za vsak sporni primer posebej
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21. člen
1. Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi na podlagi usklajevanja gozdnogospodarskih načrtov območij in družbenih planov razvoja SR Slovenije se
uresničuje s samoupravnimi sporazumi med organizacijami združenega dela za
področje gozdarstva v skladu z odločitvami, ki jih o tem sprejme samoupravna
interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije.
2. Ce do samoupravnega sporazuma iz prejšnjega odstavka ne pride,
odloči o tem izvršni svet skupščine SR Slovenije. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije predlaga izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije ukrepe, s katerimi bo dosežena uskladitev.
22. člen
1. Za optimalno razvijanje proizvodnih zmogljivosti gozdov in za izenačevanje pogojev gospodarjenja z gozdovi na področju razširjene gozdne reprodukcije, za odpiranje gozdov ob upoštevanju povezovanja naselij v hribovitih
predelih in ob upoštevanju splošnega družbenega interesa na gozdovih se za
trajno ureditev financiranja razširjene gozdne reprodukcije združujejo sredstva
pri samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije.
2. Sredstva iz prejšnjega odstavka združujejo s samoupravnim sporazumom
v skladu z družbenim dogovorom iz 24. člena organizacije združenega dela,
ki gospodarijo z gozdovi, organizacije združenega dela lesne, celulozne in
papirne industrije ter rudarstva; del sredstev odstopi samoupravna interesna
skupnost za ceste po 26. členu tega zakona.
23. člen
1. Združena sredstva za opravljanje nalog s področja razširjene gozdne
reprodukcije se oblikujejo iz naslednjih virov:
— dela cene lesa na panju od gozdov v družbeni lastnini, ki ne sme biti
manjši kot 10'°/o od vse cene lesa na panju iz teh gozdov, in dela prispevka
za biološka vlaganja od gozdov v zasebni lastnini, ki ne sme biti manjši kot
5 °/o od vsega tega prispevka;
—• prispevka organizacij združenega dela s področja primarne predelave
lesa in rudarstva, ki ne sme biti manjši od 1 % od nabavne cene lesa;
— odstopljenega prispevka najmanj v višini, ki ga organizacije združenega
dela s področja gozdarstva plačujejo za financiranje javnih cest od goriva, ki
je bilo porabljeno z njihovimi vozili na lastnih gozdnih cestah, in od goriva,
ki je bilo porabljeno na drugih sredstvih njihove mehanizacije.
2. Obseg združenih sredstev mora vsako leto znašati vsaj toliko, da zagotavlja izvedbo del za namene iz 22. člena tega zakona po programu samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije skladno s predvidevanji
družbenega plana razvoja SR Slovenije za to področje.
3. Za sofinanciranje gradnje in vzdrževanje gozdnih cest se smejo uporabiti le sredstva iz tretje alinee prejšnjega odstavka. Ta sredstva se ne smejo
uporabiti za druge namene.
24. člen
1. Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo samoupravna interesna skupnost
za gozdarstvo SR Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije in izvršni
svet skupščine SR Slovenije, se določijo nameni, kriteriji, merila in pogoji
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združevanja sredstev iz prvih dveh alinej 23. člena ter uresničevanje družbenega vpliva na gospodarjenje z gozdovi (16. in 21. člen tega zakona).
Varianta : Crta se: »gospodarska zbornica SR Slovenije«.
25. člen
1. Delavci temeljnih organizacij združenega dela s področja gozdarstva,
združeni kmetje lastniki gozdov, delavci temeljnih organizacij združenega dela
lesne, celulozne in papirne industrije ter rudarstva določijo vsako- leto s samoupravnim sporazumom, ki se sklene na podlagi družbenega dogovora iz 24.
člena tega zakona do konca februarja, obseg sredstev, ki jih združujejo, podrobnejše kriterije in namene združevanja ter pogoje uporabe teh sredstev.
2. Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da so v posameznem
letu organizacije združenega dela s področja gozdarstva in predelave lesa
izpolnile svoje obveze iz samoupravnega sporazuma, če so svoja sredstva po
prvih dveh alineah 23. člena združile zaradi skupnega vlaganja za namene in ob
pogojih, ki jih določa samoupravni sporazum in v skladu s programom samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije.
26. člen
1. Obseg sredstev iz tretje alinee 23. člena se določi sporazumno med
samoupravno interesno skupnostjo za gozdarstvo SR Slovenije in samoupravno
interesno skupnostjo za ceste SR Slovenije. Predlog sporazuma pripravi samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije za posamezno leto.
Sporazum se sklene do 31. januarja vsako leto.
2. Če do sporazuma ne pride, določi višino odstopljenega zneska izvršni svet
skupščine SR Slovenije.
27. člen
1. V okviru samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije
deluje posebna sekcija za kraško območje. Delo sekcije vodi svet sekcije, ki
ga sestavljajo delegati zainteresiranih samoupravnih organizacij in občanov.
2. Sekcija za kraško območje skrbi zlasti:
—■ za varstvo, vzdrževanje, obnovo in gojenje gozdov na kraškem območju,
— za pogozdovanje in melioracijo gozdov na kraškem območju,
;— za trajno in redno financiranje navedenih nalog.
3. Strokovne naloge sekcije za kraško območje opravlja zavod za pogozdovanje in melioracijo Krasa.
4. Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo zavod za pogozdovanje in melioracijo Krasa, občinske skupščine na kraškem območju in skupščina SR Slovenije, se zagotavljajo ustrezna sredstva za izvajanje nalog iz prve alinee tega
člena. Združena sredstva po tem družbenem dogovoru se uporabljajo za varstvo
gozdov, zlasti za varstvo gozdov pred požari, za vzdrževanje in gojenje gozdov.
Sredstva, zbrana po tem družbenem dogovoru, se vodijo ločeno od drugih
sredstev samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije.
5. Sredstva za pogozdovanje in melioracijo gozdov na Krasu so po enakih
pogojih kot za druga gozdnogospodarska območja zagotovljena tudi za kraško
območje.
28. člen
1. V okviru posameznih gozdnogospodarskih območij se usklajevanje
interesov med gozdnim in lesnim gospodarstvom in usklajevanje teh gospo60
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darskih interesov s splošnimi družbenimi interesi na gozdovih uresničuje tako,
da pri odločanju o vprašanjih posebnega družbenega interesa na gozdovih
sodelujejo v zboru delegatov kot najvišjem organu upravljanja gozdnogospodarske organizacije delegati zainteresiranih samoupravnih organizacij in občinskih skupščin.
2. Delegate iz prejšnjega odstavka izvolijo kmetijske zemljiške skupnosti,
vodne skupnosti, asociacije organizacij združenega dela s področja predelave
oziroma drugačne uporabe lesa, lovske, turistične in planinske organizacije,
krajevne skupnosti in občinske skupščine.
29. člen
1. Za vprašanje splošnega družbenega interesa po prvem odstavku prejšnjega člena se šteje zlasti:
— varstvo okolja (ureditev prostora, spremembe namembnosti gozdnih
površin, posegi v gozdove z vidika vodnega režima, obramba pred erozijo,
turistična in rekreativna dejavnost, skrb za biološko ravnotežje v gozdovih
in drugo);
— usklajevanje gospodarskih interesov med gozdarstvom, kmetijstvom,
predelavo oziroma drugačno uporabo lesa, lovstvom in turizmom;
— usmerjanje gradnje gozdnih cest;
j— dajanje pobud in predlogov za razglasitev gozdov za varovalne ali za
gozdove s posebnim namenom.
30. člen
1. Sestav in število delegatov iz drugega odstavka 28. člena se določi s statutom gozdnogospodarske organizacije.
2. Odločitve o vprašanjih iz 29. in tega člena se sprejemajo tako, da o predlogih glasujejo ločeno na skupni seji delegati delavcev gozdnogospodarske organizacije, delegati obrata za kooperacijo združenih kmetov lastnikov gozdov in
delegati obrata za kooperacijo združenih kmetov lastnikov gozdov im delegati
zainteresiranih samoupravnih organizacij in občinskih skupščin.
3. Predlog je sprejet, če ga sprejme večina vsake skupine delegatov.
4. Ce ne pride do odločitve po prejšnjem odstavku, se začne usklajevalni
postopek. Če tudi v usklajevalnem postopku ne pride do odločitve, se vprašanje
predloži v odločitev arbitraži.
5. Podrobnejše določbe o usklajevalnem postopku in o delu arbitraže uredi
gozdnogospodarska organizacija s svojim statutom.
Varianta k členom od 28 do 30:
28. člen
1. Zaradi usklajevanja interesov med gozdnim in lesnim gospodarstvom
ter usklajevanja teh gospodarskih interesov s splošnim družbenim interesom
na gozdovih se ustanovi samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo na posameznem gozdnogospodarskem območju.
2. Samoupravno interesno skupnost za gozdarstvo posameznega gozdnogospodarskega območja sestavljajo delavci in združeni kmetje lastniki gozdov
gozdnogospodarske organizacije, delavci drugih organizacij združenega dela, ki
gospodarijo z gozdovi, delavci s področja predelave oziroma drugačne uporabe
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lesa, organizacije združenega dela s področja kmetijstva, lovske, turistične in
planinske organizacije, krajevne skupnosti in občinske skupščine s posameznega gozdnogospodarskega območja.
29. člen
1. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo posameznega gozdnogospodarskega območja ima zlasti naslednje naloge:
— varstvo okolja (ureditev prostora, spremembe namembnosti gozdnih
površin, posegi v gozdove z vidika vodnega režima, obramba pred erozijo, turistična in rekreativna dejavnost, skrb za biološko ravnotežje v gozdovih in
drugo);
— usklajevanje gospodarskih interesov med gozdarstvom, kmetijstvom,
predelavo oziroma drugačno uporabo lesa, lovstvom in turizmom;
— usmerjanje gradnje gozdnih cest;
— dajanje pobud in predlogov za razglašanje gozdov za varovalne ali za
gozdove s posebnim namenom.
30. a člen
1. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo posameznega gozdnogospodarskega območja ima skupščino, ki je njen najvišji organ upravljanja.
Skupščino sestavljajo:
—• delegati gozdnogospodarske organizacije iz vrst delavcev in združenih
kmetov lastnikov gozdov;
i— delegati drugih organizacij združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi;
— delegati organizacij združenega dela s področja lesne, celulozne in
papirne industrije ter drugih uporabnikov lesa;
— delegati vodne skupnosti;
— delegati organizacij združenega dela s področja kmetijstva;
— delegati kmetijske zemljiške skupnosti;
— delegati lovskih, turističnih, planinskih in taborniških organizacij;
— delegati krajevnih skupnosti in občinskih skupščin.
30. b člen
1. S statutom samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo posameznega
gozdnogospodarskega območja se uredijo skupne zadeve in način odločanja
o teh zadevah, pooblastila in odgovornost skupščine, pravice, dolžnosti in odgovornost delegatov ter druga vprašanja v skupnem interesu delovnih ljudi,
samoupravnih organizacij in skupnosti, organiziranih v tej samoupravni interesni skupnosti.
31. člen
1. Gozdnogospodarske organizacije, ki gospodarijo z gozdovi gozdnogospodarskega območja, obračunavajo in vplačujejo od družbenih gozdov in od gozdov, na katerih je lastninska pravica, prispevek za biološka vlaganja. Ta prispevek obračunavajo in vplačujejo tudi druge organizacije, ki gospodarijo z
gozdovi v družbeni lastnini.
2. Prispevek za biološka vlaganja se plača od odkazanega, nedovoljeno
posekanega ali kako drugače podrtega drevja v gozdovih in na gozdnih površinah. Prispevek za biološka vlaganja od gozdov, na katerih je lastninska
60*
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pravica, se ne plača od drv za domačo uporabo v kmečkem gospodarstvu in
kmečkem gospodinjstvu in od tistega tehničnega lesa, ki je zaradi naravnih
nesreč potreben lastniku gozda za neposredno uporabo v njegovem kmečkem
gospodarstvu in kmečkem gospodinjstvu.
3. Višina prispevka za biološka vlaganja od gozdov v družbeni lastnini in
od gozdov, na katerih je lastninska pravica, mora znašati vsaj toliko, da je zagotovljena izvedba obveznih gozdnogojitvenih del, ki so predvidena v gozdnogospodarskih načrtih ali v letnih gozdnogospodarskih načrtih, in izvedbo drugih
nalog, s katerimi se ohranja in krepi vloga gozdov kot dobrine splošnega interesa
(točka a) 6. člena).
4. Prispevek za biološka vlaganja od gozdov v družbeni lastnini se lahko
uporabi tudi za nakup gozdov, na katerih je lastninska pravica, ter tudi za
denarno odškodnino v zvezi z arondacijo in komasacijo gozdov v družbeni
lastnini.
5. Sredstva prispevka za biološko vlaganje v gozdove se zbirajo pri gozdnogospodarski organizaciji in pri drugih organizacijah, ki gospodarijo z družbenimi
gozdovi.
6. Gozdnogospodarska organizacija mora voditi ta sredstva ločeno od drugih
svojih sredstev in ločeno po sektorjih lastništva gozdov.
7. Izvršni svet skupščine SR Slovenije določi merila za najnižji obseg prispevka za biološka vlaganja ter način obračunavanja, vplačevanja in namen
uporabe sredstev tega prispevka.
III. SAMOUPRAVNI ODNOSI PRI SKUPNEM
GOSPODARJENJU Z GOZDOVI
32. člen
1. Samoupravni odnosi se pri skupnem gospodarjenju z gozdovi v okviru
gozdnogospodarskih območij uresničijo tako, da o skupnih zadevah, ki se
nanašajo na gozdove v družbeni lastnini in na gozdove, na katerih je lastninska
pravica, odločajo skupaj in enakopravno delavci in združeni kmetje lastniki
gozdov. O zadevah, ki se nanašajo samo na gozdove v družbeni lastnini, odločajo samostojno delavci gozdnogospodarske organizacije, o zadevah, ki se nanašajo samo na gozdove, na katerih je lastninska pravica, pa samostojno združeni kmetje lastniki gozdov.
2. V okviru gozdnogospodarske organizacije se za sodelovanje pri skupnih
zadevah in za samostojno odločanje o zadevah, ki se nanašajo samo na gozdove,
na katerih je lastninska pravica, organizirajo združeni kmetje lastniki gozdov
v obrat za kooperacijo. Kmetje lahko organizirajo obrate za kooperacijo tudi
za eno ali več organizacijskih enot gozdnogospodarskega območja.
3. Obrat za kooperacijo ima položaj temeljne organizacije združenega dela.
Zanj se ustrezno uporabljajo določbe zakona o združevanju kmetov (Uradni
list SRS, št. 22-209/72), kolikor ta zakon ne določa drugače.
33. člen
1. Kmet je po tem zakonu občan, ki izpolnjuje pogoje po zakonu o kmetijskih zemljiščih in je lastnik gozda.

Priloge

949

34. člen
1. V sestavu obrata za kooperacijo so lahko enote z določenimi samoupravnimi pravicami v smislu zakona o združevanju kmetov, če jih določa
splošni akt obrata za kooperacijo.
35. člen
1. Obrat za kooperacijo oziroma enota z določenimi samoupravnimi pravicami, ne moreta biti manjša od ene organizacijske enote v gozdnogospodarskem območju.
36. člen
1. Za odločanje o skupnih zadevah, ki se nanašajo na gozdove v družbeni
lastnini in na gozdove, na katerih je lastninska pravica, izvolijo delavci in kmetje
delegate v zbor delegatov, ki je najvišji organ upravljanja gozdnogospodarske
organizacije. Zbor delegatov odloča zlasti o naslednjih skupnih zadevah:
— sprejema gozdnogospodarski načrt območja in gozdnogospodarske načrte
gospodarskih enot;
— odloča o znesku, načinu zbiranja in obračunavanju prispevka za biološka vlaganja v okviru veljavnih predpisov za družbene gozdove in za gozdove,
na katerih je lastninska pravica, ter o njegovi uporabi v skladu s potrebami
in razmerami v območju;
— skrbi za izvajanje gozdnogospodarskih načrtov in spremlja rezultate
gospodarjenja;
— sprejema cenik za dela, ki se plačajo iz prispevka za biološka vlaganja;
>— odloča o organizaciji skupnih služb za izvajanje nalog, s katerimi se
ohranja in krepi vloga gozdov kot dobrine splošnega interesa (točka a v členu 6);
—1 določa merila in kriterije za pridobitev lesa po točki a) v 10. členu
tega zakona;
— določa politiko cen in usmerja prodajo lesa;
— določa politiko skupnih vlaganj v razširjeno reprodukcijo gozdov;
—> sprejema gospodarski načrt in zaključni račun gozdnogospodarske organizacije.
37. člen
1. Zbor delegatov sklepa o zadevah iz 36. člena tega zakona lahko le, če je
navzočih več kot polovica delegatov delovne skupnosti in več kot polovica
delegatov obrata za kooperacijo1.
2. Predlog je sprejet, če je zanj glasovala večina delegatov delovne skupnosti in večina delegatov obrata za kooperacijo.
3. Ce predlog ni bil sprejet, imajo delegati delovne skupnosti ali delegati
obrata za kooperacijo pravico posredovanja mešane arbitraže. Odločitev mešane
arbitraže je dokončna.
38. člen
1. S samoupravnim sporazumom o združevanju odločajo delavci delovne
skupnosti ter kmetje in delavci obrata za kooperacijo zlasti o tehle zadevah:
— način oblikovanja, združevanja in namen uporabe skupnih sredstev,
ki niso predpisana s tem zakonom;
— skupne službe, njihova organizacija in merila za prispevek k stroškom
njihovega poslovanja;
— način oblikovanja zbora delegatov in kolektivnih izvršilnih organov
gozdnogospodarske organizacije, pri čemer morajo biti zastopani v teh organih
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delavci delovne skupnosti ter kmetje in delavci obratov za kooperacijo v sorazmerju s svojim delom in prispevkom k uspehu in razvoju gozdnogospodarske
organizacije glede na svoje delo oziroma sodelovanje v pretekli mandatni dobi;
— obseg samostojnega poslovanja, neposredna odgovornost obrata za kooperacijo ter subsidiarna odgovornost.
39. člen
1. Podrobnejše določbe o zadevah, ki jih ureja samoupravni sporazum
o združevanju, določa statut gozdnogospodarske organizacije, ki ga sprejme
zbor delegatov.
40. člen
1. Zadeve, ki niso skupne v smislu 36. člena ali niso predmet samoupravnega sporazuma o združevanju iz 38. člena tega zakona, so v pristojnosti delavcev delovne skupnosti oziroma kmetov in delavcev obrata za kooperacijo.
41. člen
1. Delavci delovne skupnosti oblikujejo organ delavske kontrole, kmetje in
delavci obrata za kooperacijo pa nadzorni odbor.
2. Organi iz prejšnjega odstavka nadzirajo izvrševanje samoupravnih aktov in finančno poslovanje gozdnogospodarske organizacije oziroma obrata za
kooperacijo.
3. Delavci delovne skupnosti ter kmetje in delavci obrata za kooperacijo
oblikujejo skupni organ nadzora za zadeve skupnega pomena.
42. člen
1. Gozdnogospodarska organizacija oziroma obrat za kooperacijo lahko sklene s kmetom pogodbo o proizvodnem oziroma poslovnem sodelovanju za gozdnogospodarska dela in storitve v zvezi s temi deli v njegovih in drugih gozdovih,
s katerimi gospodari ta organizacija.
2. Vsa dela, ki jih kmet sporazumno z organizacijo sam izvrši v svojih
in drugih gozdovih, se štejejo kot dela, izvršena v medsebojnem trajnem proizvodnem oziroma poslovnem sodelovanju, in se upoštevajo kot podlaga za
pridobivanje pravic iz 4. člena o združevanju kmetov.
43. člen
1. Zaradi skladnejšega razvoja kmetijstva in gozdarstva se kmetje in delavci v obratih za kooperacijo po tem zakonu sporazumevajo s kmeti in delavci,
združenimi v obratih za kooperacijo pri kmetijskih organizacijah združenega
dela, glede skupnih programov. Postopek za sklenitev sporazuma se uvede na
pobudo ene od zainteresiranih organizacij.
2. Obrat za kooperacijo lahko opravlja tudi dejavnost s področja kmetijstva in turizma, zlasti v gorskih in hribovitih predelih.
44. člen
1. O zadevah gospodarjenja z gozdovi, na katerih je lastninska pravica
in katerih lastniki niso kmetje, odločajo organi upravljanja delavcev gozdnogospodarske organizacije po določbah tega zakona in drugih predpisov.
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IV. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
1. Gozdnogospodarski načrti
45. člen
1. Gozdnogospodarski načrti območij morajo biti sestavljeni skladno s
srednjeročnimi in dolgoročnimi plani razvoja SR Slovenije za področje gozdarstva. Z njimi se uveljavljajo usklađeni skupni interesi družbenopolitičnih in
samoupravnih skupnosti ter gozdnogospodarskih organizacij za izrabo gozdnega
prostora in za gospodarjenje z gozdovi.
46. člen
1. Gozdnogospodarski načrti za območja morajo biti sestavljeni tako, da
upoštevajo napredna načela gospodarjenja z gozdovi in sodobne izsledke gozdarske vede, da se trajno ohranjajo vrednosti gozdov in njihove splošne koristne funkcije ter da se zagotavlja trajnost donosov.
2. Z gozdnogospodarskimi načrti območij se določi najvišja stopnja izkoriščanja gozdov, ki je usklađena z načelom trajnosti gozdov in donosov, s proizvodno zmogljivostjo gozdov tako po količini kot strukturi donosov, z obsegom
vlaganj v gozdove in potrebami po lesni surovini.
3. Gozdnogospodarski načrt območja mora vsebovati tudi ekonomsko-finanoni program, s katerim se ugotovijo razpoložljiva in potrebna sredstva za
izboljšanje biološkega stanja gozdov, tehnične opremljenosti gozdov ter za
gradnje gozdnih prometnic. S tem programom se določi usmerjanje vseh razpoložljivih sredstev za gozdno reprodukcijo, tako da se zagotavlja skladen razvoj
vseh gozdov v območju.
4. Gozdnogospodarski načrt za kraško gozdnogospodarsko območje mora
biti sestavljen tako, da upošteva posebne razmere za gospodarjenje z gozdovi
na tem območju, splošni družbeni interes za pogozdovanje gozdnih površin
in melioracijo teh gozdov ter potrebe po učinkovitem varovanju gozdov pred
požari.
47. člen
1. Gozdnogospodarski načrti območij se vključujejo v regionalni prostorski
plan SR Slovenije. Zato se mora vzporedno z obravnavanjem proizvodnih funkcij gozdov presoditi usklajenost postavljenih ciljev in določil s pomenom gozdov
za oblikovanje krajine, z njihovo vlogo za ohranitev naravnega ravnotežja v
gozdnem in izvengozdnem prostoru ter z ustvarjanjem pogojev za razvoj drugih
gospodarskih dejavnosti (lesnopredelovalna industrija, kmetijstvo, lovstvo, turizem, rekreacija). Gozdnogospodarski načrti območij, ki zemljepisno zajemajo
visokogorske predele, morajo prikazati tudi pomen in vlogo površin nad gozdno
mejo na niže ležeče gozdove in zemljišča.
48. člen
1. V gozdnogospodarskem načrtu območja se obravnavajo vsi gozdovi in
gozdne površine po 5. členu tega zakona. Posebej se obravnavajo negozdna zemljišča, ki so zasajena s plantažami topola ah z intenzivnimi nasadi iglavcev.
2. Za gozdove, ki so v upravi drugih organizacij združenega dela, mora
biti izdelan gozdnogospodarski načrt, ki zajema vse gozdove, s katerimi te
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posamezne organizacije gospodarijo. Ta načrt se vključi v gozdnogospodarski
načrt območja v pogledu gozdnih fondov, njihove prirastne moči in splošno
koristnih funkcij teh gozdov.
49. člen
1. Neposredna podlaga za gospodarjenje z gozdovi so gozdnogospodarski
načrti gospodarskih enot. Sestavljeni morajo biti na načelih in v okviru določb
gozdnogospodarskih območij, tako da dajejo neposredno podlago za operativno
gospodarjenje z gozdovi gospodarskih enot.
2. V gozdnogospodarskih načrtih območij in gospodarskih enot je treba
posebej prikazati degradirane gozdove in gozdove, ki nastajajo na opuščenih
kmetijskih zemljiščih.
3. V teh načrtih je treba podati tudi pregled semenskih objektov, požarno
ogroženih gozdov, varovalnih gozdov, gozdov s posebnim namenom in dreves,
ki so razglašena za naravne spomenike, ter določbe za gospodarjenje z njimi.
4. V ekonomsko-finančnem delu gozdnogospodarskega načrta gospodarske
enote se ugotovijo razpoložljiva in potrebna sredstva za izvajanje predpisanih
del in prikaže njegovo vključevanje v ekonomsko-finančni program gozdnogospodarskega območja.
5. Pri sestavi gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot se pri izbiri
metod urejanja gozdov upošteva intenziteta gospodarjenja z gozdovi, ki jih
načrt obravnava.
50. člen
1. Sprejeti gozdnogospodarski načrt območja potrdi republiški sekretariat
za kmetijstvo in gozdarstvo, potem ko je dobil mnenja republiškega sekretariata
za urbanizem in prizadetih občinskih skupščin. Ta mnenja je treba dati v
treh mesecih.
2. Sprejeti gozdnogospodarski načrt gospodarske enote potrdi republiški
sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo, potem ko je dobil mnenje prizadetih
občinskih skupščin. Za potrditev načrta je potrebno poprejšnje mnenje republiškega sekretariata za urbanizem takrat, če predvideva ta načrt drugačno uporabo gozdov, kakor je določena v gozdnogospodarskem načrtu območja, ali če
predvideva spremembo namembnosti gozdov, ki je v nasprotju z regionalnim
planom. Mnenje je treba dati v treh mesecih.
3. O potrditvi načrta mora biti odločeno'v šestih mesecih od dneva, ko je
bil predložen v potrditev. Ce se mnenje organov iz prejšnjih odstavkov v odločbi o potrditvi načrta ne upošteva, je treba v odločbi navesti razloge o tem,
zakaj mnenje ni bilo upoštevano.
4. Za spremembe in dopolnitve gozdnogospodarskega načrta velja enak
postopek kakor za potrditev načrta, s tem, da je treba dati k spremembi ali
dopolnitvi mnenje v enem mesecu.
5. Ce mnenje k načrtu ni bilo dano v predpisanem roku, se šteje, da se
povprašam z načrtom strinjajo.
6. Ce po izteku veljavnosti gozdnogospodarskega načrta za gospodarsko
enoto še ni potrjen načrt za naslednje desetletje, se za prehodno leto izdela letni
gozdnogospodarski načrt. Določbe tega načrta so sestavni del gozdnogospodarskega načrta te gospodarske enote za naslednje desetletje.
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2. Gojenje in izkoriščanje gozdov
51. člen
1. Izkoriščanje in gojenje gozdov je kot dejavnosti gospodarjenja z gozdovi
treba medsebojno dopolnjevati tako, da se zagotavlja trajna in racionalna regeneracija gozdov v okviru naravnega razvoja gozdnih združb ter da se ustvarjajo
optimalni pogoji za razvoj sodobne tehnologije v gozdni proizvodnji.
2. Z izvajanjem gospodarskih ukrepov se mpra zagotoviti nepretrgano
najustreznejše izkoriščanje zmogljivosti gozdnih rastišč, trajno skrbeti za večanje vrednosti donosov ter krepiti tako gospodarske kot splošno koristne
funkcije gozdov.
3. Gozdovi se izkoriščajo in gojijo na podlagi potrjenih gozdnogospodarskih
načrtov. Ostali posegi v gozdove zaradi sečenj na golo ali krčitev se urejajo na
podlagi odločb ali nalogov za sečnjo na golo ali dokončnih dovoljenj za krčitev gozdov.
52. člen
1. Za izvajanje ukrepov gospodarjenja z gozdovi po določbah gozdnogospodarskih načrtov so odgovorne gozdnogospodarske organizacije in tiste
organizacije združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi v družbeni lastnini.
2. Gozdnogospodarska organizacija je dolžna, da najkasneje v zadnjem letu
veljavnosti gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote izkoristi predpisane
etate in izvrši vsa druga dela, predpisana s temi načrti.
53. člen
1. V gozdovih je dovoljeno sekati drevje šele potem, ko je odkazano za
posek. Odkazovanje opravlja lahko le pooblaščeni strokovni gozdarski delavec
organizacije združenega dela, ki gospodari z gozdovi.
2. Odkazovanje se začasno lahko opusti le v zelo degradiranih gozdovih,
kjer z običajnimi gozdnogojitvenimi ukrepi ni mogoče doseči bistvenega izboljšanja stanja gozdov.
3. Z gozdnogospodarskimi načrti gospodarskih enot se predpišejo podrobnejše tehnične določbe o> metodah odkazovanja in določijo površine gozdov
iz prejšnjega odstavka.
54. člen
1. Za graditev javnih cest, daljnovodov, smučarskih prog, turističnih žičnic
in drugih objektov ter za krčitev gozda je treba poprej ugotoviti, če je tak poseg
v gozdove možen glede na splošno koristne funkcije gozdov v prizadetih
predelih. To ugotovi za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ na podlagi
mnenja zbora delegatov gozdnogospodarske organizacije. Ta ugotovitev je eden
od pogojev za izdajo lokacijskega dovoljenja.
2. Ce za graditev objektov iz prejšnjega odstavka ni ovir glede na namen
gozdov, je pred izdajo lokacijskega dovoljenja potrebno tudi soglasje za takšno
graditev. Če gre za gozd v družbeni lastnini, poda soglasje organizacija združenega dela, ki upravlja gozd, če je na gozdu lastninska pravica, pa lastnik
gozda. Investitor predmetne gradnje priloži soglasje k zahtevi za lokacijsko
dovoljenje.
3. Prepovedano je v gozdu ali v njegovi neposredni bližini graditi poslopja, postavljati apnenice, opekarne, odpirati kamnolome in peskokope ter
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druge sodobne naprave brez dovoljenja po veljavnih predpisih in brez poprejšnjega soglasja za gozdarstvo pristojnega občinskega upravnega organa. Kot
bližina gozda se šteje razdalja najmanj petdesetih metrov od roba gozda.
55. člen
1. Kadar transporta gozdnih proizvodov ni mogoče opraviti drugače ali
pa bi bil nesorazmerno dražji kakor čez tuje zemljišče, mora lastnik zemljišča
ali pa organizacija, ki ima pravico uporabe na tem zemljišču, dovoliti začasen
prevoz (zasilna pot) in dovoliti zložitev teh gozdnih proizvodov na svojem
zemljišču.
2. Kdor uporablja zasilno pot ali zloži gozdne proizvode na tuje zemljišče,
mora plačati odškodnino lastniku zemljišča ali imetniku pravice uporabe na
tem zemljišču.
Odločbo o pridobitvi enkratne služnosti zasilne poti in zlaganja gozdnih
proizvodov izda na zahtevo prizadetega občinski upravni organ, ki je pristojen
za gozdarstvo. Pritožba zoper pridobitev služnosti ne zadrži njene izvršitve.
Lastnik prizadetega zemljišča oziroma imetnik pravice uporabe na tem zemljišču lahko zahteva pri istem organu odškodnino za zasilno pot. Zoper to1 odločbo
o odškodnini ni dovoljena pritožba niti ni mogoč upravni spor, pač pa lahko
vsaka prizadeta stranka zahteva v enem mesecu od vročitve odločbe, naj sodišče
določi odškodnino. O zahtevi odloča v nepravdnem postopku občinsko sodišče,
pristojno za območje, na katerem leži zemljišče.
56. člen
1. Prepovedano je krčiti gozdove, sekati na golo, sekati redke vrste drevja,
pasti živino v gozdovih, zasekovati deblai, brstiti listje, klestiti vejnike, grabiti
steljo in mah, smolariti, odnašati zemljo-, odlagati smeti in odpadke ter vsako
drugačno dejanje, ki zmanjšuje prirastao zmogljivost gozda, ogroža njegov obstanek ali namen, razen v primerih in ob pogojih, ki jih določa ta zakon.
57. člen
1. V gozdu se lahko seka na golo samo, če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu ali če za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ izda
dovoljenje ali nalog za takšno sečnjo. Kot sečnja na golo se šteje posek vseh
dreves na površini, kadar ta ukrep ni usklađen z obnovo gozda s pretežno
naravnim mladjem v nepretrgani proizvodnji.
2. Sečnja na golo kot način gospodarjenja ni dovoljena.
3. V gozdnogospodarskem načrtu se lahko predvidi sečnja na golo, če je
to potrebno zaradi osnovanja nasadov ob melioraciji gozdov zaradi boljšega
izkoriščanja gozdnih zemljišč.
4. Organ iz prvega odstavka tega člena lahko dovoli oziroma odredi sečnjo
na golo na površini, če je to potrebno zaradi preprečevanja širjenja gozdnih
rastlinskih bolezni in škodljivcev ali če je zaradi druge naravne nezgode ogrožena večina dreves ali če gre za odstranitev gozdnega drevja zaradi začasne
uporabe zemljišč za druge namene.
58. člen
1. Krčiti gozd je dovoljeno samo, če je bilo za krčenje poprej izdano posebno
dovoljenje, ki ga izda za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ, potem ko
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je bilo za ta namen izdano lokacijsko dovoljenje, če je takšno lokacijsko dovoljenje potrebno. Dovoljenje za krčitev se lahko izda:
i— da se zasadi plantaža gozdnega drevja;
i— da se spremeni gozd v kmetijsko kulturo, če se s tem doseže donosnejše
trajno izkoriščanje izkrčene površine;
— če je krčenje potrebno za zgraditev ali vzdrževanje javnih objektov in
naprav ali če je skladno z urbanističnim načrtom potrebno za zgraditev naselja;
— če je krčenje gozda potrebno za gradnjo gospodarskih ali drugih objektov
in je za urbanizem pristojni upravni organ izdal dovoljenje za uporabo zemljišča za gradbene namene.
2. Ce gre za krčitev v kmetijske namene, je pri izdaji dovoljenja potrebno
soglasje občinskega upravnega organa za kmetijstvo.
3. Dovoljenje za krčitev se ne more izdati, če bi bile ogrožene varovalne
naloge gozda, ugotovljene s pravnomočno odločbo, s katero je bil gozd razglašen
za varovalen gozd.
4. Ce je gozd ali del gozda zavarovan kot naravni spomenik ali kot narodni
park, se zanj lahko izda dovoljenje za krčitev le v skladu z zakonom, o varstvu
narave (Uradni list SRS, št. 7-21/70).
5. Kadar se izda dovoljenje za krčitev z namenom, da se površina spremeni
v kmetijske namene, se mora določiti tudi rok, v katerem mora biti izvršena
sprememba v kmetijsko kulturo. Ce ta sprememba v predpisanem roku ni bila
izvršena, odredi organ, ki je bil izdal dovoljenje za krčitev, ponovno pogozditev
izkrčenega zemljišča na stroške stranke, ki v predpisanem roku ni izvršila
te spremembe.
6. Ce krčitvena površina zajema več kakor deset hektarov, se mora spremeniti tudi gozdnogospodarski načrt, ki zajema to površino. Ta sprememba
mora biti izvršena do konca tistega leta, v katerem je bila krčitev izvršena.
7. Sredstva, ki se pridobijo s krčenjem gozda, se smejo uporabiti samo za
osnovanje novih gozdov ali za melioracijo degradiranih gozdov. Ce organizacija
združenega dela izkrči lasten gozd in nima drugega gozda, lahko sredstva, pridobljena pri krčenju tega gozda, uporabi le za namen, zaradi katerega je bil gozd
izkrčen.
59. člen
1. Izvršni svet skupščine SR Slovenije lahko predpiše omejitve za sečnjo
redkih ali pomembnih vrst gozdnega drevja.
60. člen
1. Paša se izjemoma in začasno lahko dovoli samo v gozdovih, v katerih se
je do dneva uveljavitve tega zakona domača živina že pasla, in če bi takojšnja
odprava paše povzročila zmanjšanje števila te živine. Dovoljenje izda za go^
zdarstvo pristojni občinski upravni organ.
2. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena se ne sme izdati za pašo
v varovalnih gozdovih, v mladih gozdovih, na zemljiščih, ki so predvidena
za pogozditev, in na gozdnih zemljiščih, na katerih bi paša lahko povzročila
ali povečala erozijo. Za pašo koz in konj se ne sme izdati dovoljenje.
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3. Na skupnih pašnikih, ki obsegajo tudi gozdove in ki so ustanovljeni
na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih ali zakona o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (Uradni list !SRS, št. 7-46/65), ni potrebno
dovoljenje za pašo živine.
61. člen
1. Steljo, listje in mah je dovoljeno pridobivati le s kolobarjenjem in če
to ni škodljivo za gozdno mladje.
2. Smolariti je dovoljeno v zadnjih petih letih, preden se drevesa posekajo.
62. člen
1. V gozdovih je praviloma dovoljeno nabirati prosto rastoče gozdne sadeže
(mahne, borovnice, brusnice, kostanj, gobe, jagode ipd.) in zdravilna zelišča
ter čebelariti, vendar tako, da se v gozdu ne dela škoda. Kdor nabira v gozdu
gozdne sadeže, zdravilna zelišča ali čebelari, mora upoštevati pravila, če jih
za to predpiše gozdnogospodarska organizacija. Glede nabiranja gozdnega semenja veljajo posebni predpisi o semenju.
2. V nasadih gozdnega drevja in gozdovih, ki se gojijo predvsem zaradi
plodov, se drugim nabiralcem lahko prepove nabirati take plodove. Odločbo
o prepovedi izda občinski upravni organ, ki je pristojen za gozdarstvo, na
predlog gozdnogospodarske organizacije ali lastnika gozda.
63. člen
1. Žagati hlodovino za neposredno domačo uporabo prebivalstva je dovoljeno zasebnim lastnikom žag, ki imajo dovoljenje na dan, ko začne veljati
ta zakon.
2. Na novo je moč dovoliti žagati hlodovino za namene iz prejšnjega,
odstavka tudi lastnikom zasebnih žag v hribovitih in drugih odročnih krajih,
če nimajo takega dovoljenja, pa je zaradi krajevnih potreb smotrno obratovanje
takšne žage.
3. Dovoljenje za žaganje hlodovine po prejšnjem odstavku izda za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ, potem ko je ugotovil stvarno potrebo.
4. Za žaganje lesa za neposredno domačo uporabo lastnika ali imetnika
žage ni potrebno dovoljenje.
3. Varstvo gozdov
64. člen
1. Organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, s plantažami ali intenzivnimi
nasadi, morajo ukreniti vse potrebno, da se gozdovi, plantaže in intenzivni
nasadi varujejo pred požari in drugimi elementarnimi nesrečami, rastlinskimi
boleznimi in škodljivci ter drugimi škodami.
65. člen
1. Prepovedano je netiti ogenj na prostem v gozdu, v plantaži in v intenzivnem nasadu ali bliže od njihovega roba v razdalji petdesetih metrov. Pri
požiganju ledin in travišč je zaščitni pas dvesto metrov. Izjemoma smejo osebe,
ki delajo v gozdu, v plantaži ali v intenzivnem nasadu, netiti ogenj na prostem,
vendar le ob primernem nadzorstvu in na takih krajih, kjer ni nevarnosti
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za nastanek požara. Po končanem kurjenju morajo ogenj in žerjavico pogasiti.
Ob močnem vetru ali ob izredni suši ter v mladih gozdovih in gozdnih nasadih
ni niti izjemoma dovoljeno netiti ognja.
2. Organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, morajo imeti izdelan pravilnik
o požarnem redu. Pravilnik vsebuje protipožarne ukrepe, organizacijo odkrivanja in gašenja požarov, podatke o gozdnih cestah, katere je potrebno zapreti
za ves promet v primeru posebne nevarnosti gozdnih požarov, in o ureditvi
prometa na teh sektorjih, podatke o poteh v gozdovih, bližnjicah, virih vode
v gozdovih ter podatke o vozilih in drugi opremi, ki je potrebna za gašenje
požarov in s katero organizacija razpolaga, oziroma kaj vse je potrebno mobilizirati, če nastane gozdni požar. Pravilnik mora organizacija predložiti v
potrditev občinski skupščini, na katere območju ležijo gozdovi, ki jih zajema.
Ta pravilnik je treba uskladiti z občinskim načrtom o ukrepih za varstvo pred
.požarom.
3. Gozdove, ki so posebno ogroženi od požara, razglasi za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ za požarno ogrožene gozdove. Pregled takih gozdov se vnese tudi v gozdnogospodarski načrt. Za požarno ogrožene gozdove
predpiše občinska skupščina varnostne ukrepe ob smiselni uporabi določb zakona o splošnem ljudskem odporu (Uradni list SRS, št. 28-180/71).
66. člen
1. Organizacije združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi, morajo zaradi
vzdrževanja naravnega ravnovesja med rastlinskimi in živalskimi vrstami v
gozdu poskrbeti za preventivne in represivne ukrepe za ohranitev stabilnosti
naravnih in gospodarsko preoblikovanih biogeocenoz (v nadaljnjem besedilu:
združbe).
67. člen
1. Za preprečitev in zatrt je rastlinskih bolezni in škodljivcev ter drugih
škod v gozdovih se organizacija združenega dela, ki gospodari z gozdovi, ravna
po predpisanem gozdnem redu.
2. Kadar organizacija ob epidemijah in kalamitetah sama ne zmore vseh
ukrepov za zatrtje epidemije ali kalamitete, obvesti o tem za gozdarstvo
pristojni občinski organ. Ta organ odredi potrebne ukrepe.
68. člen
1. Vrste divjadi in njihov stalež v gozdovih je treba vzdrževati v ravnovesju s preostalim živalstvom in rastlinstvom združb, v katerih živijo, in s tem
zagotavljati trajno regeneracijo in razvoj tako divjadi kot drugih članov rastlinskih in živalskih združb.
2. Določbe gozdnogospodarskih in lovskogospodarskih načrtov morajo biti
med seboj usklađene. Pri potrditvi lovskogospodarskega načrta mora organ, ki
je pristojen za njegovo potrditev, predhodno priskrbeti od prizadete gozdnogospodarske organizacije mnenje o tem, če izbira vrste in določitev višine staleža
divjadi ne ovira pravilnega gospodarjenja z gozdovi. Odločba o potrditvi lovskogospodarskega načrta se vroči tudi prizadeti gozdnogospodarski organizaciji.
Ta organizacija ima pravico zoper odločbo vložiti pritožbo, če je pritožba
dovoljena, in sproži upravni spor.
3. Enak postopek velja tudi pri vnašanju neavtohtonih vrst divjadi v lovišča
ter tudi za spremembe in dopolnitve lovskogospodarskih načrtov.
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1. Posekana drevesa in panje iglavcev je treba takoj po sečnji obeliti.
2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinski upravni organ,
pristojen za gozdarstvo, izda dovoljenje za prevoz in uskladiščenje neobeljenega
lesa iglavcev po pogojih, ki jih določajo tehnični predpisi.
3. Določba prvega odstavka tega člena ne velja za gozdne sortimente, ki
se impiegnirajo neobeljeni.
4. Varovalni gozdovi in gozdovi s ■posebnim namenom
ter naravnimi spomeniki
70. člen
1. V rastiščnih razmerah, kjer bi bila z izkoriščanjem gozdov lahko ogrožena njihov obstoj in njihova varovalna naloga, se razglasijo za varovalne
gozdove ter se zanje predpiše poseben režim gospodarjenja.
2. Za varovalne gozdove se lahko razglasijo tudi gozdovi, ki varujejo
naselja, ožja vodozbirna območja in gospodarske ter druge objekte.
71. člen
1. Za varovalne gozdove se lahko razglasijo:
a) gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja ali krušenja, gozdovi
na strmih obronkih ali bregovih voda in gozdovi, ki so izpostavljeni vetru;
b) gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje
vode ter s tem varujejo zemljišča erozije in plazov;
c) gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo,
zameti .in plazovi;
č) gozdovi na zgornji meji vegetacije;
d) gozdovi, ki varujejo ožja vodozbirna območja, gospodarske in druge
objekte.
2. Gozdovi od točke a) do točke č) so trajno1, gozdovi pod točko d) pa
začasno varovalni gozdovi.
3. Gozdove razglasi za varovalne občinska skupščina. Ce se gozd razteza
na območje več občin, jih sporazumno razglasijo vse prizadete občine. Ce do
sporazuma ne pride, odloči o tem izvršni svet. Če se razmere spremenijo, lahko
za razglasitev pristojni organ pravnomočni akt o razglasitvi spremeni ali
razveljavi.
4. Razglasitev se izvrši v upravnem postopku. V odločbi O' razglasitvi se
navede tudi, kako je treba z gozdom gospodariti glede na namen, zaradi katerega
je bil razglašen za varovalni gozd.
5. Za gozdove, s katerimi gospodarijo organizacije združenega dela in ki
imajo značaj stalno varovalnih gozdov, so te organizacije dolžne predlagati
razglasitev teh gozdov za trajno varovalne.
6. Pregled varovalnih gozdov, ki so razglašeni z dokončnimi odločbami, se
vnese v gozdnogospodarski načrt.
7. Če se z razglasitvijo gozdov za začasno' varovalne omeji njihovo izkoriščanje ali se določijo posebni ukrepi, ima prizadeta organizacija, druga pravna
oseba ali lastnik oziroma posestnik gozda pravico do odškodnine od tistega,
ki je zahteval to razglasitev, oziroma od tistega, ki upravlja objekt, v katerega
korist je bil gozd razglašen za začasno varovalen.
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72. člen
1. Glede na njihov namen se gozdovi razglasijo za gozdove s posebnim namenom. To so zlasti:
a) gozdovi, ki so del narodnih parkov, naravnih rezervatov ah krajinskih
parkov oziroma gozdov, ki imajo značaj naravnih ali zgodovinskih znamenitosti
v smislu zakona o varstvu narave (Uradni list SRS, št. 7-21/1970);
b) gozdovi, ki sestavljajo zeleni pas ob naseljih, klimatskih in drugih
zdraviliščih;
c) gozdovi, ki so določeni za izletišča;
č) gozdovi, ki so namenjeni znanstvenemu raziskovanju ali pouku in za
gojitev divjadi (obore).
2. Za gozdove pod točko a) se šteje, da so razglašeni za gozdove s posebnim
namenom, ko je izdan akt o zavarovanju na način in po postopku, kot to določa
zakon o varstvu narave.
3. Gozdove s posebnim namenom iz točke b) do č) razglasi občinska skupščina. Ce se takšen gozd razteza na območju več občin, jih sporazumno razglasijo
vse prizadete občine. Če do sporazuma ne pride, odloči o tem izvršni svet.
Ce se razmere spremenijo, lahko pristojni organ spremeni ali razveljavi akt
o razglasitvi.
4. Kadar bi razglasitev gozdov za posebne namene iz prvega odstavka tega
člena vplivala na gradnjo gospodarskih ali drugih objektov, je potrebno pri izdaji
akta poprejšnje mnenje republiškega sekretariata za urbanizem. V primerih
točke a) prvega odstavka tega člena je potrebno pri razglasitvi poprejšnje mnenje samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije, za primere
iz prvega odstavka točke b) do č) pa poprejšnje mnenje zbora delegatov iz 28.
člena tega zakona.
5. Razglasitev se izvrši v upravnem postopku. V odločbi o razglasitvi se
navede tudi, kako je treba s takimi gozdovi gospodariti glede na namen, zaradi
katerega je bil gozd razglašen za gozd s posebnim namenom, kdo ga upravlja,
ter viri sredstev za financiranje morebitnih stroškov, ki bi nastali v teh gozdovih
zaradi te razglasitve.
6. Ce se z razglasitvijo gozdov za gozdove s posebnim namenom omeji njihovo izkoriščanje ali se določijo posebni ukrepi, ima prizadeta organizacija,
druga pravna oseba ali lastnik oziroma posestnik gozda pravico do odškodnine
od tistega, ki je zahteval to razglasitev, oziroma od tistega, ki upravlja objekt,
v katerega korist je bil gozd razglašen za gozd s posebnim namenom.
7. Pregled gozdov s posebnim namenom, ki so razglašeni z dokončnimi
odločbami, se vnese v gozdnogospodarski načrt.
73. člen
1. Ce je zaradi varovanja splošnih družbenih, zlasti obrambnih interesov,
potrebno razglasiti gozd za varovalen ali za gozd s posebnim namenom, ga
lahko razglasi izvršni svet. Za odškodninske zahtevke se uporabljajo določbe
72. člena tega zakona.
74. člen
1. Kot naravni spomeniki se lahko zavarujejo v gozdu posamezna drevesa
ali skupine dreves zaradi značilnih oblik, izredne debeline ali redkosti ali svoje
zgodovine in ki imajo poseben kulturni, znanstveni ali vzgojni pomen.
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2. Ne glede na prejšnji odstavek se vsa drevesa nad 110 cm debeline v
gozdovih v družbeni lastnini zavarujejo kot naravni spomeniki.
3. Razglasitev zavarovanja se izvrši po določbah zakona o varstvu narave.
Takšno drevje je dovoljeno podirati ali obžagovati le v primeru, če ogroža
varnost prometa ali bližnjih objektov, ah iz gozdnovarstvenih razlogov.
4. Pri morebitnih odškodninskih zahtevkih prizadetih organizacij, pravnih
oseb ah lastnikov oziroma posestnikov gozda se smiselno uporabijo določbe
zadnjega odstavka 71. in šestega odstavka 72. člena.
5. Pregled naravnih spomenikov iz prvega in drugega odstavka tega člena
se vnese v gozdnogospodarski načrt.
5. Gospodarjenje z degradiranimi gozdovi
75. člen
1. Za degradirane gozdove se štejejo gozdovi, v katerih naravna zmogljivost
rastišč pretežno ni izkoriščena zaradi dosedanjega pretiranega izkoriščanja
lesa in postranskih gozdnih proizvodov (stelja, listje, mah).
2. Med degradirane gozdove se uvrščajo tudi z gozdnim drevjem neporasle
gozdne površine, ki so nastale s takim načinom izkoriščanja gozdov.
76. člen
1. Degradirane gozdove v družbeni lastnini je dolžna organizacija združenega dela, ki gospodari z gozdovi, usposobiti za redno proizvodnjo.
2. Degradirane gozdove v zasebni lastnini je gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari z gozdovi v območju, dolžna po pogojih tega zakona usposobiti za redno proizvodnjo, ko prenehajo vzroki za dosedanji način izkoriščanja teh gozdov. Lastniki gozdov so dolžni, da tej organizaciji združenega
dela dopustijo melioracijo gozdov ob pogoju iz 10. člena, točka d), in drugih
določbah tega zakona.
77. člen
1. Opuščena kmetijska zemljišča, ki se skladno z drugim odstavkom 5. člena
tega zakona štejejo za gozdne površine, je treba z gozdnogojitvenimi ali melioracijskimi deli usposobiti za trajno gozdno proizvodnjo.
2. Pregled in program za melioracijo degradiranih gozdov, ki nastajajo
na opuščenih kmetijskih zemljiščih, se posebej prikaže v gozdnogospodarskih
načrtih.
6. Gospodarjenje z gozdovi na kraškem gozdnogospodarskem območju
78. člen
1. Z gozdovi na kraškem gozdnogospodarskem območju (v nadaljevanju:
gozdovi na Krasu) gospodari zavod za pogozdovanje in melioracijo Krasa
(v nadaljnjem besedilu: zavod).
79. člen
1. Gozdni požari na Krasu se štejejo za elementarno nesrečo.
2. Za varstvo gozdov med požari mora zavod imeti poleg pravilnika o
požarnem redu tudi organizirano protipožarno službo.

Priloge

961

80. člen
1. Protipožarno službo opravljajo protipožarni stražarji.
2. Protipožarni stražar je uradna oseba, kadar opravlja protipožarno službo.
3. Protipožarnega stražarja imenuje in razreši zavod v soglasju s pristojnim
organom občinske skupščine.
4. Protipožarni stražar ima uradni znak in izkaznico.
81. člen
1. Protipožarni stražar je dolžan in upravičen:
— legitimirati in odstraniti vsakogar, ki v gozdovih ali njihovi neposredni bližini kuri ogenj ali kako drugače povzroča nevarnost za pojav požara;
— odstraniti osebe in vozila iz predelov, ki so po odredbi pristojnega organa
občinske skupščine zaprti za ves promet zaradi posebne nevarnosti gozdnih
požarov.
82. člen
1. Odredbe protipožarnega stražarja, ki jih ta izda v mejah svoje pristojnosti, mora vsakdo upoštevati.
83. člen
1. Občinske skupščine izdajo v predpisih o varstvu gozdov pred požari tudi
podrobnejša navodila o organizaciji protipožarne službe na Krasu.
84. člen
1. Podlaga za gospodarjenje z gozdovi na Krasu so gozdnogospodarski načrt
za kraško območje in na njegovi podlagi izdelani letni gozdnogospodarski načrti.
2. Gozdnogospodarski načrt za kraško območje sprejme zavod, potrdi pa
republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo, potem ko je dobil mnenje
republiškega sekretariata za urbanizem in samoupravne interesne skupnosti
za gozdarstvo SR Slovenije — sekcije za kraško območje.
3. Za potrditev načrta in dajanja mnenj veljajo roki iz 50. člena tega
zakona.
4. Letni gozdnogospodarski načrt iz prvega odstavka tega člena sprejme
zavod, potrdijo pa ga krajevno pristojne občinske skupščine po poprejšnjem
mnenju samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije — sekcije
za kraško območje.
7. Graditev in vzdrževanje gozdnoprometnih zvez
85. člen
1. Ceste, ki jih gradijo organizacije združenega dela, ki gospodarijo z
gozdovi, in ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi, se štejejo
za gozdne ceste in so osnovna sredstva teh organizacij.
2. Pri projektiranju in graditvi gozdnih cest je treba poleg pomena ceste
za gospodarjenje z gozdovi v okviru možnosti upoštevati tudi:
— obstoj in razvoj višinskih kmetij,
— turistične in rekreacijske potrebe, zlasti razvoj kmečkega turizma v
višinskih predelih.
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1. Gozdne ceste lahko uporabljajo tudi druge organizacije in občani, morajo pa biti označene, da so gozdne ceste in da jih drugi uporabniki uporabljajo
na svojo odgovornost. Kadar sečnje in drugih del pri manipulaciji lesa ni mogoče
opraviti zunaj cestišča, je treba gozdno cesto zapreti za druge uporabnike in
to označiti na vseh ustreznih mestih. Zapora je začasna in traja le tako dolgo,
kolikor je nujno potrebno, da se navedena dela opravijo.
2. Organizacije in občani, ki uporabljajo gozdne ceste, se morajo pri tem
ravnati po pogojih gozdnogospodarske organizacije, katere osnovna sredstva
so te ceste.
3. Gozdne ceste se lahko zapro drugim uporabnikom v gozdovih, ki so
varovalni gozdovi ali gozdovi s posebnim namenom iz 71. in 72. člena tega
zakona, če je tako določeno v odločbi o njihovi razglasitvi. Zapora je lahko trajna ali občasna in glede na zavarovano območje popolna ah delna. Pri gozdovih
s posebnim namenom je treba ob delnem zavarovanju izdelati poseben načrt
prometa.
4. Drugim uporabnikom se lahko z odločitvijo občinske skupščine zapro
gozdne ceste tudi ob posebni nevarnosti gozdnih požarov (ob izredno sušnem
vremenu in ob času izredno velikega obiska motoriziranih turistov ipd.). V
posebno ogroženih predelih je takšna zapora lahko trajna. Zapora ceste mora
biti predvidena tudi v pravilniku o požarnem redu iz 65. člena tega zakona.
5. Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena zapora ceste
ne velja za prebivalstvo bližnjih naselij, ki je dnevno vezano na uporabo teh
cest.
87. člen
1. Družbenopolitične iskupnosti, samoupravne skupnosti in organizacije
združenega dela, ki so zainteresirane, da se posamezne gozdne ceste usposobijo
in opremijo tudi za javni promet, nosijo1 stroške za dodatno usposobitev in
opremo teh cest za javni promet.
VI. PROMET Z GOZDOVI TER ARONDACIJA
IN KOMASACIJA GOZDOV
88. člen
1. Kadar organizacija združenega dela, ki upravlja gozdove v družbeni
lastnini, prenaša pravico upravljanja teh gozdov na drugo organizacijo združenega dela po svoji pobudi, je potrebno soglasje organa, ki je pristojen za ustanovitev gozdnogospodarskega območja.
2. Ce je potrebno prenesti pravico upravljanja gozdov v družbeni lastnini
od ene na drugo organizacijo združenega dela zaradi splošne družbene koristi,
lahko o tem odloči organ, ki je pristojen za ustanovitev gozdnogospodarskega
območja. Da je splošna družbena korist podana, se šteje:
a) če se s prenosom zagotavljajo- pogoji za smotrnejše in intenzivnejše
gospodarjenje z gozdovi;
b) če se pri gospodarjenju z gozdnogospodarskim območjem pokaže, da to
območje ali pa gospodarjenje z njim ne ustreza s tem zakonom predpisanim
pogojem;
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c) če je površina gozda potrebna za zgraditev objektov ali za drugačno
zemljiško kulturo., ki daje skupnosti večjo korist.
89. člen
1. Pri prenosu pravice upravljanja gozdov v družbeni lastnini ima organizacija, ki je do tedaj upravljala gozdove, pravico do odškodnine. Odškodnino
plača organizacija, na katero se prenaša pravica upravljanja z gozdovi.
2. Odškodnina ,je enaka neamortizirani vrednostii vloženih sredstev v
gozd, če se po prenosu pravice upravljanja nadaljuje normalno gospodarjenje s takim gozdom.
3. Ce se prenos pravice upravljanja gozdov izvrši zato, da se bo gozd
izkrčil, mora biti odškodnina tolikšna, da si organizacija združenega dela,
ki je do prenosa gospodarila s tem gozdom, zagotovi enake možnosti za nadaljnjo
gozdno proizvodnjo (nakup zemljišča, osnovanje gozda in nadomestilo za izgubljen donos).
90. člen
1. Odškodnina za razlaščene gozdove, na katerih je lastninska pravica, se
določa tako, kot je to predpisano v tretjem odstavku prejšnjega člena.
91. člen
1. Manjši gozdovi v družbeni lastnini, ki ležijo kot osredki med gozdovi,
na katerih je lastninska pravica, se lahko prodajo občanom. Prednostno pavico
pri nakupu teh gozdov imajo kmetje lastniki gozdov, če so mejaši.
2. Gozdove iz prejšnjega odstavka je tudi dovoljeno zamenjati z gozdovi
ali drugimi zemljišči (kmetijskimi), na katerih je lastninska pravica.
3. Sredstva, ki se pridobijo s prodajo ali zamenjavo gozdov po prejšnjih
odstavkih, se smejo uporabiti le za nakup gozdov ah osnovanje gozdov na pridobljenih novih površinah.
4. Občinsko javno pravobranilstvo lahko izpodbija pogodbe, sklenjene
po prvem in drugem odstavku tega člena, če so sklenjene v škodo družbenega
premoženja ali koristi.
92. člen
1. Za promet z gozdovi, na katerih je lastninska pravica (nakup, prodaja,
podaritev, zamenjava itd.), veljajo splošni predpisi zakona o kmetijskih zemljiščih, kolikor ta zakon ne določa drugače.
2. Kadar je gozd, na katerem je lastninska pravica, naprodaj, ima gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari s takšnimi gozdovi gozdnogospodarskega
območja, v katerem leži ta gozd, predkupno pravico. Ce ta organizacija ne izkoristi te pravice, jo imajo tudi zasebni kmečki lastniki gozdov, če so mejaši.
93. člen
1. Arondacija gozdov je dovoljena, če je potrebna za smotrnejše gospodarjenje z gozdovi, in sicer če gre za uvajanje in izvajanje mehanizacije del pri
izkoriščanju gozdov, za uspešnejše gojenje in varstvo gozdov, izvedbo melioracijskih in protierozijskih del, pogozdovanje in osnovanje intenzivnih nasadov gozdnega drevja.
2. Arondacija je možna le v korist gozdnogospodarske organizacije.
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3. Za komasacijo gozdov se ustrezno uporabljajo predpisi o komasaciji
kmetijskega zemljišča.
4. Arondacija in komasacija gozdov se opravita po postopku, ki je določen
za arondacijo in komasacijo kmetijskega zemljišča.
5. Pri arondaciji in komasaciji gozdov se gozd lahko zamenja za gozd ali za
kmetijsko zemljišče in obratno.
VII. TEHNIČNI IN IZVRŠILNI PREDPISI
94. člen
1. V sporih o tem, ali se zemljišče šteje za gozd (5. člen) ali za drugo
zemljišče, odloča za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ sporazumno
z drugimi pristojnimi občinskimi upravnimi organi (kmetijstvo, gradbeništvo
in dr.). Ce odloči, da se zemljišče šteje za gozd, velja odločitev za naprej od
dneva, ko postane odločba dokončna. Ce je bilo zemljišče vključeno v gospodarjenje z gozdnogospodarskim načrtom, velja odločitev za nazaj od dneva
te vključitve.
2. Republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo lahko izda podrobnejše
predpise o tem, katero zemljišče se šteje za gozd in katero drevje se šteje
za gozdno drevje.
95. člen
1. Republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo izda tehnične predpise
o gozdnogospodarskih načrtih in o elementih njihove izdelave ter o evidenci
njihovega izvrševanja (45. do 50. člen). V teh predpisih določi tudi najnižjo
strokovno usposobljenost oseb, ki izdelujejo gozdnogospodarske načrte.
96. člen
1. Republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo izda:
— tehnične predpise o gozdnem redu (odkazovanje drevja za posek, sečnja
drevja, izdelava in spravilo lesa, ureditev sečišča, nabiranje postranskih gozdnih
proizvodov in varstveni ukrepi) in predpise o najnižji strokovni usposobljenosti osebi, ki odkazuje;
— tehnične predpise o preventivnih in represivnih ukrepih pred boleznimi
in škodljivci v gozdovih, plantažah in intenzivnih nasadih;
— tehnične predpise o pogojih za izdajo dovoljenj za prevoz, sprejemanje
in uskladiščenje neobeljenega lesa iglavcev.
97. člen
1. Republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo ter republiški sekretar
za notranje zadeve predpišeta sporazumno natančnejše določbe o varstvu gozdov, plantaž in intenzivnih nasadov pred požarom, upoštevajoč določbe tega
zakona ter zakona o varstvu pred požarom in o gasilstvu.
98. člen
1. Republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo predpiše pogoje in način
opravljanja strokovnega izpita ter obrazec službene izkaznice gozdarskega inšpektorja.
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VIII. GOZDARSKA INSPEKCIJA
99. člen
1. Nadzorstvo nad tem, kako organizacije združenega dela, druge pravne
osebe, ki gospodarijo z gozdovi iin občani, ki izvršujejo določbe tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, opravlja gozdarska inšpekcija.
2. Občinska gozdarska inšpekcija je organizirana v vsaki občini, lahko
pa se organizira tudi za več občin skupna medobčinska gozdarska inšpekcija,
če je taksno medobčinsko sodelovanje primerno in smotrno.
3. Občinski gozdarski inšpektor opravlja vse inšpekcijske zadeve, po tem
zakonu in po predpisih izdanih na njegovi podlagi, če ni za posamezne naloge
izrecno pristojen republiški gozdarski inšpektor.
4. Ce občinski gozdarski inšpektor ne opravi zadeve iz svoje pristojnosti,
jo sme neposredno opraviti republiški gozdarski inšpektor.
5. Republiški organ gozdarske inšpekcije skrbi v sodelovanju s pristojnimi
organi občinskih skupščin za pravilno in regionalno smotrno organiziranje občinske oziroma medobčinske gozdarske inšpekcije. Republiški organ gozdarske
inšpekcije skrbi tudi za pravilno opravljanje in napredek gozdarske inšpekcijske
službe ter za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev, ki opravljajo
gozdarsko inšpekcijo in neposredno nadzorujejo delo občinske gozdarske inšpekcije.
100. člen
1. Organizacije, druge pravne osebe in občani, katerih delo je pod nadzorstvom, gozdarskih inšpektorjev, morajo tem omogočiti nadzorstvo in jim dati potrebne podatke.
2. Pri opravljanju svoje pristojnosti izdaja inšpektor upravne odločbe. Pritožba zoper odločbo gozdarskega inšpektorja praviloma ne zadrži njene izvršitve.
Na strankin predlog ali po svoji uradni presoji gozdarski inšpektor izjemoma
lahko odloži izvršitev svoje odločbe, če zaradi te odložitve ne bi nastala nevarnost za ljudi in premoženje ali če bi njena takojšnja izvršitev povzročila škodo,
ki bi jo bilo težko popraviti.
101. člen
1. Za gozdarskega inšpektorja je lahko postavljena oseba, ki ima diplomo
gozdarske fakultete, pet let prakse v gozdarski stroki in strokovni izpit ter izpolnjuje ostale splošne pogoje.
2. Gozdarski inšpektor mora pri opravljanju nadzorstva imeti službeno
izkaznico, s katero dokazuje svojo< uradno lastnost.
102. člen
1. Pri opravljanju gozdarske inšpekcije je gozdarski inšpektor upravičen:
1. Pregledovati vsa dela v gozdovih, objekte, priprave in naprave ter vsa
mesta, kjer se les seka, zlaga, žaga in predeluje, spravlja iz gozda in daje v
promet;
2. pregledovati gozdogospodarske in letne načrte, poslovne knjige in druge
listine, če jo to potrebno za nadzorstvo nad tem, kako se upoštevajo predpisi
in ukrepi, ki zadevajo gozdove;
3. začasno ustaviti sečnje, ki niso skladne z določbami tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov, ter druga nezakonita dejanja do dokončne
odločitve pristojnega organa;
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4. zaseči protipravno posekan ali protipravno prilaščen les in odrediti skladiščenje tega lesa pri gozdnogospodarskih organizacijah do odločitve pristojnega
organa;
5. zaseči neobeljen les iglavcev, za katerega je beljenje predpisano;
6. odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala večja ali splošna škoda,
začasne ukrepe, da se škoda prepreči;
7. obvestiti pristojne organe o zapaženih nepravilnostih in zahtevati njene
ukrepe, če ni zanje sam pristojen;
8. zbirati od odgovornih oseb, prič, izvedencev in drugih potrebne podatke
in obvestila, kadar je to potrebno;
9. storiti in ukreniti vse drugo, za kar je pristojen po posebnih prepisih.
2. Gozdarski inšpektor je dolžan ukrepati pri ugotovljenih kršitvah veljavnih predpisov.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
103. člen
1. Gozdnogospodarska organizacija se kaznuje za gospodarski prestopek z
denarno kaznijo od 50 000 dinarjev do 500 000 dinarjev, če v predpisanem roku
ne uskladi svojih splošnih aktov in svoje organizacije določbam tega zakona
(112. člen).
2. Za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 1000 do 10 000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije iz prejšnjega odstavka.
104. člen
1. Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 3000 do 200 000 dinarjev:
1. če nima gozdnogospodarskega ali letnega gozdnogospodarskega načrta,
ki bi ga morala imeti (13. in 109. člen);
2. če se ne ravna po gozdnogospodarskem načrtu ali letnem gozdnogospodarskem načrtu (13. in 52. člen);
3. če zbira, vodi ali uporablja prispevke za biološka vlaganja v nasprotju
z določbo 31. člena in na podlagi tega člena izdanih predpisov;
4. če lastnik gozdov, na katerih je lastninska pravica, ne zagotovi njihovih
zakonitih pravic po 10. členu;
5. če kupi les v nasprotju z določbo 12. člena;
6. če seka ali dovoli sekati gozdno drevje v gozdu brez poprejšnjega odkazovanja drevja za posek, če takšna opustitev odkazovanja ni dovoljena (53. člen);
7. če v nasprotju z določbami 54. člena gradi v gozdu daljnovod, javno
cesto, smučarsko progo, žičnico ali drug objekt;
8. če odlaga smeti in odpadke v gozdu (56. člen);
9. če brez dovoljenja krči gozd ali seka na golo v gozdu (56., 57. in 58. člen);
10. če ne izvrši ponovne pogozditve, odrejene zaradi neizvršene spremembe
izkrčenega gozda v kmetijsko kulturo. (peti odstavek 58. člena);
11. če pase ali dovoli pašo živine v gozdu brez dovoljenja (60. člen);
12. če gradi nove ah razširja obstoječe kapacitete za predelavo lesa brez
poprejšnjega mnenja glede surovin lesa za povečane kapacitete predelave lesa
(6. alinea 16. člena);
13. če nima pravilnika o požarnem redu (65. člen);
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14. če ne izvrši predpisanih ukrepov, da se prepreči požar v gozdu, plantaži
ali intenzivnem nasadu (97. člen);
15. če ne izvrši predpisanih ukrepov za preprečitev rastlinskih bolezni in
škodljivcev v svojih gozdovih (2. alinea 96. člena);
16. če ne obeli posekanega drevja iglavcev ali če ne obeli panjev iglavcev
takoj po sečnji ali če prevaža ah uskladišči neobeljen les iglavcev in nima
ustreznega dovoljenja (69. člen);
17. če gozdarskega inšpektorja ovira pri nadzorstvu (100. člen) ali če ne
izvrši njegove pravnomočne odločbe;
18. če v določenem roku ne zahteva odločbe o upravljanju gozdov v družbeni
lastnini ali je ne predloži sodišču zaradi zemljiškoknjižne ureditve (114. člen).
2. Za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 500 do 1000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije iz. prejšnjega
odstavka.
105. člen
1. Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1000 do 20 000 dinarjev:
1. če prepusti odkazovanje drevja za posek osebi, ki za to nima predpisane
strokovne izobrazbe (53. člen);
2. če seka redko drevje ali zasekuje debla ali klesti vejnike ah grabi steljo
ali mah v gozdu ah to dovoli drugemu, če za to ni dovoljenja (56. člen);
3. če po opravljeni dovoljeni krčitvi gozda zaradi spremembe v kmetijsko
kulturo ne opravi te spremembe v določenem roku (peti odstavek 58. člena);
4. če brez dodatnega prehranjevanja divjadi povečuje stalež divjadi ali če
zoper določbe potrjenega lovskogospodarskega načrta goji v gozdu divjadi tiste
vrste in toliko, da divjad ovira pravilno' gospodarjenje z gozdovi (68. člen);
5. če brez dovoljenja preseka eno ali več dreves, ki so zavarovana kot naravni spomeniki (74. člen);
6. če krši predpise za izvrševanje določb tega zakona.
2. Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 300
do 1000 dinarjev tudi orgovarna oseba organizacije in pravne osebe iz prejšnjega
odstavka.
106. člen
1. Z denarno kaznijo od 200 do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik :
1. če z namenom tatvine poseka v gozdu eno ali več dreves in količina
posekanega lesa ne presega enega kubičnega metra;
2. če gozdnogospodarski organizaciji združenega dela v svojem gozdu, s
katerim ta organizacija gospodari, onemogoča to gospodarjenje ali jo ovira pri
tem gospodarjenju (11. člen) ali si prilasti les nasprotno določbi točke a) 10.
člena;
3. če kupi les nasprotno 12. členu;
4. če seka ali dovoli sekati gozdno drevje brez poprejšnjega odkazovanja
(53. člen);
5. če brez dovoljenja krči gozd ah seka na golo (56., 57. in 58. člen);
6. če seka redke vrste drevja ali zasekuje debla ah klesti vejnike ali grabi
steljo in mah ali smolari, kadar to ni dovoljeno, ali če odlaga smeti in odpadke
v gozdu (56. člen);
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7. če brez dovoljenja pase ali dovoli pasti živno v gozdu brez dovoljenja
(56. in 60. člen);
8. če kljub prepovedi pristojnega organa nabira v gozdu gozdne sadeže
(drugi odstavek 62. člena);
9. če žaga hlodovino v nasprotju s 63. členom;
10. če nasprotno določbi prvega odstavka 65. člena neti ogenj na prostem v
gozdu, v plantaži ali v intenzivnem nasadu ali v njihovi bližini;
11. če panjev iglavcev v gozdu ne obeli takoj po sečnji ali če brez dovoljenja prevaža, ne obeli posekanih dreves iglavcev ali uskladišči neobeljen les
iglavcev (69. člen);
12. če krši predpise za izvrševanje določb tega zakona;
13. če gozdarska inšpektorja ovira pri nadzorstvu (100. člen).
107. člen
1. Za gospodarske prestopke po 104. členu se poleg kazni lahko izrečejo tudi
tile varstveni ukrepi: v primerih iz 5., 6. in 16. točke odvzem predmetov, s
katerimi je bil gospodarski prestopek storjen, ter predmetov, ki so bili pridobljeni s prestopkom, oziroma odvzem premoženjske koristi, če teh predmetov
ni več.
2. Za prekrške po 105. členu se poleg kazni lahko izrečejo tudi tile varstveni
ukrepi: v primerih iz 2. in 6. točke odvzem predmetov, s katerimi je bil prekršek storjen, ter predmetov, ki so bili pridobljeni s prekrškom oziroma odvzem
premoženjske koristi, če teh predmetov ni več.
3. Za prekrške po 106. členu se poleg kazni lahko izrečejo tudi tile varstveni
ukrepi:
— v primerih iz 1., 3., 4., 5., 6. in 11. točke odvzem predmetov, s katerimi
je bil prekršek storjen, ter predmetov, ki so bili pridobljeni s prekrškom, oziroma odvzem premoženjske koristi, če teh predmetov ni več;
—- v primeru iz 9. točke odvzem dovoljenja za žaganje.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
108. člen
1. Gozdove v družbeni lastnini v gozdnogospodarskih območjih, katere so
pred 25. marcem 1965 imele v upravi organizacije združenega dela, ki niso gozdnogospodarske organizacije, upravljajo te organizacije še nadalje.
2. V gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, kjer so bili pred 25.
marcem 1965 vsi gozdovi v družbeni lastnini v celoti dodeljeni v upravo več
kmetijskim organizacijam združenega dela, katerih poslovni predmet je tudi
gospodarjenje z gozdovi, so te organizacije dolžne prevzeti in organizirati skupno
gospodarjenje z gozdovi, na katerih je lastninska pravica. Te organizacije se
v zvezi s tem gospodarjenjem štejejo za gozdnogospodarske organizacije po 9.
členu tega zakona.
109. člen
1. Za gozdnogospodarske enote, ki še nimajo gozdnogospodarskih načrtov,
morajo biti načrti izdelani in sprejeti v treh letih po uveljavitvi tega zakona. V
tem času se pri teh enotah izjemoma gospodari po letnih gozdnogospodarskih
načrtih.
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110. člen
1. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije se mora
konstituirati v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
2. Priprave za ustanovitev samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo
SR Slovenije izvrši iniciativni odbor.
3. Iniciativni odbor šteje 31 članov, od tega jih imenujejo asociacija gozdnogospodarskih organizacij iz vrst delavcev 5 članov in 5 članov iz vrst kmetov,
asociacija lesne industrije 5 članov, asociacija celulozne in papirne industrije
5 članov ter skupščina SR Slovenije 11 članov.
4. Iniciativni odbor pripravi statut in skliče skupščino samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije.
111. člen
1. SR Slovenija prispeva združenim sredstvom (23. člen) svoj delež na podlagi določb družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 (Uradni
list SRS, št. 4/73) in v skladu z družbenim dogovorom iz 24. člena tega zakona
eno polovico od sredstev, ki jih združijo organizacije združenega dela iz prve in
druge alinee 23. člena tega zakona, vendar ne več kot 5 milijonov din za posamezno leto.
112. člen
1. Gozdnogospodarske organizacije morajo v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona prilagoditi svoje splošne akte in organizacijo določbam tega zakona.
113. člen
1. Gozdovi, ki so bili na dan, ko začne veljati ta zakon, razglašeni za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom, veljajo' kot takšni še dalje, dokler
pristojni organ ne razveljavi ali spremeni take razglasitve.
114. člen
1. Upravljanje z gozdovi v družbeni lastnini mora biti zemljiškoknjižno
urejeno v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
2. Gozdnogospodarske in druge organizacije, ki gospodarijo z družbenimi
gozdovi, morajo brez odlaganja vložiti zahteve za izdajo odločbe o izročitvi posameznih gozdov v upravljanje.
3. Odločbo izda za gozdarstvo pristojni upravni organ občine, v kateri ležijo ti gozdovi.
115. člen
1. Za gozd, ki je vključen v skupni pašnik, ne veljajo določbe tega zakona,
razen določb o varstvu gozdov.
116. člen
1. Začeti sodni postopek, vštevši postopke zaradi gospodarskih prestopkov,
v zvezi z dosedanjimi predpisi o gozdovih se dokončajo po sedanjih predpisih.
117. člen
1. Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
2. Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o gozdovih (Uradni
list SRS, št. 30-309/65, 14-102/68, 26-157/70 in 46-265/VO).
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3. Skladno s 36. točko 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71 in
54-398/72) se preneha z dnem uveljavitve tega zakona uporabljati na območju
SR Slovenije temeljni zakon o gozdovih (Uradni list SFRJ, št. 26-470/65), razen
določb šestega in sedmega odstavka 3. člena četrtega odstavka 27. člena in 52.
člena, ter 12. člen iin drugi stavek prvega odstavka 25. člena zakona o amortizaciji osnovnih sredstev delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 29-364/66,
30-369/68, 50-556/68, 17-218/69, 20-286/69 in 42-517/69) ter zaporedna številka
106 3. člena zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 52-608/66, 40-472/68, 50-557/68, 8-89 69 in 42-516/69).
Z istim dnem se preneha uporabljati na območju SR Slovenije na podlagi temeljnega zakona o gozdovih izdani pravilnik o ugotavljanju vrednosti gozdov (Uradni list SFRJ, št. 36-656/65).
4. Do izdaje novih republiških predpisov se uporabljajo naslednji predpisi:
1. Odlok o najnižjih zneskih cene lesa na panju za les iz gozdov, na katerih
je lastninska pravica (Uradni list SRS, št. 33-347/65);
2. Odlok o določitvi gozdnogospodarskih območij v SR Sloveniji (Uradni
list SRS, št. 37-392/65);
3. Odlok o merilih za najnižji obseg ter o obračunavanju, vplačevanju in
uporabi biološke amortizacije (Uradni list SRS, št. 46-271/70);
4. Pravilnik o varstvu gozdov in gozdnih zemljišč pred požarom (Uradni
list SRS, št. 36-182/66),
5. Pravilnik o gozdnem redu (Uradni list SRS, št. 38-185/66 in 28-229/67);
6. Pravilnik o izdelavi gozdnogospodarskih načrtov in o evidenci njihovega
izvrševanja (Uradni list SRS, št. 28-228/67);
7. Navodilo o izkaznici republiškega in občinskega gozdarskega inšpektorja
(Uradni list SRS, št. 4-37/66).
OBRAZLOŽITEV
Na podlagi 13. točke drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLII (Uradni list SFRJ, št. 29/71 in
71/72) preneha veljati dosedanji temeljni zakon o gozdovih (Uradni list SFRJ,
št. 26/65) z dnem, ki ga določi republiški ali pokrajinski zakon. Izjema v temeljnem zakonu o gozdovih so določbe, ki se nanašajo na gozdove s posebnim vojaškim namenom in na organizacije oziroma organe, ki take gozdove upravljajo.
Te določbe so v šestem in sedmem odstavku 3. člena, četrtem odstavku in bodo
ostale še naprej v veljavi oziroma v pristojnosti federacije. Prav tako in v istem
roku prenehajo veljati zvezni izvršilni predpisi, ki specialno urejajo- področje
gozdarstva.
V 36. točki 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev
od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71 in 54/72) je
določeno, da se navedeni temeljni zakon o gozdovih uporablja kot republiški
zakon najpozneje do 31. 12. 1973. Do tega roka je potrebno sedanji republiški
zakon o gozdovih (Utradni list SRS, št. 30/65, 14/68, 26/70 in 46/70) uskladiti z
določbami ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije.
Novi republiški zakon o gozdovih bo zato moral zajeti celotno materijo,
ki sta jo doslej urejala za področje gozdarstva zvezna in republiška zakonodaja,
upoštevajoč prenos zakonodajnih pristojnosti od federacije na republike in
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amandmaje k republiški ustavi. Na tej podlagi so temeljna izhodišča z.a sestavo
novega republiškega zakona o gozdovih izkušnje dosedanjega razvoja pri gospo>darjenju z gozdovi v naši republiki in družbenogospodarska presoja dosedanje
sistemske ureditve na tem področju. V tem pogledu je zlasti pomembna javna
razprava o pomembnejših vprašanjih gospodarjenja z gozdovi, ki je bila organizirana v letu 1969 in po razpravi v skupčini SR Slovenije v letu 1970 zaključena
s sprejetjem in objavo sklepa in priporočil o vprašanjih, ki so pomembna za
nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št.
39/70). Sistemska ureditev za področje gospodarstva je bila obravnavana tudi
na drugi seji konference Zveze komunistov Slovenije, ki je bila 25. junija 1970.
V dokumentih, ki so bili po navedenih razpravah sprejeti in objavljeni, je
poudarjeno, da temelji sedanje sistemske ureditve pri gospodarjenju z gozdovi
pomenijo trajno osnovo za nadaljnji razvoj na tem področju. Temelji sedanje
sistemske ureditve gospodarjenja z gozdovi so dobili svojo potrditev tudi v 6.
točki XXXV. amandmaja k ustavi SR Slovenije, kjer je določeno, da se z družbenimi in zasebnimi gozdovi gospodari skupno zaradi posebnega družbenega
interesa njihove ohranitve in gojitve. S tem pa je že dan okvir za perspektivo
gospodarjenja z gozdovi in na ta način tudi temeljna usmeritev sestave novega
zakona o gozdovih.
Na navedenih osnovah je potrebno z novim zakonom o gozdovih urediti
tista vprašanja s področja gozdne proizvodnje, ki jih je treba zaradi splošnega
interesa gozdov obravnavati na poseben način. Poleg teh vprašanj je treba v
novem zakonu urediti tudi tista vprašanja s področja zemljiških odnosov, ki so
bistvena za gozdove ali so< v zvezi z gozdno proizvodnjo in jih ne bi bilo- smotrno urejati v drugih predpisih.
V postopku za izdajo novega zakona o gozdovih je bil v ta namen že izdelan
predlog za izdajo zakona o gozdovih. Ta predlog je skupščina SR Slovenije
sprejela v juliju 1972 na sejah republiškega in gospodarskega zbora. Skladno s
pripombami obeh zborov skupščine SR Slovenije, izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije in njunih pristojnih komisij ter odborov k predlogu za izdajo* zakona
o gozdovih je bil potem izdelan prvi osnutek (30. 7. 1972) zakona o gozdovih, ki
je bil poslan v pripombe vsem občinskim skupščinam, vsem gozdnogospodarskim
organizacijam, gospodarski zbornici SRS, poslovnemu združenju gozdarstva, poslovnemu združenju »Les«, biotehniški fakulteti v Ljubljani, inštitutu za gozdno
in lesno gospodarstvo Slovenije, zadružni zvezi Slovenije in vsem pristojnim
republiškim upravnim organom.
K temu osnutku (30. 7. 1972) so poslali svoje pripombe:
— 43 občinskih skupščin,
— vse gozdnogospodarske organizacije, razen GG Novo< mesto,
— vsi občinski oziroma medobčinski gozdarski inšpektorji,
— gospodarska zbornica SRS,
— poslovno združenje gozdnogospodarskih organizacij,
— poslovno združenje »LES«,
— biotehniška fakulteta v Ljubljani,
— zadružna zveza Slovenije,
— sekretariat IS za zakonodajo,
— republiški sekretariat za urbanizem,
— republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo,
i— republiško javno' pravobranilstvo,
i— republiški senat za prekrške.

Priloge
Pri sestavi predloženega osnutka (11. 4. 1973) zakona o gozdovih so bile
v največji možni meri upoštevane pripombe navedenih organov ter organizacij
in njihovih združenj. Vseh pripomb ni bilo mogoče upoštevati, zlasti ne tistih,
ki niso skladne z žfe sprejetimi stališči skupščine SR Slovenije do ureditve
gospodarjenja z gozdovi v naši republiki, kar je bilo objavljeno v uvodoma
navedenem sklepu in priporočilih o vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji
razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji. Upoštevati ni bilo moč tudi tistih
pripomb s takšno problematiko, ki se ureja v drugih predpisih.
Predloženi osnutek (11. 4. 1973) zakona o gozdovih je za ureditev vprašanj
s področja odnosov v gozdni proizvodnji sestavljen tako, da podpira načela
racionalnega gospodarjenja z gozdovi na podlagi sodobnih izsledkov gozdarske
znanosti in hkrati zagotavlja trajnost in izboljševanje splošnih koristnih funkcij
gozdov, kar se v pretežni meri uresničuje z družbenim vplivom na gospodarjenje
z gozdovi.
Družbeni vpliv na gospodarjenje se zaradi splošnega interesa za gozdove
v osnutku zakona o gozdovih zagotavlja zlasti v pogledu usklajevanja vsakoletnih sečenj v gozdovih z njihovimi prirastnimi zmogljivostmi. Prav tako' se
v osnutku zakona na ustrezen način ureja področje vzdrževanja, obnove, pospeševanja in varstva gozdov, ker je to izrazita gozdarska dejavnost, s katero
se v pretežnem delu vzdržuje splošni družbeni interes za gozdove. Obseg vsakoletnih del v tej dejavnosti mora biti usklađen in odvisen od vsakoletnega izkoriščanja, to je od jakosti poseganja v gozdove. To usklajevanje in uravnovešanje med izkoriščanjem in gojenjem, gozdov se vzpostavlja z gozdnogospodarskimi načrti, katerih izdelava, potrjevanje, izvajanje in kontrola nad njihovim
izvajanjem se prav tako odvija na podlagi zakona. Zaradi skladnega razvoja
gozdarstva v okviru družbenoekonomskega razvoja republike morajo biti gozdnogospodarski načrti usklađeni z določbami srednjeročnega in dolgoročnega
družbenega plana razvoja SR Slovenije.
Za usklajevanje interesov med gozdnim in lesnim gospodarstvom ter za
usklajevanje teh gospodarskih interesov s splošnim družbenim interesom za
gozdove pa se na podlagi zakona ustanovi samoupravna interesna skupnost
gozdarstva SR Slovenije, ki jo sestavljajo delavci in združeni kmetje s področja
gozdarstva, delavci s področja predelave oziroma drugačne uporabe lesa ter
drugih zainteresiranih področij gospodarstva, kakor tudi druge zainteresirane
samoupravne organizacije in občani. Širok in vsestranski sestav te samoupravne interesne skupnosti ter njene obširne in odgovorne naloge, ki izvirajo
iz zakona, so podlaga za učinkovito izvajanje družbenega vpliva na gospodarjenje z gozdovi. Med bistvene naloge te samoupravne interesne skupnosti sodi
usmerjanje gospodarjenja z gozdovi v naši republiki, tako da usklajuje potrebe
gozdnega in lesnega gospodarstva, ob hkratni zagotovitvi ohranjevanja in izboljševanja splošnih koristnih funkcij gozdov. Usmerjanje gospodarjenja z
gozdovi temelji na usklajevanju programov v gozdnogospodarskih načrtih območij ter predvidevanjih srednjeročnega iin dolgoročnega družbenega plana
razvoja SR Slovenije, ob vsestranskem upoštevanju vseh interesov za gozdove.
Bistvena naloga te samoupravne interesne skupnosti je tudi usklajevanje interesov na lesnem tržišču, tako da skladno s sistemom cen vodi samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje v zvezi s cenami lesa. Nadaljnja njena temeljna
naloga, ki je izredno pomembna za prihodnji skladen razvoj gozdarstva in
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racionalno izrabo degradiranih gozdov oziroma opuščenih kmetijskih površin,
namenjenih za gozdove, je skrb za razširjeno gozdno reprodukcijo in upravljanje s sredstvi, ki se združujejo za financiranje te dejavnosti. Pomembno vlogo
ima ta samoupravna interesna skupnost tudi pri razglašanju gozdov za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom. Prav tako je tudi pomembno, da
v okviru samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije deluje
posebna sekcija za kraško območje, ki ima nalogo, da skrbi za varstvo, vzdrževanje, obnovo, pogozdovanje, melioracijo in gojenje gozdov na Krasu.
Delo samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije poteka
na podlagi samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja skladno
s smernicami in sklepi, ki se sprejemajo na sejah skupščine te interesne skupnosti, ki je njen najvišji organ upravljanja.
Materialna podlaga za izvajanje nalog samoupravne interesne skupnosti
za gozdarstvo SR Slovenije so združena sredstva s področja gozdarstva in
predelave oziroma drugačne uporabe lesa in povrnjeni prispevek gozdarstva
za financiranje javnih cest. Oblikovanje združenih sredstev je obvezno, in sicer
tako, da se sredstva s področja gozdarstva in predelave oziroma drugačne uporabe lesa združujejo na podlagi družbenega dogovora z vsakoletnimi samoupravnimi sporazumi. Sredstva za financiranje del v zvezi z gozdnimi cestami pa se
odstopijo na podlagi sporazuma med samoupravnima interesnima skupnostima
za gozdarstvo in za ceste. Obvezno združevanje sredstev se oblikuje v minimalnem obsegu, tako da se zagotavlja izvedba del za razširjeno gozdno' reprodukcijo po programu samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije skladno z določbami družbenih planov razvoja SR Slovenije, in sicer:
— na področju gozdarstva se združuje del sredstev od cene lesa na, panju
v družbenih gozdovih. Cena lesa na panju se po 8. členu osnutka zakona ugotavlja za vse družbene gozdove in je tisti del dohodka, ki izvira iz neenakih
pogojev gospodarjenja z gozdovi. Ta sredstva se morajo vlagati v razširjeno
gozdno reprodukcijo v okviru gozdnogospodarskih območij, del teh sredstev
pa se obvezno združuje v okviru republike za iste namene. Po oceni znaša
cena lesa na panju okoli 25 do 30 milijonov din, od česar bi se za okvir
republike odstopilo ca. 10 do 15 °/o. V združena sredstva se na področju gozdarstva združuje tudi del prispevka za biološka vlaganja od gozdov v zasebni
lastnini. V zasebnih gozdovih je prav tako nujno potrebno meliorirati znatne
površine, zato je prav, da se tudi del tega prispevka združi v združena sredstva
v okviru republike. Najmanjši obseg teh sredstev naj bi znašal 5 % od vsega
prispevka za biološka vlaganja od zasebnih gozdov;
— na področju predelave oziroma drugačne uporabe lesa se združujejo
sredstva na podlagi prejetih količin lesa, tako da organizacije združenega dela
s tega področja združijo najmanj 1'% sredstev od nabavne cene lesa, ki ga
nabavijo iz gozdov SR Slovenije. Skupni znesek za to področje naj bi bil
približno enak skupnemu znesku, ki ga združuje gozdarstvo;
— gozdarstvo gradi in vzdržuje gozdne ceste zaradi lastne ekonomske nujnosti, vendar pa te ceste uporabljajo tudi drugi uporabniki. Dinamika gradnje
gozdnih cest je prepočasna in zaradi tega gozdarstvo že zaostaja v svojem razvoju. kar je eden od glavnih vzrokov, da se gozdovi še ne izkoriščajo1 kompleksno. Ker gozdne ceste uporabljajo tudi drugi uporabniki, je upravičeno in
utemeljeno, da se gozdarstvu povrne prispevek, ki ga plačuje za financiranje
javnih cest od goriva, porabljenega z njenimi vozili na lastnih cestah, in od
goriva, ki je bito porabljeno- za druga sredstva njene mehanizacije. Gozdarstvo
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porabi s. svojimi stroji brez uporabe javnih cest na leto okoli 1 milijon litrov
bencina in okoli 18,3 milijona litrov nafte. Po oceni bi ta odstopljeni prispevek
znašal ca. 5 do 6 milijonov din, kar je za vzdrževanje okrog 5500 km gozdnih
cest in za nove gradnje ter rekonstrukcijo okoli 350 km takih cest na leto- le
zelo majhen prispevek.
V osnutku zakona, in sicer v prehodnih določbah, je predvideno tudi, da
k združenim sredstvom prispeva svoj delež tudi SR Slovenija v letih 1974 in
1975. Višina prispevka SR Slovenije naj bii v teh letih znašala eno polovico
od sredstev, ki jih združijo organizacije združenega dela s področja gozdarstva
ter primarne predelave lesa in rudarstva, vendar ne več kot 5 milijonov din
na leto. Takšna rešitev tega vprašanja je skladna z določbami družbenega
plana razvoja SR Slovenije v letih od 1971 do> 1975 (Uradni list SRS, št. 4/73),
ki med smernicami za ukrepe ekonomske politike v tem obdobju določa, da
bo republika zagotovila del finančnih sredstev za razširitev lesno surovinske
osnove. Prav tako je takšna rešitev skladna tudi s sklepom skupščine SR Slovenije glede zagotovitve finančnega sodelovanja družbe' pri gospodarjenju z
gozdovi na področju razširjene gozdne reprodukcije, ki je bil objavljen v že
navedeni resoluciji v gozdarstvu iz leta 1970. Po predlagani ureditvi je to
vprašanje sicer ustrezno rešeno, vendar siamo do leta 1975, ker po- tem letu
ni več predvidena obveznost SR Slovenije na podlagi zakona, da s svojimi
sredstvi sodeluje pri financiranju te gozdarske dejavnosti.
SR Slovenija je s svojimi sredstvi sodelovala pri financiranju razširjene
gozdne reprodukcije tudi doslej, in sicer na podlagi družbenih planov razvoja
SR Slovenije v letih od 1966 do 1970 in v letih od 1971 do 1975. Na pobudo
gozdarstva so se že v letu 1965 začele priprave za združevanje sredstev gozdarstva, lesne, celulozne in papirne industrije, ki naj bi skupaj s sredstvi SR Slovenije pokrivala to področje investicij. Sredstva SR Slovenije naj bi delovala
predvsem kot spodbuda gospodarstva za čim uspešnejšo- izvedbo te dolgoročne
akcije. Po večletnih prizadevanjih so bih doseženi določeni uspehi, vendar ta
akcija v bistvu ni uspela. Naložbe v te vrste investicij so po- svoji naravi dolgoročne in zato- pri gospodarskih organizacijah združenega dela ni neposredne
ekonomske zainteresiranosti za te vrste vlaganj, čeprav so iz širšega aspekta
zelo pomembna. Pri vlaganju v razširjeno gozdno reprodukcijo je bistvenega
pomena, da je zagotovljeno trajno financiranje te dejavnosti, ki mora biti
zato urejeno na podlagi zakona. Prav tako je pomembno, da pri tem združevanju
trajno sodelujejo tudi sredstva širše družbene skupnosti kot spodbuda pri združevanju sredstev gospodarstva. Prav zato1 bi bilo potrebno-, da se sistemsko reši
vprašanje trajne soudeležbe sredstev SR Slovenije pri tem združevanju sredstev, in ne samo- do leta 1975.
Za zagotovitev družbenega vpliva na gospodarjenje z gozdovi po posameznih
gozdnogospodarskih območjih je v osnutku (11. 4. 1973) zakona o gozdovih predlagano, da se uredi na ta način, da o vprašanjih splošnega družbenega interesa
za gozdove in usklajevanja interesov gozdnega in lesnega gospodarstva soodlorčajo tudi delegati drugih zainteresiranih samoupravnih organizacij in občinskih
skupščin. Ta skupina delegatov sodeluje in enakopravno odloča na sejah najvišjega organa upravljanja gozdnogospodarske organizacije (zbor delegatov),
ki jo sestavljajo delavci in združeni kmetjer-lastniki gozdov, kadar se odloča
o vprašanjih splošnega družbenega interesa za gozdove. Za ta vprašanja se
po osnutku zakona šteje: varstvo okolja, usklajevanje interesov med gozdarstvom, kmetijstvom, predelavo oziroma drugačno predelavo lesa, lovstvom in
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turizmom, usmerjanje gradnje gozdnih cest in kadar se razpravlja o predlogih
za razglašanje gozdov za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom.
V predloženem osnutku zakona je za zagotovitev družbenega vpliva na
gospodarjenje z gozdovi po gozdnogospodarskih območjih dana tudi variantna
rešitev, tako da bi namesto skupine delegatov drugih za gozdove zainteresiranih
samoupravnih organizacij in občinskih skupščin v zboru delegatov gozdnogospodarskih organizacij delovale posebne območne samoupravne interesne
skupnosti za gozdarstvo:. Vsebina dela teh samoupravnih interesnih skupnosti
bi bila enaka delu zbora delegatov, kadar se odloča o vprašanjih posebnega
družbenega interesa in pri tem odločanju sodelujejo delegati drugih zainteresirancev. Pri formiranju območnih samoupravnih interesnih skupnosti pa se
pojavlja dilema, kako zagotoviti učinkovitost izvajanja njihovih nalog, ker bi
bile po variantnem predlogu te samoupravne interesne skupnosti brez vsakršne
materialne osnove. Ta materialna osnova bi se sicer lahko formirala na ta
način, da bi gozdnogospodarske organizacije odstopile del svojih sredstev,
vendar bi to< verjetno ne bilo smotrno niti realno, ker v posameznem gozdnogospodarkem območju opravlja vse naloge s področja gozdarstva ena gozdno*gospodarska organizacija. Poleg tega je v osnutku zakona učinkovitost dela
skupine delegatov drugih zainteresirancev povsem zagotovljena pri odločanju
o vprašanjih posebnega interesa za gozdove.
Med najpomembnejšimi sestavinami predloženega osnutka (11. 4. 1973)
zakona o gozdovih je predlagana ureditev samoupravnih odnosov pri skupnem
gospodarjenju z gozdovi v družbeni in zasebni lastnini. V osnutku je upoštevana
enotnost in celovitost gozdnogospodarskega območja, kot tudi dejstvo, da območje sestavljata dve lastninski kategoriji gozdov, s katerimi gospodarijo delavci
in združeni kmetje^lastniki gozdov. Zato je v osnutku zakona predvidenoi, da se
po posameznih gozdnogospodarskih območjih združeni kmetje^-lastniki gozdov
organizirajo v obrat za kooperacijo za celo območje, lahko pa tudi v več obratov
za kooperacijo, in sicer za eno ali več organizacijskih enot gozdnogospodarske
organizacije. Obrat za kooperacijo ima položaj temeljne organizacije združenega
dela in se zanj smiselno uporabljajo določbe zakona o* združevanju kmetov
(Uradni list SRS, št. 22/72). Glavna posebnost obrata ah obratov za kooperacijo
je po osnutku zakona o gozdovih v tem, da so predpisane obvezne skupne zadeve
za gozdove v družbeni in zasebni lastnini celotnega gozdnogospodarskega območja, o katerih se odloča v zboru delegatov kot najvišjem organu upravljanja
gozdnogospodarske organizacije na skupnih sejah. Zbor delegatov izvolijo delavci in združeni kmetje^lastniki gozdov, odločajo pa o vsakem predlogu ločeno
delegati delovne skupnosti in delegati združenih kmetov. Obvezne skupne zadeve
so v osnutku zakona taksativno navedene, medtem ko> je odločanje o vseh drugih
zadevah prepuščeno samoupravnemu sporazumevanju in dogovarjanju.
Predloženi osnutek (11. 4. 1973) zakona O' gozdovih vsebuje tudi predloge
za ureditev nekaterih vprašanj s področja zemljiških odnosov. Gre za tista
vprašanja, ki jih je treba glede na posebnosti gozdov in gozdne proizvodnje
urediti v tem zakonu. Med ta vprašanja sodijo' zlasti: urejanje prometa z gozdovi v družbeni lastnini (prenos pravice uporabe), vprašanja, ki so> v zvezi
z upravljanjem z goadovi, vprašanje tras daljnovodov in zasilne poti prek tujih
gozdov, kaj je v gozdovih dovolj eno: in prepovedano, posebnosti pri prometu
z gozdovi (nakup, prodaja, podaritev, zamenjava) ter posebnosti pri arondaciji
in komasaciji gozdov.
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Pomembnejše pripombe, ki so bile poslane k prvemu osnutku (30; 7. 1972)
zakona o gozdovih, pa jih ni bilo mogoče upoštevati .ali pa jih je bilo mogoče
upoštevati le delno, so naslednje:
1. V več pripombah je bilo- izraženo mnenje, da. bi v zakonu o gozdovih
moralo biti bolj natančno opredeljeno, kaj so splošno koristne funkcije gozdov,
in določeno, kako se krijejo stroški za vzdrževanje teh posrednih funkcij gozdov.
Prav tako bi moralo biti v zakonu določeno, kateri družbeni organ je za to
področje odgovoren. Motivacija za predlagano ureditev je v tem, da splošno
koristne fuinkcije gozdov uporablja celotna družba, medtem ko stroške za
njihovo vzdrževanje krijejo le gozdnogospodarske organizacije in lastniki gozdov (gozdni gospodarstvi Bled in Kranj, gospodarska zbornica SRS, poslovno
združenje gozdarstvo, poslovno združenje »Les«),
Navedeno pripombo je bilo mogoče le delno upoštevati. Na podlagi že
sprejetih stališč o sistemski ureditvi na področju gozdarstva se z gozdovi gospodari v okviru določenih gozdnogospodarskih območij in po gozdnogospodarskih načrtih na podjetniški način, torej v mejah gospodarskega računa. Zakon
o gozdovih in drugi predpisi s tega področja urejajo gospodarjenje z gozdovi
na podlagi ustavnih določb skladno z njihovo naravo in namenom. Zaradi
smotrnega izvajanja gospodarske dejavnosti v gozdovih, kar urejajo predpisi
s tega področja, niso splošno koristne funkcije gozdov v ničemer okrnjene,
temveč nasprotno, gojeni in pravilno oblikovani gozdovi te funkcije še zboljšujejo. Prav zato ohranjanje in vzdrževanje splošno' koristnih funkcij gozdov ne
povzroča samo po sebi v gospodarskih gozdovih nobenih posebnih stroškov.
Gozdarska dejavnost, ki neodložljivo terja razmeroma veliko sredstev za nemoteno poslovanje, je področje vzdrževanja, obnove, pospeševanja in varstva
gozdov. Posledica delovanja te dejavnosti je med drugim tudi zboljševanje
splošno koristnih funkcij gozdov, vendar sodi to področje v okviru gospodarjenja z gozdovi kot njegov sestavni del in zato stroški za to dejavnost bremenijo proizvodnjo oziroma dohodek od vsakoletnega poseka lesa. Ureditev tega
področja je v osnutku zakona o gozdovih predvidena v poglavju o financiranju
reprodukcije gozdov z določbami o prispevku za biološka vlaganja in o združevanju sredstev za razširjeno gozdno reprodukcijo. Kadar pa se z razglasitvijo
začasno varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim namenom omeji med drugim
tudi izkoriščanje gozdov, ima organizacija združenega dela, ki gospodari z
gozdovi, oziroma lastnik gozda pravico do odškodnine, kar je v osnutku zakona
tudi predvideno.
2. Več gozdnogospodarskih organizacij, gospodarska zbornica SRS, poslovno
združenje gozdarstva, nekatere občine so v svojih pripombah navedli, da je
v osnutku zakona o gozdovih preveč podrobno navedena razmejitev pravic
za lastnike gozdov, ki izvirajo iz lastnine in iz skupnega gospodarjenja z gozdovi.
Navedli so tudi pomislek, da bi urejanje te problematike sodilo bolj v samoupravne akte organizacij združenega dela in ne toliko v zakon o gozdovih.
V tej zvezi je bilo tudi več pripomb, da osnutek zakona predvideva dolžnosti
samo za organizacije združenega dela in ne tudi za lastnike gozdov. Lastniki
gozdov imajo' namreč predpravico do vseh gozdnogospodarskih del v svojih
gozdovih, za pravilno izvedbo teh del, torej za izvedbo del skladno s predpisi,
pa odgovarja samo organizacija, ki s temi gozdovi gospodari.
Na podlagi 30. člena ustave SRS ureja lastninsko pravico na gozdovih zakon,
medtem ko jo združenim kmetom-lastnikom gozdov na podlagi XXXV. amandmaja ustavnih amandmajev od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije zajamčeno
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pri skupnem gospodarjenju z družbenimi in zasebnimi gozdovi sodelovanje
pri upravljanju ter v okviru skupnega gospodarjenja prav tako skladno z zakonom zagotovljeno samostojno odločanje o zadevah gospodarjenja z zasebnimi
gozdovi in ustvarjenem dohodku na podlagi njihovega dela in njihovih vloženih
sredstev. Ureditev lastninske pravice na gozdovih je torej potrebna v zakonu
o gozdovih. Urejanje samoupravnih odnosov med organizacijo združenega
dela in združenimi kmeti-lastniki gozdov sicer sodi v sfero samoupravnega
sporazumevanja in dogovarjanja, vendar skupno gospodarjenje ni prostovoljno,
ampak obvezno za vse gozdove, zato pa je potrebno tudi z zakonom zagotoviti
izvedbo intencije XXXV. ustavnega amandmaja. Prav zato je v osnutku zakona
o gozdovih predvidena logična razmejitev pristojnosti obrata za kooperacijo.
Predviden je tudi proces urejanja medsebojnih odnosov, in sicer na podlagi
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja.
Pripomba, da so v osnutku zakona predvidene dolžnosti samo' za organizacije
združenega dela in ne tudi za lastnike gozdov, ni utemeljena. Na podlagi ustavnih amandmajev je gospodarjenje z gozdovi skupno, z vsemi gozdovi posameznega gozdnogospodarskega območja pa gospodari ena organizacija združenega
dela. Ker je celotno gospodarjenje z gozdovi poverjeno gozdnogospodarski organizaciji, je razumljivo, da je samo ona odgovorna za izvrševanje del po predpisanih normah (gozdni red). Predpisi urejajo opravljanje gozdnogospodarskih
del le v toliko, kolikor je to potrebno z vidika varstva gozdov. V okviru organizacije združenega dela se s splošnimi samoupravnimi akti ah pa z neposrednimi
dogovori uredijo pogoji, po katerih posamezni lastniki gozdov opravljajo gozdnogospodarska dela glede vrste, obsega in kvalitete posameznih del. Izvajanje
gozdnogospodarskih del v zasebnih gozdovih sodi na podlagi dogovarjanja v
okvir obrata za kooperacijo kmetov-lastnikov gozdov in organizacije združenega dela. Gre torej za urejanje medsefojnih odnosov na ekonomski podlagi
in zato ne bi bilo primerno tega vprašanja urejati s predpisi.
3. Občina Cerknica je v svojih pripombah opozorila tudi na probleme
v zvezi z opuščanjem kmetijskih površin in predlagala, da naj bi bile gozdnogospodarske organizacije dolžne take površine pogozditi v roku, ki bi ga
določila občinska skupščina.
SR Slovenija ima glede celotne površine razmeroma velik delež gozdov,
ki so v glavnem dobre kvalitete, so pa tudi prostrane površine gozdov (po oceni
jih je okoli 150 000 ha), ki so zelo slabe kvalitete in raznih stopenj degradacije.
Poleg teh površin se sicer polagoma, vendar pa konstantno zaraščajo nove
površine gozdov na opuščenih kmetijskih površinah. T:a pojav je pri nas že
zgodovinski, saj je po zračunani oceni znašala gozdnatost v 1840. letu 37%,
okrog 1900. leta 42'% in v letu 1965 že 48%. Ker se ta proces še nadaljuje,
postaja čedalje večji problem, od kod dobiti denar za vlaganje pri pospešitvi
procesa nastajanja gozdov na teh površinah. Ce se ne bo moglo obvladati tega
nekontroliranega zaraščanja, to pomeni, da bodo odtegnjene razmeroma velike
površine bodisi kmetijski ali gozdni proizvodnji lahko tudi za več kot celo
stoletje.
Navedene problematike ne bo mogoče rešiti v kratkem času in v celoti
samo na podlagi zakona o gozdovih, saj ne gre za gozdne površine, zlasti pa
ne zato, ker gozdarstvo ni toliko akumulativna panoga, da bi z lastnimi zmogljivostmi v doglednem času vložila tako velika sredstva za usposobitev teh
površin za redno gozdno proizvodnjo. To vprašanje se bo reševalo na podlagi
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zakona o gozdovih z združenimi sredstvi v okviru samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo^ SR Slovenije.
4. Veliko pripomb je bilo glede tega, ali naj bodo gozdovi v družbeni
lastnini razglašeni za osnovna sredstva ali ne. Pri tem so bila mnenja zelo
različna, vendar se je pretežna večina strinjala, da naj bodo družbeni gozdovi
razglašeni še naprej za osnovna sredstva in da naj bo ta določba tudi v zakonu
o gozdovih. Razglasitev gozdov za osnovna sredstva ni nujno potrebna, kajti
družbene gozdove je razglasil za osnovna sredstva tudi zvezni zakon o sredstvih
delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 10/68, 24/68, 48/68, 42/69, 28/70 in
34/70) v svojem 42. členu, ki pa ostane v veljavi tudi v prihodnje.
5. Glede vsebine 6. člena se je več organizacij zavzemalo', da bi morala
zajemati tudi primarno predelavo lesa, medtem ko je poslovno združenje
»Les« zahtevalo, da je treba v tem členu izrecno navesti, da se predelava lesa
ne šteje za gospodarjenje z gozdovi. Nobene od obeh pripomb ni bilo mogoče
upoštevati, ker predelava lesa sodi po svoji vsebini v druge panoge in ne
v gospodarjenje z gozdovi. Poleg tega se gozdnogospodarske organizacije lahko
po drugih predpisih registrirajo za to dejavnost, seveda če izpolnjujejo ustrezne
pogoje, ne glede na to, ali se po zakonu o gozdovih predelava šteje za gospodarjenje z gozdovi ali ne.
6. K členu 6 je dala pripombo tudi Zadružna zveza Slovenije, ki meni,
da vsebina gospodarjenja z gozdovi ne more zajemati tudi področja prometa
z lesom, zato naj se ta določba črta. Ta pripomba je v neposredni zvezi tudi
z njenim predlogom za spremembo režima prometa z lesom v 12. členu. Zadružna
zveza Slovenije predlaga, da naj bi zakon o gozdovih pooblastil za prodajo lesa
iz zasebnih gozdov poleg gozdnogospodarskih organizacij, ki gospodarijo z
vsemi gozdovi, tudi kmetijske zadruge. Pooblastilo naj bi bilo takšno, da bi se
lahko posamezni kmetje prosto odločali, ali bodo svoj les prodali gozdnogospodarski organizaciji ah pa kmetijski zadrugi.
Skupščina SR Slovenije je v že navedenem sklepu in priporočilih o vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji, sklenila, da mora biti promet z lesom tudi iz zasebnih gozdov tako
urejen, da bo zagotavljal organiziranost trga z lesom in da bodo združeni
kmetje-lastmki gozdov samostojno odločali o vseh zadevah prometa z lesom.
Osnutek zakona o gozdovih je s tem stališčem skupščine SR Slovenije povsem usklađen.
Predloga Zadružne zveze Slovenije ni mogoče upoštevati tudi zato, ker
ni v skladu s temeljno konstrukcijo sistemske ureditve gospodarjenja z gozdovi
v SR Sloveniji. Na podlagi določbe v 30. členu ustave ISR Slovenije je v osnutku
zakona (10. člen) opredeljena lastninska pravica na gozdovih. PO' tej opredelitvi
ima lastnik gozda med drugim bistveno pravico do cene lesa na panju in prednost do upravljanja vseh gozdnogospodarskih del v svojem gozdu, če je kmet,
pa še pravico do lesa iz svojega gozda za neposredno domačo uporabo in vse
pravice iz samoupravnih odnosov. Vsakršna ureditev, po kateri bi lastnik
gozda (tudi če je kmet) lahko samostojno prodajal sortimente iz svojega gozda,
bi pomenila porušitev sedanje temeljne konstrukcije zakona. Po osnutku zakona
kmetje-lastniki gozdov samostojno odločajo o zadevah prodaje lesa, vendar ne
individualno, ampak združeni v obratu za kooperacijo. Upoštevanje predloga
Zadružne zveze Slovenije ne bi pomenila samo delne, ampak popolno sprostitev
trgovine z lesom, ker bi omejevanje izbora kupcev pomenilo kršenje enotnega
jugoslovanskega tržišča.
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Po osnutku zakona združeni kmetje-lastniki gozdov obvezno združujejo
delo in sredstva ter o rezultatih gospodarjenja samoupravno odločajo. Ni si
mogoče zamišljati samoupravne pravice do razpolaganja s sredstvi, ki pa se
v gozdarstvu realizirajo samo ob prodaji lesa. Ob izločitvi promete z lesom
bi ostala samoupravi materialna osnova le prispevek za biološka vlaganja
od gozdov, na katerih je lastninska pravica. Zbiranje tega prispevka bi se
lahko uredilo le bolj ali manj na fiksalni način. Poleg tega pomeni združevanje
sredstev tudi to, da lastniki gozdov in gozdnogospodarske organizacije skupno
opravljajo dejavnost izkoriščanja gozdov. Pri proizvodnji gozdnih sortimentov
je sodelovanje obeh poslovnih partnerjev, ki sta sicer obvezno združena, sedaj
že močno povezano. Lastniki gozdov opravijo pri poseku in izdelavi gozdnih sortimentov okoli 90'% del, pri spravilu lesa do kamionskih cest še1 okoli 60%,
medtem ko prevozov lesa po kamionskih cestah opravijo le še okoli 50 %. V
takšnih razmerah promet z lesom torej ne pomeni le čistega trgovanja z lesom,
ampak močno kooperativno sodelovanje, in ga zato kot zaključno fazo proizvodnega ciklusa ni mogoče izločiti iz okvira skupnega gospodarjenja z gozdovi.
7. Pripombe k členu 13, da naj bi se gozdnogospodarski načrti sestavljali
tudi za dobo, daljšo od 10 let, ki jo je posredovalo več občin in gozdnogospodarskih organizacij, ni bilo mogoče upoštevati že zaradi motivacije predloga.
Podaljšati dobo veljavnosti načrtov ne bi bilo smotrno, ker je tudi doba 10 let
razmeroma dolga in je komajda še realno mogoče planirati vse potrebne
ukrepe v gozdovih, ki so seveda po potrditvi načrta obvezni. Pocenitev izdelave
teh načrtov, kar je glavna motivacija predloga, je mogoče doseči na ta način,
da se za gozdove slabše kvalitete sestavljajo boirenostavni načrti, kar pa je v
osnutku zakona posebej predvideno.
8. Gozdno gospodarstvo Celje pripominja k členu 11, da bi ta člen moral
vsebovati tudi določbo, po kateri bi lastniku gozda lahko občinska skupščina
izdala nalog za sečnjo, če ta ne bi hotel sekati ah dovoliti sečnje v svojem gozdu
na podlagi gozdnogospodarskih načrtov. Te pripomlbe ni bilo mogoče upoštevati, ker pri gospodarjenju z gozdovi ne gre za obvezno oddajo lesa, ampak za
gospodarjenje, ki se odvija na ekonomski osnovi. Lastnik gozda se vedno lahko
odreče predpravice sečnje v svojem gozdu, ne sme pa ovirati gozdnogospodarske
organizacije1, da izvaja načrt, kar pa je v osnutku zakona izrecno predvideno.
V tej zvezi je imelo pripombo1 tudi več občin in gozdno gospodarstvo Postojna, da je premalo definirana odgovornost lastnikov gozdov in da bi ta
odgovornost morala biti tudi sankcionirana. Tudi za to pripombo velja gornja
obrazložitev.
9. Več občin je opozorilo, da bo v 53. členu predvidena opustitev odkazovanja dreves odprla vprašanje pobiranja prispevka za biološka vlaganja. Poleg
tega pa je mogoče, da bi se dobronamerni smisel te določbe poskušalo zlorabiti.
Zbiranje prispevka za biološka vlaganja je v resnici občutljivo področje
in zahteva čimbolj natančno ugotavljanje količine lesa. Pri opustitvi odkazovanja posameznih dreves, kot je predvideno v drugem odstavku 53. člena, bo
treba ta prispevek določiti na podlagi ocene. Ce bi prišlo do spora z lastnikom
gozda glede količine lesa, ga bo potrebno pač izmeriti. Po predvidenem načinu
odkazovanja so seveda mogoče tudi zlorabe, vendar gre za razmeroma majhne
količine lesa, ki ne morejo poslabšati stanja gozda, poleg tega pa so tudi te
površine pod stalno splošno strokovno kontrolo, tako da do večjih škod ne
more priti.
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10. Glede določbe v zadnjem odstavku 58. člena je gospodarska zbornica
SRS mnenja, da ni pravilna, ampak da bi se morala sredstva od izkrčenih
gozdov v primeru, kadar organizacija nima drugega gozda, prenesti v biološko
amortizacijo družbenih gozdov posameznega gozdnogospodarskega območja.
V tej povezavi pripominja občina Vič-Rudnik, da bi zakon moral obvezati tudi
zasebne lastnike gozdov, da sredstva od izkrčenih gozdov porabijo le za kmetijske namene.
Vsi družbeni gozdovi so po zveznem zakonu osnovna sredstva ene ali druge
organizacije združenega dela. Zato ni mogoče predpisati, da bi se sredstva
od izkrčenih gozdov lahko prenašala od ene na drugo organizacijo. Višino teh
sredstev je poleg tega praktično še izredno težko ugotoviti. Pri zasebnih lastnikih
se gozdovi pred krčitvijo po navadi odtujijo, običajno z razlastitvijo ali pa
tudi s prodajo. Uporabe na ta način pridobljenega denarja ne bi bilo moč s
predpisom namensko usmeriti.
11. O tem, kako bo v zakonu o gozdovih urejeno žaganje lesa na zasebnih
žagah, je bilo poslano veliko med seboj različnih in celo nasprotujočih si mnenj.
Več občin in gozdni gospodarstvi Bled in Kranj predlagajo, da naj bi se to
žaganje štelo za obrt, seveda pod primerno kontrolo, več gozdnogospodarskih
organizacij, zbornica SR Slovenije in poslovno združenje gozdarstva so mnenja,
da bi bilo treba predpisati ostrejši režam za žaganje lesa za domačo uporabo,
medtem ko poslovno združenje »-Les« navaja, da je žaganje lesa in druga vrsta
predelave oblega lesa industrijska dejavnost. Le izjemoma naj bi se lahko dovolilo žaganje na zasebnih žagah za potrebe prebivalstva po določenih pogojih,
ki naj bi jih predpisal poseben pravilnik.
Glede na navedeno različnost mnenj o tej problematiki in ker so gozdni
sortimenti in deske v več primerih osnova za odmero raznih dajatev in prometnega davka, je najbolj smotrno, da ostane tudi v prihodnje v veljavi, da
mora vsaka zasebna žaga imeti obratovalno dovoljenje. Koliko in kje naj bodo
te žage registrirane, naj presodi občinska skupščina, medtem ko lastnik gozda
za svoj les za neposredno domačo uporabo in če žaga na lastni žagi, ne potrebuje
nobenega dovoljenja. Takšna ureditev je predvidena v 63. členu.
12. V zvezi s prispevkom za biološka vlaganja je več občin, več gozdnogospodarskih organizacij, gospodarska zbornica in poslovno združenje gozdarstva predlagalo, da naj bi se ta sredstva lahko uporabljaja tudi za gozdne ceste.
Predloga ni mogoče upoštevati, ker je skupščina SR Slovenije o tem že sprejela svoje stališče, ki je bilo objavljeno v že navedeni resoluciji o gozdarstvu,
da je ta prispevek namenjen samo za gozdnogojitvena dela.
13. Glede republiškega gozdnega sklada so bili nekateri (občina Velenje,
Glin Nazarje) proti njegovi ustanovitvi, medtem ko občina Radlje navaja, da
gozdarstvo ne more biti izjema, saj v nobeni panogi ni formiran sklad aktivnih
v korist pasivnih.
Pomurske občine predlagajo, da naj bi se iz sredstev republiškega gozdnega
sklada financiralo tudi odkazovanje v ekonomsko šibkejših zasebnih gozdnih
območjih.
Združevanje sredstev za razširjeno gozdno reprodukcijo je skladno s stališčem skupščine SR Slovenije, ki je bilo objavljeno v že navedeni resoluciji
o gozdarstvu, kjer je določen tudi namen uporabe teh sredstev. Ta sredstva so
namenjena za financiranje razširjene gozdne reprodukcije, torej ne morejo
kriti stroškov za odkazovanje.
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14. Glede režima pri prometu z lesom iz zasebnih gozdov (12. člen) so bili
nekateri (gozdna gospodarstva Bled, Kranj in Celje) mnenja, da naj bi lahko
prodajala les iz teh gozdov samo organizacija združenega dela, ki gospodari
z gozdovi, in ne tudi obrat za kooperacije. Go-zdno gospodarstvo Ljubljana,
gospodarska zbornica SR Slovenije in poslovno združenje gozdarstva predlagajo-,
da naj se črta drugi odstavek tega člena, po katerem lastnik gozda lahko proda
tisti svoj les, ki ga pridobi za neposredno domačo uporabo, medtem ko poslovno
združenje »Les« predlaga za to kategorijo lesa takšno dikcijo, da bi lastnik
gozda moral vrniti organizaciji tudi tisti les, ki bi mu morebiti ostal od one
količine, ki jo je pridobil skladno s točko a) v 10. členu za domačo uporabo.
Pripombe, da ne bi smel samostojno prodajati lesa iz zasebnih gozdov obrat
za kooperacijo organizacijske enote (gozdnega obrata) v organizaciji združenega
dela, ni mogoče sprejeti, ker ni skladna s stališčem skupščine SR Slovenije iz
že navedene resolucije o gozdarstvu, po kateri združeni kmetje-lastniki gozdov
samostojno odločajo o organizaciji, ceni in o načinu prodaje lesa iz zasebnih
gozdov. Prav tako ni moč usvojiti pripombe, da lastnik gozda ne bi smel
prosto razpolagati z lesom, ki ga je pridobil za neposredno domačo uporabo
v svojem kmečkem gospodarstvu in kmečkem gospodinjstvu, kajti pridobil ga
je legalno, takšna pridobitev lesa pa ne more biti drugačna kot dokončna.
15. V zvezi z vprašanjem organizacije gozdarske inšpekcije je bilo poslano
mnogo pripomb, vendar so mnenja zelo različna in deljena. Nekateri se zavzemajo za sedanjo obliko-, medtem ko drugi predlagajo centralizirano inšpekcijo,
to je republiško gozdarsko inšpekcijo z izpostavami po občinah.
Organizacijo gozdarske inšpekcije bo potrebno dokončno rešiti skupno
z inšpekcijskimi službami na splošno. Zato je v osnutku zakona o gozdovih
predvideno, da do takrat ostane taka oblika gozdarske inšpekcije, kot je sedaj
v veljavi.
MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Kočevje,
Radlje ob Dravi in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 36. zasedanju dne 28. maja 1973 obravnavali osnutek zakona o gozdovih.
V razpravi so sodelovali delegati občin Idrija, Logatec, Mozirje, Nova Gorica
in Trebnje.
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 skupina delegatov, 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 do njih svoje stališče.
V načelni in splošni razpravi o tem osnutku, ki je bil obravnavan v okviru javne razprave na številnih sestankih in posvetovanjih vseh
zainteresiranih v občinah, so delegati dali podporo osnovnim izhodiščem in
usmeritvi zako.na.
Ob tem pa je bilo ugotovljeno, da predlogi kmetov-lastnikov gozdov niso
bih ustrezno upoštevani pri oblikovanju osnutka, zlasti glede režima prometa
z lesom in ukinitve monopolnega položaja gozdnih gospodarstev na tem pod-
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ročju. Na ta način bi namreč lahko hitreje razvijali kmetijstvo, ki je sicer
nizko akumulativno, in omogočili, da ostajajo mlajši ljudje na kmetijah, kjer
bi videli svojo dolgoročnejšo perspektivo. (Delegat občine Logatec.)
V razpravi je bilo posebej opozorjeno na probleme v zvezi z množičnim
izletniškim turizmom v gozdovih ob koncu tedna in ob praznikih. Tako pride na
primer v Trnovski gozd v enem samem dnevu tudi od 15 do 20 tisoč vozil. Zaradi
tega gozd postaja iz dneva v dan vse večje smetišče in zgublja svojo rekreacijsko
in biološko funkcijo, velika pa je tudi nevarnost za požare. Temu so se v nekaterih občinah poskušali doslej upirati z lastnimi močmi, skupaj z gozdnimi
gospodarstvi, tako da so iz združenih sredstev organizirali ter financirali mrežo
prostorov za piknik ter ustrezne označbe, da bi tako skoncentrirali ljudi, ki
hodijo na obisk. Vendar pa to ne pomaga. Je tudi izredno drago. Zaradi tega
je bilo predlagano, naj bi v poglavje o varstvu gozdov vnesli poseben člen,
s katerim bi pooblastili pristojne skupščine ali več skupščin, kjer so gozdni
kompleksi, ki so posebej zanimivi za množični turizem, da lahko uvedejo
določene pristojbine, iz katerih bi se financirale vse službe za varstvo, vzdrževanje in pripravljanje prostora za piknike in za obiske turistov ter za čiščenje
gozda, ki bi jih lahko ustanovile tudi gospodarske organizacije. Brez ustreznih
služb, ki bi dajale informacije ter usmerjale izletnike, temu stanju ne bomo
storili konca. Njegova ureditev je — posebno ob meji — pomembna tudi s stališča narodne obrambe. (Nova Gorica.)
Pripombe k posameznim členom:
5. člen : Predlagano je bito, naj bi se tudi intenzivni smrekovi nasadi
šteli kot gozd. (Idrija.)
8. člen : V zvezi z določbami tega člena je bilo postavljeno vprašanje,
kaj storiti v primeru, če je ob upoštevanju vseh neugodnih dejavnikov cena
lesa na panju negativna. (Mozirje.)
V zvezi s tem ter 23. i n 24. č 1 e n o m je bilo izraženo mnenje, da pri določanju cene lesa na panju ne bi upoštevali sredstev za biološka vlaganja.
S tem bi namreč preprečili možnost za izigravanje gospodarskih organizacij,
saj bi vsa sredstva za vlaganje v masi delovala pri formiranju sklada. V nasprotnem primeru pa bi lahko prišli do negativnega računa oziroma cene lesa.
(Idrija.)
12. člen : Predlagano je bilo, da naj se druga točka tega člena dopolni
z določbo, da mora biti les za neposredno domačo uporabo vidno označen.
Poleg tega naj bi ta člen dopolnili v tem smislu, da velja ne samo za gozdne
lesne sortimente, ampak za les in druge gozdne proizvode. (Mozirje.)
13. člen : Izraženo je bilo mnenje, naj bi se za gozdove slabše kvalitete
sestavljali bolj enostavni načrti, brez indeksov posestnikov. Pri sestavi ureditvenih načrtov za zasebni sektor namreč sestava indeksov posestnikov izredno
podaljša delo, zato naj bi se indeksi ne izdelovali, temveč samo evidenca o
posekani masi. (Idrija.)
16. člen : Besedilo pete aliinee naj se črta, ker sporazumevanje o cenah
opravljata zavod za cene in zbornica. (Idrija.)
18. č 1 e n : Glede sestave skupščine skupnosti so menili, naj bi jo sestavljali
dve skupini, in sicer 50 % delegatov s področja gozdarstva, 50'% pa iz zainteresiranih organizacij in drugih. V prvi skupini naj bi bila polovica lastnikov
gozdov. (Idrija.)
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23. člen : V zvezi z drugo alineo prvega odstavka je bilo predlagano, naj
bi v zakonu našteli, za katere vrste lesnih sortimentov bo primarna predelava
lesa skupno z rudarstvom plačevala ta prispevek. (Mozirje.)
Glede tretje alinee tega člena je bilo predlagano, naj se sredstva za ceste
formirajo tudi iz dohodka od goriva od najetih vozil, ki delajo v gozdarstvu.
(Idrija.)
24. člen : Dana je bila podpora varianti k temu členu. (Mozirje.)
27. člen : V zvezi s petim odstavkom tega člena je bilo postavljeno vprašanje, ah bodo dosedanje dotacije SR Slovenije za kraško območje ukinjene
in bo izključni glavni vir financiranja zgolj gozdni sklad ali ne. (Mozirje.)
28. do 30. člen : Izraženo je bilo mnenje, da so variante k tem členom
nesmotrne. (Mozirje.)
31. člen : Predlagano je bilo, naj se drugi odstavek tega člena spremeni
tako, da bi se glasil: »Prispevek za biološko vlaganje gozdov, na katerih je lastninska pravica, se ne plača od drv za domačo uporabo v kmečkem gospodarstvu
in kmečkem gospodinjstvu in od tistega tehničnega lesa, ki je potreben lastniku
gozda za novogradnje in obnovo objektov na preusmerjenih kmetijah.«
Predlog izhaja iz ugotovitve, da smo do pred nekaj leti z raznimi ukrepi,
predvsem pa s politiko cen kmetijskih proizvodov omejevali in onemogočali
gradnjo kmetijskih objektov, v zadnjih letih pa to obnovo pospešujemo, skladno
z napori za povečano kmetijsko proizvodnjo-, zato bi morali tudi z oprostitvijo
prispevkov za biološko vlaganje od gozdov prispevati k pospeševanju kmetijstva. (Idrija, Trebnje.)
36. č 1 e n : V razpravi je bilo poudarjeno, naj bi v zakonu podrobneje
opredelili pravico vseh upravljalcev v združenem podjetju gozdarstva in lesne
industrije, kajti takšnih primerov združitve gozdarstva in lešine industrije
bo v prihodnosti vedno več. Verjetno ne bi bilo prav, če bi v takšnem združenem
podjetju zainteresirani lesno-industrijski del na primer ne imel nobene pravice
do odločanja o usmerjanju prodaje lesa iin podobno. (Mozirje.)
V tem členu bi morah opredeliti tudi pravico zbora delegatov, da sprejema
samoupravne akte. (Idrija.)
50. člen : Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo treba določiti za pripravo
gozdnogospodarskih načrtov vsaj dve leti časa, in ne, kot je predvideno, le
eno leto. Po izteku desetletnega načrta je namreč potrebno izdelati bilanco za
preteklo desetletje, izvršiti grupacijo sestojev, izvršiti obračune ter še izdelati
nov elaborat.
K 3. točki v tem členu pa naj se doda, da naj se, če v 6 mesecih po predložitvi načrta ni odgovora s strani sekretariata, meni, da je načrt sprejet.
(Idrija.)
Po drugem predlogu pa naj se iz istih razlogov ta člen dopolni tako, da
v primeru, če republiški sekretariat v predvidenem 6-mesečnem roku ne
potrdi 10-letnega gozdnogospodarskega načrta, lahko gozdnogospodarska organizacija uporablja nepotrjen načrt, tako da ji ni potrebno posebej izdelovati
letnih načrtov. Da pa bi razbremenih republiški sekretariat za kmetijstvo
in gozdarstvo, naj bi letne gozdnogospodarske načrte potrdila skupščina. (Mozirje.)
52. člen : Izraženo je bilo mnenje, da imamo ogromno primerov, ko
lastniki gozdov lesa ne sekajo, s čimer je doseganje eta.tov vprašljivo. Drugi
odstavek postavlja zahtevo po relaciji etata najkasneje v zadnjem letu veljav-
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nosti načrta. Praktično je to neuresničljivo, zato bi morali posebej vnesti
določilo, da se ga lahko realizira tudi po tem roku. (Idrija.)
53. člen : Določbe, ki se nanašajo na odkazovanje lesa v degradiranih
gozdovih, niso dovolj precizne, zato bi bilo bolje navesti, da odkazovanje ni
potrebno : na slabih rastiščih in predvsem v panjevskih sestojih, na primer v
sestojih akacije. Degradirani gozd ,imamo namreč tudi na zelo dobrem rastišču,
zato je včasih potrebna še večja strokovna intervencija. (Idrija.)
54. člen: Predlagano je bilo, da se v prvi točki tega člena izpusti zahteva,
da je potrebno mnenje delegatov gozdnogospodarske organizacije, ker je takšna
zahteva nesmotrna in tudi ni usklađena z naslednjimi členi. (Mozirje.)
56. člen : Prepoved iz tega člena glede odnašanja zemlje iz gozdov ni
upoštevana pri določanju kazni v kasnejših členih, zato bi bilo treba te določbe uskladiti. (Idrija.)
Predlagano je tudi bilo, da se ta člen dopolni z zahtevo, da morajo organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, oziroma lastniki gozdov, pogozditi gozdna
pogorišča, površine, na katerih se ni posrečila pomladitev, površine, ki so bile
opustošene zaradi elementarnih nezgod, površine, ki so bile opustošene ali do
golega posekane, in površine, na katerih je bilo brezpravno posekano drevje
redkih vrst.
Organizacije in osebe iz prejšnjega odstavka tega člena morajo zemljišče
pogozditi v roku, ki ga določi za gospodastvo pristojen občinski organ, če ni ta
rok določen že v gozdnogospodarskem načrtu. (Mozirje.)
63. člen: Izraženo je bilo mnenje, da problema žaganja lesa osnutek
v tem členu nikakor ne rešuje, saj se še naprej ohranja možnost, da se pod
pretvezo žaganja za domačo uporabo dobršen del etata še nadalje izrezuje na
zelo številnih žagah. Tako je zdaj na primer samo v Zgornji Savinjski dolini
okrog 600 takih žag. Zato bi bilo potrebno poiskati ustreznejšo rešitev, ker bo
ob nespremenjenem stanju pritisk na gozdarsko operativno osebje še vedno
ostal. Preprečevanje žaganja lesa pa lastniki gozdov skušajo prikazati kot osnovni konflikt med gozdarji in lastniki v širšem smislu gospodarjenja z gozdovi,
zato bi bilo treba te določitve precizneje opredeliti. (Idrija, Mozirje.)
85. člen : Omenjeno je bilo, da so po prvem odstavku tega člena ceste, ki
jih financirajo gozdnogospodarske organizacije, osnovna sredstva teh organizacij.
Nikjer pa ni v zakonu urejeno lastništvo cest, ki se financirajo s samoprispevki
kmetov in združenih sredstev samoupravne skupnosti kmetov-lastankov gozdov.
(Mozirje.)
104. do 106. člen : V tem členu se pri kaznih omenja le kupca, operativnemu osebju pa je izredno dobro znano, kaj pomeni iskanje kupca za odtujen
les. Brez določila, kakšna dolžnost se postavlja pred lastnike gozdov v primeru
kršitve 12. člena, nikakor ne bo vzpostavljen potreben red, ki ga zakon v
širšem smislu poskuša zasledovati. (Idrija.)
Razen tega so menili, da je — prav tako kot organizacija združenega dela
— v primeru kršitve zakona potrebno kaznovati tudi odgovorne posameznike,
če ta zakon prekršijo. Zato je bilo predlagano, da se določilo točk 7, 10 in 13
člena 104 prenese tudi v 106. člen, ki govori o odgovornih posameznikih, določilo 3. točke 105. člena pa naj se prenese v 108. člen. (Mozirje.)
Št.: 321-6/73
Ljubljana, 30. 5. 1973
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POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na 64. seji
dne 21. maja 1973 razpravljal o osnutku zakona o gozdovih, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da je osnutek
zakona izdelan na podlagi mnenj in stališč, ki so bila izrečena tako v skupščinskih telesih -kakor tudi v zelo široki javni razpravi. V primerjavi s tezami
za zakon je osnutek precej dopolnjen in izboljšan ter prinaša predvsem naslednje novosti:
1. Precizira se pojem rente, določa način izračunavanja rente ter njeno
uporabo.
2. Realizira družbeni vpliv na gospodarjenje z gozdovi.
3. Določa oblike sodelovanja kmetov pri skupnem gospodarjenju z gozdovi.
4. Določa funkcionalni princip pri oblikovanju biološke amortizacije.
V načelni razpravi je odbor podprl izhodišča zakona in je menil, da osnovna
koncepcija zakona omogoča tako zaščito gozdov kot splošne dobrine kakor tudi
racionalno gospodarjenje z lesom. S tem zakonom pa po mnenju odbora še vedno
ni rešeno eno od bistvenih gospodarskih vprašanj gospodarstva lesne industrije,
to je cena hlodovine, ki je v očitnem nesorazmerju s ceno rezanega lesa. Z
rešitvijo tega problema bomo rešili probleme, kot so akumulativne sposobnosti
gozdnega gospodarstva, probleme nedovoljenega razreza lesa in nedovoljene
trgovine z lesom.
V nadaljevanju razprave je odbor opozoril na to, da je treba tudi v ta
osnutek vnesti načela ustavnih dopolnil in vezati nekatere pravice na delavce
v temeljnih organizacijah združenega dela in ne na nedoločene nosilce, kot so
»delovna skupnost« ah podobno (k 1. členu osnutka). Večji poudarek temeljni
organizaciji združenega dela bi moral biti tudi v delu osnutka, ki govori o ugotavljanju dohodka, saj se le-ta ugotavlja v principu le v temeljni organizaciji
združenega dela.
Končno je bil odbor mnenja, da je treba poiskati rešitev, ki bi bila v skladu
z ustavnim sistemom in po kateri bi zagotavljali dodatna sredstva za obnovo
gozdov tudi po letu 1975, ko bodo prenehale obveznosti SR Slovenije pri tem
financiranju.
K posameznim členom je odbor siprejel naslednje pripombe:
k 5. členu : Odbor je menil, da je površina 5 arov za opredelitev neke
površine kot gozd premajhna in da je to spodnjo mejo treba pomakniti na
10 ali 15 arov;
k 8. č 1 e n u : Sistem računanja rente bo spodbujal k povečevanju stroškov
proizvodnje; zato naj se skuša s primerno določbo omejiti negativno tendenco,
ki jo- nosi v sebi ta člen;
k 10. č 1 e n u : Lastniki gozdov nimajo pravice niti do lesa v lastnem gozdu.
Zato naj se točka a) tega člena dopolni tako, da bodo lastniki gozdov-nekmetje
imeli pravico do lesa za lastno uporabo, saj je velikost gozda, ki jo lahko imajo
v lasti, že tako omejena;
k 16. členu: K temu členu se doda nova alinea, ki se glasi: »— določa
gozdne sortimente za izvoz«;
k 24. čle n u : Odbor se je izrekel za alternativo in predlaga, da se gospodarska zbornica SRS črta kot partner pri družbenem dogovarjanju;
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k 28. d o 30. členu : Odbor se je izrekel za osnovno besedilo in zoper
alternativo, ker je menil, da je le na ta način realno mogoče zagotoviti širši
družbeni interes pri gospodarjenju z gozdovi;
k 54. č 1 e n u : Pri posegih v gozd se v prvem odstavku tega člena predvideva, da zbor delegatov gozdnogospodarske organizacije ugotavlja, ali je ta
poseg mogoč. Po mnenju odbora bi to pravico morali prenesti v pristojnost
samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, kjer je zajamčen tudi širši
družbeni interes;
k 72. členu : točka č) prvega odstavka naj se spremeni tako, da se glasi:
»gozdovi, ki so namenjeni znanstvenemu raziskovanju, pouku ali raziskovanju
divjadi v oborah.« Za prvim odstavkom naj se doda nov odstavek, s katerim
se v gozdu prepoveduje gradnja obor zaradi gojitve divjadi v komercialne
namene.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga republiškemu zboru,
da osnutek zakona o gozdovih sprejme skupaj z gornjimi pripombami.
Za poročevalca na zboru je odbor določil poslanca Franca lica.
Št.: 321-6/73
Ljubljana, 23. 5. 1973

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji 24. maja
1973 obravnaval osnutek zakona o gozdovih, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da osnutek zakona temelji na izhodiščih, ki so zajeta v sklepih in priporočilih o vprašanjih, ki so pomembna za
nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji, ki jih je sprejela
skupščina SR Slovenije v letu 1970 in na sklepih, ki jih je o tem sprejela druga
konferenca ZK Slovenije. Temelji sedanje sistemske ureditve so podani tudi
v XXXV. amandmaju k ustavi SR Slovenije, kjer je določeno, da se z družbenimi in zasebnimi gozdovi gospodari skupno zaradi posebnega družbenega
interesa njihove ohranitve in gojitve.
Po mnenju odbora je najpomembnejše to, da osnutek zakona ureja samoupravne odnose pri gospodarjenju z gozdovi v zasebni lastnini s tem, da kmetje
po posameznih gozdnogospodarskih območjih organizirajo obrate za kooperacijo
kot temeljne organizacije združenega dela.
Bila je izražena bojazen, da ne bi organizacije združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi, ustanovile samo en obrat za kooperacijo za območje gozdnega
gospodarstva. Zato je bilo izraženo mnenje, da naj bi se obrat za kooperacijo
ustanovil v okviru občine, ker se pospeševalna politika vodi tako s strani
kmetijskih zadrug kot s strani gozdnih gospodarstev. Na ta način bi lahko
vodili enotnejšo politiko ohranitve in gojitve gozdov v okviru občine.
Prevladalo je večinsko mnenje, da obrat za kooperacijo oziroma enota z določenimi samoupravnimi pravicami ne more biti manjša od ene organizacijske
enote v gozdnogospodarskem območju. Meje organizacijskih enot se ne krijejo
z občinskimi mejami in bi tako omejevanje obratov za kooperacijo lahko povzročilo motnje v dosedanjem sodelovanju pri skupnem gospodarjenju z gozdovi
v družbeni in zasebni lastnini.
Odbor se je strinjal z načelom, da usklajevanje interesov med gozdnim
in lesnim gospodarstvom s splošnimi družbenimi interesi za gozdove uresničujejo
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delavci s področja gozdarstva, združeni kmetje-lastniki gozdov, delavci lesnopredelovalne industrije in drugi zainteresirani organi v samoupravni interesni
skupnosti. Menil pa je, da bo treba posvetiti posebno pozornost razvoju vseh
oblik samoupravljanja na tem področju in bo zato potrebna aktivna pomoč
tako družbenopolitičnih skupnosti družbenopolitičnih organizacij kot tudi zadružne zveze SR Slovenije. Se posebej pa je odbor naglasil, da v sedanji strukturi samoupravne interesne skupnosti niso adekvatno zastopani interesi občanov.
Kaže ponovno preučiti strukturo samoupravnih odnosov na tem področju in
s tem v zvezi tudi povezavo med območnimi in republiško samoupravno interesno skupnostjo.
Posebno pozornost j.e odbor posvetil oblikovanju združenih sredstev za
opravljanje nalog s področja razširjene gozdne reprodukcije. To vprašanje
ni sistemsko rešeno, saj velja predlagana ureditev le do leta 1975. Menil je,
da naj ne bi pri oblikovanju združenih sredstev sodelovale le organizacije združenega dela s področja gozdarstva, predelave lesa in rudarstva ter kmetjelastniki gozdov, temveč tudi druge dejavnosti (industrija, turizem itd.), ki
imajo korist od gozdov.
Iz razprave je bila razvidna zahteva, da je treba vprašanju razširjene
reprodukcije v gozdarstvu posvetiti več pozornosti in jo čimprej sistemsko
opredeliti. Tu so prisotni širši družbeni interesi, saj razširjena reprodukcija v
gozdarstvu zahteva dolgoročne naložbe.
K posameznim členom je dal odbor naslednje pripombe:
k 9. členu : V četrti vrsti tretjega odstavka naj se črta beseda »lahko«.
Po mnenju odbora imajo delavci in kmetje ustavno pravico, da samostojno
ugotavljajo in razpolagajo z dohodkom.
k 17. členu : Četrta alinea drugega odstavka naj se spremeni tako, da
delegate imenujejo krajevne skupnosti in ne skupščina SR Slovenije. Po mnenju
odbora lahko le^ti delegati zastopajo interese občanov s posameznih gozdnogospodarskih območij. To velja tudi za določila o nekaterih drugih členih
(npr.: tretji odstavek 17. člena, tretja alinea prvega odstavka 18. člena).
k 20. č 1 e n u : Tretji odstavek bi bilo treba prilagoditi novim predpisom
o arbitraži tako, da stalne člane arbitraže imenujejo delegati.
k 23. č 1 e n u : V prvem odstavku bi bilo treba povedati, da se združena
sredstva za opravljanje nalog s področja razširjene gozdne reprodukcije oblikujejo na osnovi sprejetega programa in finančnega načrta.
Po mnenju odbora tretja alinea ne spada v ta zakon, temveč v zakon o
cestah, ki naj bi določil višino odstopljenega prispevka, ki ga organizacije
združenega dela plačujejo za financiranje javnih cest od goriva. Dokler pa
zakon o cestah ne bo sprejet, naj določbe te alinee ostanejo, vendar naj se
zajamejo v prehodnih in končnih določbah.
k 24. č 1 e n u : Odbor predlaga, da se varianta črta.
k 26. členu: K drugemu odstavku velja ista pripomba kot k tretji
alinei 23. člena.
k 27. č 1 e n u : V tretji vrsti četrtega odstavka naj se besede »skupščina
SR Slovenije« nadomesti z besedami »izvršni svet skupščine SR Slovenije«.
Po mnenju odbora je izvršni svet tisti operativni organ, ki sklepa družbeni dogovor z drugimi udeleženci.
k 28. in 30. členu : Odbor se ni opredelil niti za niti proti varianti,
menil pa je, da je to vprašanje, ki ga bo potrebno razčistiti v nadaljnjih
razpravah.
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k 32. 'členu : Po drugi alinei tega člena se prispevek za biološka vlaganja
ne plača od drv za domačo uporabo v kmečkem gospodarstvu in kmečkem gospodinjstvu in od tistega tehničnega lesa, ki je zaradi naravnih nesreč potreben
lastniku gozda za neposredno uporabo.
Odbor je menil, da naj bi bil plačila biološke amortizacije oproščen tudi
tisti les, ki bi ga kmet rabil za popravilo svojega stanovanjskega ah gospodarskega poslopja, pa ga proda z namenom, da kupi v ta namen drugo gradivo
(npr. zamenjava škodlaste strehe z opečno).
Da pa se ne bi zmanjšala masa biološke amortizacije v okviru gozdnogospodarskega območja, pa naj bi se v ta namen v zakon vgradil princip
solidarnosti med kmeti, ki bi določil, da o tem vprašanju sprejme sklep samoupravna interesna skupnost.
k 92. č 1 e n u : Prvi stavek drugega odstavka naj se dopolni tako, da se
namesto pike postavi vejica in nadaljuje z besedilom: »nato kmetje mejaši,
kmetje in drugi občani«.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o gozdovih
z navedenimi pripombami.
Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca
Viktorja Seitla.
Št.: 321-6/73
Ljubljana, 25. 5. 1973

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na svoji
61. seji dne 29. maja 1973 obravnaval osnutek zakona o gozdovih, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je uvodoma podčrtal, da je predloženi zakonski
osnutek izdelan na podlagi mnenj, stališč in pripomb, ki so bile izražene ob
obravnavi predloga za izdajo tega zakona in prvotnega osnutka zakona z dne
30. julija 1972, in sicer tako v javni razpravi kot v odborih in telesih skupščine
SR Slovenije. Pri tem je posebej poudaril, da so bistvene značilnosti predloženega osnutka glede na predlog za izdajo zakona v naslednjem:
— Skladno z ustavnimi dopolnili se dosledno uveljavlja načelo, da je potrebno del dohodka gozdnogospodarskih organizacij, ki ni rezultat vloženega
dela in ki se izraža prek cene lesa na panju, voditi posebej. S tem v zvezi se
natančneje opredeljuje pojem rente in določata način izračunavanja in poraba
v tem smislu, da ta sredstva ostanejo znotraj gozdnogospodarskih območij, del
pa se združuje na republiški ravni za izenačevanje pogojev gospodarjenja med
posameznimi gozdnogospodarskimi območji;
— dosledneje se uveljavlja družbeni vpliv na gospodarjenje z gozdovi, za
usklajevanje interesov med gozdnim in lesnim gospodarstvom ter gospodarskih
interesov s splošnim družbenim interesom pa se oblikuje samoupravna interesna skupnost gozdarstva SR Slovenije, ki jo sestavljajo delavci in združeni
kmetje s področja gozdarstva, delavci s področja predelave in uporabe lesa
ter druge zainteresirane samoupravne organizacije in občani;
— uresničujejo se samoupravne pravice kmetov na ta na način, da se po
posameznih gozdnogospodarskih območjih združujejo kmetje-lastniki gozdov
v obrate za kooperacijo, ki ima status temeljne organizacije združenega dela.
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V načelni razpravi so se poslanci strinjali z razlogi, ki utemeljujejo potrebo
po izdaji novega zakona o gozdovih, ki naj upošteva prenos zakonodajne funkcije na republike in dopolnila k zvezni in republiški ustavi. Izraženo je bilo
mnenje, da zakonski osnutek podpira načela racionalnega gospodarjenja z gozdovi in hkrati zagotavlja trajnost in izboljšanje splošnih koristi gozdov, kar
predvsem omogoča uresničevanje družbenega vpliva na gospodarjenje z
gozdovi.
V nadaljevanju razprave se je odbor zlasti zadržal na stališču navzočih
predstavnikov poslovnega združenja »Les«, po katerem je v predloženem osnutku zakona ostalo nerešeno osnovno vprašanje kmetov, ki želijo dobiti več denarja za les, oziroma vprašanje razlike med ceno lesa na panju in drobnoprodajno ceno lesa. Po tem mnenju se s predloženim osnutkom zakona ne rešuje
bistveno vprašanje lesne industrije, ki izvira iz cene za hlodovino in rezani les.
Rešitev tega vprašanja bi odpravila probleme kot so akumulativna sposobnost
gozdnega gospodarstva ter problemi nedovoljenega razreza in prometa z lesom.
Po tem mnenju bo kmet dobil za les na panju celo manj kot doslej, saj družba
ne prispeva ničesar za splošno koristne funkcije gozda, samoupravni odnosi
bodo zahtevali več sredstev za režijo, del sredstev pa je predviden za združevanje
na ravni republike za prelivanja med gozdnogospodarskimi območji.
Po daljši in polemični razpravi se je odbor strinjal z ugotovitvijo, da je
razlika med ceno lesa na panju in drobnoprodajno ceno dejansko prevelika
ter da se v tem nerešenem vprašanju skrivajo spekulativni nagibi in pojavi
v zvezi z nedovoljenim razrezom in trgovino z lesom, vendar je pri tem posebej
poudaril, da reševanje tega vprašanja ne more biti predmet predloženega zakona. Po mnenju odbora vprašanje politike cen, čeprav obstaja, "kakor tudi
vprašanje vseh dajatev od davka na dohodek do prometnih davkov ne sodi
v okvir zakona o gozdovih, ki rešuje predvsem vprašanje gospodarjenja z gozdovi. Ta vprašanja po mnenju odbora sodijo v okvir ekonomske politike oziroma politike cen in davkov nasploh. Omenjena problematika tudi ni enostavna,
temveč kompleksna, saj se srečujemo z različnimi interesi, ki bodo morali biti
usklađeni z medrepubliškimi družbenimi dogovori. Nedvomno je, da lesna
industrija dobiva les po močno depresiranih cenah, kar ji omogoča razvoj in
konkurenčnost na zunanjih trgih, izvaža pa se tudi veliko polizdelkov z relativno majhnim deležem- dela.
V zvezi z vprašanjem pokrivanja stroškov, ki izvirajo iz splošno koristnih
funkcij gozda, oziroma s predlogi, da mora te stroške povrniti družba in ne le
gozdnogospodarske organizacije in lastniki gozdov, je odbor dal podporo stališču
predlagatelja, po katerem so stroški odkazovanja lesa, za kar dejansko gre,
sestavni del in bistvena funkcija gospodarjenja z gozdovi. Zboljševanje splošno
koristnih funkcij gozdov so le posledica te dejavnosti, zato morajo stroški odkazovanja bremeniti proizvodnjo oziroma dohodek od vsakokratnega poseka
lesa. Pri tem je bilo izraženo mnenje, da je javna služba odkazovanje lesa,
to pa je nedvomno proizvodno opravilo, ki rabi tudi primerno tehnično izobražen kader.
V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnosti so bila k posameznim
členom izražena naslednja stališča, mnenja in predlogi:
k 5. členu : Znova naj se prouči smotrnost določila, po katerem se plantaže in intenzivni nasadi gozdnega drevja ter plantaže topolov ne štejejo za
gozd. Pretehta naj se posledica tega določila, da se takšna zemljišča obravna:vajo kot kmetijska.
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k 23. členu : Odbor meni, da bi glede na splošni družbeni interes morala
prispevati k razširjeni gozdni reprodukciji tudi republika. SR Slovenija je sodelovala pri tem tudi doslej, in sicer na podlagi srednjeročnih planov razvoja.
Ker se glede tega sredstva SR Slovenije zagotavljajo le do leta 1975, odbor
predlaga, da se v skladu s sistemom reši vprašanje trajne soudeležbe republike.
k 24. e 1 e n u : Odbor soglaša z alternativo in predlaga, da se gospodarska
zbornica SR Slovenije črta. Družbeni vpliv je zagotovljen že s tem, da pri
sklepanju družbenega dogovora sodeluje izvršni svet.
k 27. č 1 e n u : Odbor predlaga, da se prouči možnost, da se v pristojnost
sekcije za kraško območje vključijo tudi območja Krasa na Tolminskem.
k 28. do 30. členu : Odbor soglaša z osnovnim besedilom in odklanja
alternativne predloge, ker meni, da je na predloženi način mogoče zagotoviti
širši družbeni interes pri gospodarjenju z gozdovi.
k 31. členu : V ta člen naj se Vgradi določilo, da prispevek za biološka
vlaganja ne plačujejo kmetje, ki so se odločili za preusmeritev kmetije. Po
mnenju odbora bi to boniteto te kmetije morale imeti, saj oprostitev ne bi
irrtela za posledico zmanjševanja obsega sredstev za biološka vlaganja.
k 36. č 1 e n u : Doda naj se nova alinea, po kateri bi zbor delegatov odločal tudi o sprejemanju samoupravnih aktov, ki se nanašajo na gospodarjenje
z gozdovi.
k 49. č 1 e n u : V gozdnogospodarskih načrtih naj bi se za območja degradiranih gozdov in gozdove, ki nastajajo na opuščenih kmetijskih zemljiščih,
predvideli manj obsežni in zahtevni elaborati. V ta namen naj se v izvršilnih
predpisih določijo enostavnejše metode (peti odstavek).
k 50. č 1 e n u : Odbor predlaga, da se znova proučijo roki za izdelavo
gozdnogospodarskih načrtov za gospodarsko enoto ter posledice, če načrti na
nekaterih področjih še do danes niso izdelani.
k 63. č 1 e n u : V zvezi z nedovoljenim razrezom in prometom z lesom naj se
prouči možnost, da se les za domačo porabo posebej označi. S tem bi se olajšalo delo inšpekcijskim organom in verjetno1 zmanjšal neregularen promet
z lesom.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru
skupščine SR Slovenije, da predloženi osnutek zakona o gozdovih sprejme
skupaj z mnenji, stališči in predlogi odbora.
Odbor je za poročevalca na zboru določil poslanca Fer da Papiča.
St.: 321-6/73
Ljubljana, 30. 5. 1973

Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji 23. 5. 1973
obravnavala osnutek zakona o gozdovih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Komisija je obravnavala zakon o gozdovih predvsem s stališča varstva
okolja in ugotovila, da v tem smislu predloženi osnutek pomeni velik korak
naprej, saj je v večji meri kot doslej poudarjena prostorska funkcija gozdov,
s tem pa tudi zaščita splošnih družbenih interesov. Ustanovitev samoupravnih
interesnih skupnosti za gozdarstvo pa je zagotovilo za to, da bodo prav ti
splošno družbeni interesi v gozdarstvu tudi dejansko zaščiteni oziroma obravnavani vsaj enakopravno z interesi ekonomike.
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V načelni razpravi je bilo opozorjeno, da gozdovi, predvsem v bližini
naselij in tisti, ki so laže dostopni po cestah, postajajo vse bolj odlagališče
smeti in odpadkov. Zakon to sicer prepoveduje in predpisuje kazenske sankcije,
vendar pa je vprašanje, kdo bo te zakonske določbe izvajal ter kdo bo počistil
odpadke, ki v gozdovih že leže in kjer ni več mogoče najti povzrootelja.
V podrobni obravnavi so bile predlagane naslednje pripombe:
k 30. a členu : komisija meni, da bi bilo treba v skupščino samoupravne
interesne skupnosti za gozdarstvo posameznega gozdnogospodarskega območja
delegirati tudi člane regionalnih samoupravnih organizacij s področja varstva
okolja, kjer so te organizacije že ustanovljene, kjer pa jih ni, naj bi delegirali
člane republiške samoupravne organizacije s področja varstva okolja.
k 54. č 1 e n u : a) Komisija meni, da je potrebno v prvem odstavku v večji
meri poudariti odgovornost pri izdaji ugotovitev, da je mogoč določen poseg
v gozdove. Taka ugotovitev naj se izdaja na strokovni osnovi ter na osnovi poprejšnje valorizacije prostora.
b) V tretjem odstavku naj se izrecno pove, da je gradnja poslopij na obronkih gozdov ob določenih pogojih praviloma dovoljena, saj smo zainteresirani
za očuvanje kmetijskih zemljišč pred pozidavo.
k 74. č 1 e n u : Kot naravne spomenike je potrebno- zavarovati drevesa nad
110 am debeline tudi v gozdovih, ki so v lasti občanov.
k 85. členu : V drugem odstavku tega člena ali pa v posebnem členu je
treba zaostriti pogoje graditve gozdnih cest. Tudi ob projektiranju teh cest
je treba postaviti zahtevo po varovanju pokrajine, po estetskem vklapljanju
v pokrajino ter po taki izvedbi teh cest, da ne prihaja do povečane erozije.
Komisija za varstvo okolja predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta
osnutek zakona skupaj s predloženimi pripombatni.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec inž.
Miloš Polič, za poročevalca na seji gospodarskega zbora pa inž. Ferdo Papič.
Št.: 321-6/73
Ljubljana, 24. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
22. maja 1973 obravnavala osnutek zakona o gozdovih, ki ga je skupščini SR
Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri obravnavi osnutka zakona po členih pa je komisija sprejela naslednje
predloge, stališča in pripombe:
k 8. členu : Terminologija tega člena naj se glede ugotavljanja oziroma
izračunavanja dohodka, ki predstavlja ceno lesa na panju, uskladi s točko
b) prvega odstavka 10. člena, ker so kriteriji za izračun cene lesa na panju
v obeh primerih enaki.
k 10. členu: Komisija je izrazila pomislek, ali ne gre pravica do lesa
za neposredno uporabo v gospodinjstvu tudi nekmetu-lastniku gozda.
Komisija je tudi menila, da je potrebno določbo č) še proučiti. Določba,
po kateri pripada lastniku gozda v bruto znesku tolikšno plačilo, kolikor znaša
bruto plačilo delavcu v gozdnogospodarski organizaciji, je ustrezna le, če gre
za plačilo delavcu in kmetu na podlagi vloženega dela, ne pa tudi, če gre za plačilo na podlagi dela in sredstev oziroma delovnih priprav, ki jih delavec in
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kmet pri delu uporabljata. Delavec namreč pri opravljanju gozdnogospodarskih
del uporablja večinoma delovna orodja gozdnogospodarske organizacije, v kateri dela, medtem ko kmet uporablja svoje stroje. Zato naj ta določba upošteva
tudi amortizacijo sredstev oziroma delovnih orodij, ki jih kmet uporablja pri
opravljanju gozdnogospodarskih del v svojem gozdu.
k 23. č 1 e n u : Komisija, je menila, da bi morala glede na funkcijo, ki jo
imajo gozdovi po drugem odstavku 1. člena, tudi družba prispevati sredstva za
opravljanje nalog s področja razširjene gozdne reprodukcije, ker gre za dobrino
v splošnem interesu. Splošni družbeni interes'za gozdove uresničuje družba tako,
da se zagotavlja družbeni vpliv na gospodarjenje, zaradi česar naj bi del sredstev
za biološko amortizacijo gozdov prispevala tudi širša družbena skupnost, in ne
le iz sredstev, predvidenih v 23. členu. Sovlaganje družbe v biološko amortizacijo pa bi se moralo urediti na podlagi neposrednega odnosa med gospodarstvom in ostalimi dejavniki ter zavezanci, ki po tem členu plačujejo sredstva
v te namene.
k 24. č 1 e n u : Varianta naj se črta.
Družbeni vpliv oziroma njegovo uresničevanje pri gospodarjenju z gozdovi
je zagotovljeno že s tem, da pri sklepanju družbenega dogovora sodeluje izvršni
svet skupščine SR Slovenije.
k 26. členu : Določba tega člena je pomanjkljiva zato, ker obsega sredstev iz tretje alinee 23. člena, ki ga določi sporazumno samoupravna interesna
skupnost za gozdarstvo SR Slovenije s samoupravno interesno skupnostjo za
ceste SR Slovenije, ni mogoče določati sporazumno do 31. januarja za tekoče
leto, ker je višina sredstev, plačanih iz tega vira, odvisna od količine goriva,
ki bo uporabljeno z vozili gozdnogospodarskih organizacij na lastnih gozdnih
cestah, in od goriva, ki bo uporabljeno na drugih sredstvih njihove mehanizacije
med letom. Zato bi bila primernejša določba, da se višina teh sredstev med
omenjenima podpisnikoma dotoči ob koncu leta, ko bo znana količina prodanih
goriv v te namene.
k varianti členov od 28 do 30: Varianta je sprejemljiva, zato
naj odločitev sprejme predlagatelj skupaj s pristojnimi odbori.
k 35. č 1 e n u : V drugi vrsti naj se beseda »ene« nadomesti z besedo
»osnovne«.
Kriterij ene organizacijske enote v okviru gozdnogospodarskega območja je
treba konkretneje opredeliti, ker gre v bistvu za osnovne organizacijske enote,
ki bodo sestavljale gozdnogospodarsko organizacijo na gozdnogospodarskem
območju.
k 38. členu : V prvi vrsti naj se za besedahaa »o združevanju« dodajo
besede »temeljnih organizacij združenega dela«.
Sedanji člen ne pove, za kakšno združevanje s samoupravnim sporazumom
gre oziroma kdo se združuje.
k 44. č 1 e n u : V tretji vrsti naj se pred besedi »gozdnogospodarske organizacije« dodajo besede »v združenem delu«.
O zadevah gospodarjenja z gozdovi, na katerih je lastninska pravica, lastniki
pa niso kmetje, odločajo namreč delavci v združenem delu prek svojih organov
upravljanja.
k 63. č 1 e n u : Prvi odstavek naj se črta.
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Ta določba bi lahko pomenila, da imajo pravico žagati hlodovino zasebni
lastniki žag, ki imajo dovoljenje na dan, ko začne veljati ta zakon, in sicer
trajno ne glede na veljavnost dovoljenja oziroma za namene, v katere je izdano.
Drugi odstavek naj se preformulira tako, da se glasi:
»Občina lahko izda dovoljenje za žaganje hlodovine za neposredno domačo
uporabo prebivalstva tudi lastnikom zasebnih žag v hribovitih in drugih odročnih krajih, če takega dovoljenja nimajo, pa je zaradi krajevnih potreb
obratovanje takšne žage smotrno.«.
Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja, potrebna pa je zaradi črtanja
prvega odstavka.
K 65. členu : V šesti vrsti tretjega odstavka naj se besede »o splošnem
ljudskem odporu (Uradni list SRS, št. 28-180/71)« črtajo in nadomestijo z besedami »o varstvu pred požarom in o gasilstvu (Uradni list SRS, št. 46/70)«.
Komisija meni, da ni mogoče za požarno ogrožene gozdove predpisati
varnostnih ukrepov ob smiselni uporabi določb zakona o splošnem ljudskem
odporu, pač pa ob smiselni uporabi določb zakona o varstvu pred požarom in
o gasilstvu. Ce pa je predlagatelj z omenjenim zakonom hotel izrabiti akcijsko
pripravljenost, ki jo določa zakon o splošnem ljudskem odporu, tudi za varstvo
požarno ogroženih gozdov, naj se doda nov odstavek oziroma naj se ta odstavek
ustrezno preformulira.
K 66. č 1 e n u : V zadnji vrsti naj se za besedo »preoblikovanih« doda beseda »združb«, beseda »biogeocenoz« pa postavi v oklepaje. Besedilo v oklepajih
naj se črta.
Sprememba je redakcijskega značaja, smisel pa je v tem, da se na prvo
mesto postavi slovenski izraz, medtem ko naj bo tujka v oklepajih.
K 68. č 1 e n u : V predzadnji in zadnji vrsti drugega odstavka naj se besede
»če je pritožba dovoljena« črtajo, beseda »in« pa nadomesti z besedo »ah«.
Ah je pritožba dovoljena, mora biti razvidno iz določbe, sicer pa je pravica
do pritožbe dana z zakonom o splošnem upravnem postopku.
K 74. č 1 e n u : V tretji vrsti prvega odstavka naj se beseda »in« nadomesti
z besedo »ali
Sprememba je potrebna zato, ker gre za alternativne pogoje in ne kumulativne.
K 99. členu: Določba zadnjega odstavka, da naj republiški organ gozdarske inšpekcije skrbi v sodelovanju s pristojnimi organi občinskih skupščin
za pravilno in regionalno smotrno organiziranje občinske oziroma medobčinske
gozdarske inšpekcije, je preveč ohlapna. Zakon naj določi konkretno, kateri organi občinske skupščine sodelujejo pri organiziranju občinske oziroma medobčinske gozdarske inšpekcije.
K 117. členu : Prvi odstavek naj se prenese na konec zakona kot samostojen 'člen, pri čemer naj se besedi »osmi dan« nadomestita z besedama »trideset dni«.
Z ozirom na to, da gre za sistemski zakon, ki prinaša nekatere novosti glede
na dosedanje zakone s področja gozdarstva, je potrebno, da je »vacation legis«
daljši od osem dni.
St.: 321-6/73
Ljubljana, 24. 5. 1973
63
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Franjo Kordiš: V 10. č členu, obravnava pravico lastnikov gozdov
do storitev v lastnem gozdu in do ustreznega plačila, ni dovolj natančno določen
bruto znesek. Za znesek je lahko z delovno ali brez delovne režije in je zato
treba natančneje določiti, za kakšen bruto znesek gre.
V 12. členu naj se črta drugi odstavek, ki govori o pravici lastnika gozda,
da lahko prosto proda les, do katerega ima pravico po 10. a členu. Ta les je
namenjen le za vzdrževanje gospodarskih poslopij in ne za prosti promet.
V 13. členu naj se izjemoma podaljša veljavnost načrtov gozdnogospodarskih
enot za 20 let, če gre za gozdove na slabih rastiščih. Izdelava načrtov gozdnogospodarskih enot je izredno draga in jo> za zasebne gozdove in za slabo rastoče
gozdove ni mogoče poceniti. Gre namreč za zelo draga geodetska dela in za zelo
zahtevno prilogo indeksa posestnikov. Torej naj se še enkrat prouči možnost
za podaljšanje veljavnosti načrtov ah pa naj se izdelavo1 načrtov poenostavi tako,
da se ne priloži indeksa posestnikov.
V 16. členu naj se črta naloga, ki jo opravlja samoupravna skupnost SR
Slovenije:
»Usklajuje interese trga z lesom, tako da daje pobude, organizira in vodi
postopek pri samoupravnem sporazumevanju in dogovarjanju v zvezi s cenami
za gozdne sortimente skladno s predpisi o cenah.«
To je naloga, ki jo rešujejo poslovna združenja, gospodarska zbornica in
urad za cene.
V 23. členu bi se tretja alinea prvega odstavka, ki obravnava vire sredstev
na področju porabe goriva, morala glasiti:
»Odstopljenega prispevka najmanj v višini, ki ga organizacije združenega
dela s področja gozdarstva plačujejo za financiranje javnih cest od goriva, ki so
ga porabila njihova ali najeta vozila na njihovih gozdnih cestah, in od goriva,
ki je bilo porabljeno za drugo mehanizacijo, njihovo ali najeto.«
Nekatera gozdna gospodarstva nimajo lastnega avtoparka, temveč so v kooperacij s transportnimi podjetji. Ravno tako so motorne žage pri večini gozdnih gospodarstev v lasti delavcev, zato je potrebna zgoraj predlagana formulacija.
Iz 27. člena in tudi drugih členov, ki obravnavajo Kras, bi se lahko zaključilo, da s Krasom gospodari samo zavod za pogozdovanje in melioracijo' Krasa v
Sežani, kar pa ne drži. Poleg zavoda s Krasom gospodarijo se soško gozdno gospodarstvo Tolmin in gozdno gospodarstvo v Postojni, kar je tudi razvidno iz
odloka o določitvi gozdnogospodarskih območij v SR Sloveniji. Prosim, da se
to pri obravnavi Krasa v tem zakonu tudi upošteva.
Glede 28., 29. in 30. člena predlagam prvo varianto.
V 31. členu naj bi bil oproščen biološke amortizacije za porabljen les kmet,
ki modernizira svojo kmetijo.
V 32. členu, ki obravnava organizacijo združenih kmetov v obratih za
kooperacijo, je mišljen čisti obrat iz zasebnih gozdov. Ker smo doslej imeli
v vseh GG organizacijah teritorialno organizacijo, ki je zajemala zasebne in
družbene gozdove, naš ta člen obvezuje, da pristopimo k zelo neracionalni in
dragi organizaciji. Naj sestavljalec še enkrat prouči ta predlog in poišče drugo,
bolj racionalno rešitev.
V 37. členu ni naveden ustnovitelj mešane arbitraže.
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V 43. členu v drugem odstavku je dana možnost za opravljanje dejavnosti iz
turizma le obratu za kooperacijo. Kako pa je z družbenim sektorjem, ki se že
skoraj po vsej Sloveniji loteva te dejavnosti?
V 50. členu v zadnjem odstavku naj bi se 2 leti štelo, za prehodno obdobje.
Praktično urejanje neke enote poteka tako, da se končajo terenska dela v enem
letu do zime in kabinetna dela šele do naslednje pomladi; tako se postopek potrjevanja zavleče celo v drugo poletje. Ker pa je načrte treba imeti že v začetku
leta, je gozdnogospodarska organizacija za to enoto naslednje leto brez načrta,
ki ga je zato potrebno nadomestiti z letnim načrtom.. Zgodi se tudi, da se
zavleče potrjevanje načrta. Zato bi bilo treba v tem členu določiti, da je načrt
potrjen, če ga sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo v 6 mesecih ne potrdi.
V 57. členu, ki obravnava golosečnje, ni v poštev vzeta možnost za gospodarjenje z golosečnjo pri panjastih gozdovih. Opozarjam, da se v vseh akacijevih
gozdovih gospodari s sečnjo na golo kot edino mogočo obliko in jo je zato' treba
v zakonu upoštevati,
V 62. členu je treba prečrtati kostanj kot gozdni sadež, ker je večina
kostanjevih gozdov v zasebni lasti in ga zasebniki v te namene tudi gojijo.
V 63. členu gre po smislu za kopijo 19. člena veljavnega zakona, ki v b;stvu
ni rešil tega problema. Problem je v tem, da številni lastniki žag brez dovođenja
žagajo lasten les in ga potem prodajajo. Zato naj se ta problem, še* enkrat prouči.
V 65. členu je treba navesti, da je v gozdu dovoljeno' kuriti ogenj na za to
posebej urejnih prostorih. To so prostori za piknik.
V 86. členu je treiba posebej tretirati gozdove, ki so zaradi rekreacije postali
preobljudeni,. Tako je večja nevarnost, da pride do škode. Tak primer imamo
na primer v Trnovskem gozdu, kamor v poletnih mesecih v enem dnevu pride
tudi do 3000 avtomobilov. Zato je treba rekreacijski prostor organizirati, ostale
dele gozda pa zapreti za tak turistični promet.
K členu 94: Za prvim odstavkom bi dodali: Odločba se izda na podlagi
ureditvenega elaborata.
K členu 104: V kazenskih določbah o kršitvi 12. člena se ne omenja le
kupca. Operativnemu osebju je dobro znano, kaj pomeni iskanje kupca za odtujen les. Brez določila, kakšna dolžnost se postavlja pred lastnika gozda v
primeru kršitve 12. člena, nikakor ne bo vzpostavljen potreben red, za katerega
si zakon v širšem smislu prizadeva.
V 106. členu niso predvidene sankcije za odnašanje zemlje. Ker je ponekod
postal resen problem, ga je treba tudi pri sankcijah upoštevati.
K 5. členu: Prvemu odstavku naj se doda: Ureditveni elaborat predstavlja
listino, na podlagi katere se spremeni kultura.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Znano je, da je naša
republika pred približno petimi leti — zadnja med jugoslovanskimi — sprejela
zakon o varstvu narave, čeprav so potrebo po tem zakonu dokazovali poslanci
že veliko prej.
Zamujeno je bilo delno popravljeno s tem, da so najbolj vneti zagovorniki
varstva narave pred dvema letoma ustanovili skupnost za varstvo okolja, naša
skupščina pa komisijo za varstva okolja.
Obe omenjeni ustanovi sta v kratkem, času mnogo prispevali k popularizaciji varstva okolja. Danes lahko rečemo, da skoraj ni pomembnejšega kraja
v Sloveniji, ki se ne bi zavedal pomena in pomembnosti varstva okolja, le da so
po mestih in industrijskih centrih problemi bolj pereči kot na podeželju, kjer
63«
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še lahko s preventivnimi ukrepi preprečimo, kar skušamo z administrativnimi
ukrepi popraviti tam, kjer je okolje >— in z njim človek — že preveč prizadeto.
S predlaganim osnutkom zakona usklajujemo zakon o urejanju in vzdrževvanju zelenih površin v naseljih z ustavnimi amandmaji in hkrati predpisujemo,
da se morajo v prihodnje pri urbanističnem planiranju in načrtovanju obravnavati zelene površine kot polnovredna kategorija in kot sama po sebi umevna
naravna sestavina kakovostnega urbanega okolja. To pomeni, da so za urejanje
zelenih površin obvezni urbanistični dokumenti že v okviru posameznih faz
urbanističnega planiranja. Tako se najbrž ne bo moglo več dogajati, da bi se
na primer v središču Ljubljane zelenice krčile zaradi sklicevanja na zastarele
urbanistične programe. Za ureditvena območja naselij so predpisani v osnutku
zakona tudi najnujnejši ukrepi za zavarovanje in ohranitev vegetacije, tako
da tudi posameznih dreves ne bo mogoče več podirati po mili volji, ne v Ljubljani in ne drugod, ker gre za republiški predpis. Tudi plodno zemljo skrčenih
zelenih površin bomo s tem zakonom zaščitili. Ce pa je bila kje le začasno ah
brez lokacijskega dovoljenja spremenjena namembnost zelenih površin, ji bomo
dali s sanacijskimi ukrepi prvotno funkcijo.
Za osnutek bom glasoval.

OSNUTEK ZAKONA
o graditvi objektov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja izdelavo tehnične dokumentacije ter graditev in rekonstrukcijo objektov.
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za predhodna in pripravljalna
dela, če je to izrecno določeno v tem zakonu ali v posebnem predpisu.
2. člen
Ce so posamezna vprašanja s področja projektiranja in graditve posameznih
vrst objektov urejena s posebnim zakonom, se poleg določb tega zakona uporablja tudi ta posebni zakon.
3. člen
Določbe tega zakona ne veljajo za objekte in dela, ki se zgradijo oziroma
izvedejo neposredno pred elementarnimi nezgodami ali drugimi izrednimi dogodki ali med njimi, da se prepreči njihovo delovanje, ali se zgradijo oziroma
izvedejo za neposredno odpravo njihovih škodljivih posledic.
4. člen
— Objekt po tem zakonu je sam gradbeni objekt ah gradbeni objekt
z vgrajenimi napeljavami, napravami in opremo, ki služijo objektu oziroma
tehnološkemu procesu dejavnosti investitorja.
t— Graditev objekta po tem zakonu je izvajanje gradbenih del, montaža
in vgraditev napeljav, naprav in opreme ter izvajanja zaključnih del.
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— Predhodna dela po tem zakonu so vse študije, raziskovanja, izdelava
idejnih rešitev, zbiranje podatkov za projektiranje ter druga dela in objekti,
namenjeni za pripravo dokumentacije, na podlagi katere je mogoče odločiti o
zgraditvi objekta.
Pripravljalna dela po tem zakonu so dela in objekti začasnega značaja,
ki jih je treba za zgraditev objekta izvesti oziroma zgraditi pred začetkom
graditve ali med graditvijo objekta.
Rekonstrukcija objektov po tem zakonu je izvedba tistih del, s katerimi
se spreminjajo konstrukcijski elementi, naprave, napeljave ali oprema, ki izvajajo druga dela, ki lahko vplivajo na povečanje objekta oziroma njegovih delov
ali ki vplivajo na povečanje onesnaženosti zraka, vode, na povečanje hrupa
ter izvedba del, s katerimi se menjajo pogoji, ob katerih je na podlagi gradbenega dovoljenja zgrajen objekt, ki se rekonstruira.
5. člen
Objekt se gradi po naročilu investitorja, lahko pa se gradi tudi neposredno
za trg.
6. člen
O graditvi objekta odloča investitor.
7. člen
Z graditvijo objekta se lahko začne šele, ko izda pristojni organ zanjo
gradbeno dovoljenje.
8. člen
Zgrajeni objekt se lahko začne uporabljati oziroma s proizvodno-tehnološkim procesom se lahko začne šele, ko je opravljen tehnični pregled in ko je
izdano dovoljenje za uporabo oziroma dovoljenje za obratovanje, če ta zakon
ne določa drugače.
9. člen
Delo investitorjev in drugih udeležencev pri graditvi objektov glede tega,
kako se spoštujejo določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov
ter drugi tehnični predpisi in standardi, nadzorujejo v svojem delovnem področju organi, ki so pristojni za ustrezne inšpekcije, če ni v posebnih predpisih
drugače določeno.
II. IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
10. člen
Izdelava tehnične dokumentacije, za katero je osnova investicijski program,
obsega glede na vrsto objekta:
1. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja;
2. projekt za razpis;
3. projekt za izvedbo«;
4. projekt izvedbenih del.
11. člen
Tehnična dokumentacija za zgraditev objekta na nekem zemljišču mora biti
izdelana v skladu s pogoji lokacijske odločbe ter z zdravstvenimi, vodnogospo-
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darskimi, prometnimi, energetskimi in drugimi pogoji, ki so predpisani z zakonom ali s predpisom, izdanim na njegovi podlagi.
Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, mora investitorju
oziroma projektantski organizaciji na njegovo zahtevo pismeno sporočiti potrebne pogoje iz prejšnjega odstavka. V tem aktu mora navesti tudi, od katerih
organov oziroma organizacij je treba dobiti soglasje, da je tehnična dokumentacija izdelana po predpisanih pogojih.
Tehnične rešitve v vseh projektih morajo biti v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in standardi ter z izsledki raziskovalnih del, preiskav in drugih
študij ter v skladu s pogoji iz izdanih soglasij prizadetih organov in organizacij.
Investicijski program

^ vj

Investicijski program je tista dokumentacija, na podlagi katere se sprejema
odločitev o investiciji. Investicijski program se ne šteje za tehnično dokumentacijo po tem zakonu.
Investicijski program obravnava:
— tehnološki projekt in analogne potrebne predprojekte z morebitnimi variantami za zagotovitev funkcionalnosti investicijskega objekta,
— ekonomski proračun za ocenitev rentabilnosti investicijskega objekta,
— analizo splošnih potreb in tržišča za ugotovitev družbenih potreb in
tržiščnih možnosti proizvoda.
Glede na naravo investicijskega objekta obsega dokumentacija v investicijskem programu načeloma:
— rezultate predhodnih študij tehnološkega postopka in funkcionalnosti,
ter rezultate dosežkov uporabljenih modernih tehnologij doma in v inozemstvu,
— rezultate laboratorijskih raziskav in meritev, rezultate raziskav na
pilotnih napravah in objektih,
r— podatke raziskav surovin in ležišč,
— izračun količin iz domačih in tujih virov, normativov materiala, energije, delovne sile in ostalih tehnoloških parametrov,
— določitev napeljav, naprav in opreme,
— dispozicijski načrt opreme z gabaritno rešitvijo in opisom gradbenega
dela objekta,
— spisek in ocenitev vrednosti opreme, opis in oceno gradbenih del,
— podatke o vključitvi objekta v urbanistični načrt ter v vodnogospodarsko, energetsko in prometno osnovo,
— podatke o varstvenih in zaščitnih ukrepih v zvezi z okoljem,,
— izračun materialnih stroškov, režijskih stroškov, amortizacije, obratnih
sredstev, osebnih dohodkov, strukture cene in razdelitev dohodka, ter izračun
kazalcev produktivnosti, rentabilnosti in ekonomičnosti,
—■ prikaz kadrovskih potreb in (sredstev iza njihovo usposabljanje cin
nastanitve,
— rezultate preiskav trendov porabe in potreb potencialnega proizvoda
preiskav o možnosti plasiranja proizvodov na domačem in tujem trgu,
— vklapljanje v postavke dogovorjenih družbenih planov,
— trajanje graditve in začetek izkoriščanja objekta.
Varianta : Določbe tega člena se črtajo.
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1. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
13. člen
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je del tehnične dokumentacije,
ki glede na vrsto objekta obsega enega ali več projektov oziroma delov: projekt gradbenega dela objekta, projekt tehnološkega procesa, projekte napeljav,
naprav in opreme ter druge projekte.
Projekti iz prejšnjega odstavka obsegajo glede na vrsto objekta:
— tehnični opis gradbenega dela objekta, tehnični opis tehnološkega procesa
z navedbo opreme in naprav z njihovimi karakteristikami, tehnični opis napeljav itd.;
— situacijo, vse potrebne izračune (statični, hidravlični, energetski, geotehnični, toplotni, zračni itd.);
—• risbe, predizmere, specifikacijo, predračun z opisom del;
i— shemo tehnološkega procesa z gabariti in naznačitvijo opreme;
— drugo dokumentacijo, ki jo določajo tehnični predpisi.
2. Projekt za razpis

Projekt za razpis je projekt
s podatki in dokumentacijo, ki
del ter dobaviteljem naprav in
loških specifičnosti za graditev

14. člen
za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen
omogočajo izvajalcem gradbenih .in montažnih
opreme, dajanje ponudb ter vključitev tehnoobjekta.

3. Projekt za izvedbo
15. člen
Projekt za izvedbo, ki ga mora investitor predložiti izvajalcu del, je projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi
katerih se gradi objekt.
4. Projekt izvedenih del
16. čLen
Projekt izvedenih del, ki ga mora investitor predložiti ob tehničnem
pregledu, je projekt, ki se izdela po zaključku graditve objekta in obsega
prikaz vseh morebitnih sprememb in to v vseh delih projekta za izvedbo
(v grafičnih prikazih in prilogah, proračunih, predizmerah, računskih elaboratih
itd.) ter služi kot dokumentacija investitorju oziroma uporabniku objekta.
17. člen
Tehnično dokumentacijo za graditev objektov lahko izdelujejo le organizacije združenega dela, ki so registrirane za izdelavo takšne dokumentacije,
razen če ta zakon ne določa drugače.
Izjemoma lahko izdelujejo tehnično dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tudi delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo projektantske
dejavnosti po določbah zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi
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v gospodarskih dejavnostih in če izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje ta zakon
za projektantske organizacije združenega dela.
Tehnično dokumentacijo lahko izdelujejo tudi tuje organizacije pod pogoji, ki jih predpisuje poseben zakon.
18. člen
Investitor in organizacija združenega dela, kateri investitor poveri izdelavo
tehnične dokumentacije, skleneta o tem pismeno pogodbo, v kateri določita
svoje medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba, ki ni sklenjena v pismeni obliki, nima pravnega učinka.
19. člen
Za izdelavo posameznih vrst tehnične dokumentacije se lahko registrira
organizacija združenega dela, ki izpolnjuje splošne pogoje za registracijo in ki
ima najmanj 2 sistemizirani in zasedeni delovni mesti odgovornih projektantov
za to vrsto dokumentacije.
Odgovorni projektant je projektant z visoko strokovno izobrazbo, usposobljenostjo in strokovnim izpitom. Odgovorni projektant skrbi za tehnično
razčlenitev, kakovost obdelave, za koordinacijo posameznih delov projekta, za
kompleksnost projekta in za roke izdelave tehnične dokumentacije.
Če ima projektivna organizacija posebno poslovno enoto — organizacijo
združenega dela izven svojega sedeža, veljajo tudi za to organizacijo združenega dela pogoji iz prvega odstavka tega člena,
Variantni dodatek: Doda se četrti odstavek, ki se glasi: Podrobnejše določbe o pogojih za registracijo organizacij združenega dela, ki izdelujejo
določene vrste tehnične dokumentacije, se določijo s posebnim medrepubliškim
družbenim dogovorom.
20. člen
Program in način opravljanja strokovnih izpitov za odgovorne projektante,
odgovorne vodje del iz 54. člena tega zakona ter nadzornih organov iz 75. člena
tega zakona določa republiška zveza inženirjev in tehnikov, potrdi pa republiški
sekretariat -za gospodarstvo po predhodnem mnenju gospodarske zbornice SR
Slovenije. Strokovni izpiti se polagajo pred strokovno komisijo, ki jo imenuje
republiški sekretar za gospodarstvo.
S strokovnim izpitom se preverja znanje kandidata glede uporabe sodobnih
tehničnih dognanj in poznavanje uporabe zakonov, predpisov o tehničnih ukrepih, normativov in jugoslovanskih standardov kot tudi drugih predpisov, ki
obravnavajo graditev objektov.
Republiška zveza inženirjev in tehnikov določi tudi oblike in način trajnega strokovnega izpopolnjevanja in preverjanja znanja oseb in organov iz
prejšnjega odstavka.
21. člen
V zahtevi za registracijo mora projektivna organizacija združenega dela:
—« taksativno našteti, katero vrsto oziroma vrste tehnične dokumentacije hoče
izdelovati ter mora priložiti podatke o odgovornih in drugih projektantih,
njihovi strokovni izobrazbi, strokovnem izpitu ter usposobljenosti.
Nomenklaturo posameznih vrst tehnične dokumentacije izdela gospodarska
zbornica SRS.
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22. člen
Organizacija združenega dela, ki je registrirana za izdelovanje določene
vrste tehnične dokumentacije, lahko prevzame izdelavo tudi vrste tehnične
dokumentacije, za katero ni registrirana, če sklene pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju z organizacijo združenega dela, ki je registrirana za izdelavo
tiste vrste tehnične dokumentacije.
Organizacije združenega dela ne smejo opravljati projektantskih storitev
za objekte, pri katerih kakorkoli sodelujejo pri izdajanju soglasij ali opravljajo upravni nadzor.
23. člen
Strokovno izobrazbo in usposobljenost, ki jo morajo imeti tisti, ki delajo
posamezno vrsto tehnične dokumentacije, določi organizacija združenega dela
s svojim splošnim aktom.
24. člen
Investitor lahko sam brez vpisa v register izdeluje tehnično dokumentacijo
le za objekte in dela, ki jih potrebuje zase, če ima za to odgovornega projektanta in usposobljene delavce, z ustrezno strokovno izobrazbo in usposobljenostjo, ki so člani delovne skupnosti investitorja.
Varianta : Določba 24. člena se črta; s takšno rešitvijo se tudi za projektiranje za lastne potrebe zahteva registracija.
25. člen
Tehnično dokumentacijo za objekt, ki ga namerava uporabljati sam za
svoje potrebe, lahko izdeluje tudi občan, če ima za to ustrezno strokovno
izobrazbo in usposobljenost.
26. člen
Organizacije združenega dela in občani, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, so dolžni pri tem:
1. upoštevati določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, pogoje investicijskega programa, zahteve, določene z lokacijskim dovoljenjem, pogoje iz izdanih soglasij prizadetih organov in organizacij, tehnične
predpise, normative in standarde, predpisane za posamezne gradbene objekte,
napeljave, naprave in opremo ter druge predpise, ki se nanašajo na graditev
objektov;
2. predvideti ukrepe, ki so predpisani za varstvo zdravja, za varstvo pri
delu, za varstvo pred požarom in hrupom, za varstvo zraka in vode pred
onesnaženjem, za varstvo pred elementarnimi nezgodami in drugimi izrednimi
dogodki;
3. poiskati najbolj smotrne tehnične rešitve, skladne s sodobnimi dosežki
znanosti in tehnologije;
4. predvideti ukrepe za varstvo objekta, ki naj bo zgrajen na potresnem
ali poplavnem območju ali na zemljišču, ki je nagnjeno k drsenju in druge
ukrepe ter ukrepe, ki imajo pomen za narodno obrambo.
27. člen
Organizacija združenega dela, ki izdela tehnično dokumentacijo, mora
poskrbeti za kontrolo brezhibnosti tehničnih rešitev, računske pravilnosti in
popolnosti tehnične dokumentacije in kontrolo, če je celotna dokumentacija
v skladu z določbami prejšnjega člena.
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O izvršeni kontroli mora organizacija združenega dela voditi evidenco
in dokumentacijo.
Podrobne določbe o načinu in postopku opravljanja kontrole predpiše
organizacija združenega dela s svojim splošnim aktom, ali s pogodbo z drugo
organizacijo združenega dela.
28. člen
Investitor mora izvršiti strokovni pregled tehnične dokumentacije, če se
gradi objekt z udeležbo sredstev družbenopolitične skupnosti, sredstev samoupravnih interesnih skupnosti z udeležbo mednarodnih kreditov ali če gre za
projektiranje projektov, za katere daje gradbeno dovoljenje republiški sekretariat za gospodarstvo.
Varianta : Določba tega člena se črta.
29. člen
Izdelano tehnično dokumentacijo predpišejo:
direktor ali pooblaščeni delavec projektantske organizacije,
projektanti, ki so sodelovali pri njeni izdelavi in tehnični obdelavi,
odgovorni projektant ter
strokovnjaki, ki so opravili kontrolo posamezne vrste tehnične dokumentacije.
30. člen
Organizacija združenega dela, ki izdela tehnično dokumentacijo, je investitorju materialno odgovorna za pomanjkljivosti in nepravilnosti v izdelani tehnični dokumentaciji in mu je dolžna povrniti škodo, če so pomanjkljivosti
oziroma nepravilnosti nastale po njeni krivdi, razen v primerih, če investitor
brez njenega soglasja odstopi od v projektu predvidenih zahtev in rešitev.
Prvi odstavek tega člena se ustrezno uporablja tudi za izdelavo dokumentacije, ki je podlaga za izdelavo tehnične dokumentacije, po kateri se gradi
objekt (dokumentacija o geomehaničnih raziskovanjih, o kakovosti gradiva
in konstrukcij itd.).
III. GRADBENO DOVOLJENJE
31. člen
Objekt se lahko začne graditi samo na podlagi gradbenega dovoljenja.
32. člen
Objekti iz 3. člena tega zakona lahko ostanejo kot stalni objekti potem,
ko prenehajo okoliščine, zaradi katerih so bili zgrajeni, če si investitor v šestih
mesecih po prenehanju okoliščin preskrbi gradbeno dovoljenje in po tehničnem
pregledu tudi dovoljenje za uporabo oziroma dovoljenje za obratovanje.
33. člen
Gradbeno dovoljenje se daje za zgraditev celotnega objekta ali pa le za
njegov del, ki pomeni ekonomsko tehnično celoto in se da tak samostojno
uporabljati, če se objekt gradi po delih, če je v skladu z varstvom okolja
in če ne povzroča hrupa.
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Ne glede na prejšnji odstavek se lahko da gradbeno dovoljenje tudi za
del objekta oziroma za izvedbo posameznih del (predori komunikacij in hidroenergetskih objektov, mostovi in specifična dela na nekaterih industrijskih
objektih),
— če pomeni tak del objekta oziroma če pomenijo taka dela po predloženi tehnični dokumentaciji tudi sama tehnično celoto,
—t- če gre za graditev objekta, ki objektivno terja večletno graditev,
— če dinamika graditve celotnega objekta tako zahteva.
Investitor, ki zahteva gradbeno dovoljenje za del objekta iz prejšnjega
odstavka, mora predhodno dobiti od pristojnega organa, ki daje gradbeno
dovoljenje, predhodno globalno soglasje za graditev celega objekta na podlagi
celotnega investicijskega programa.
Na podlagi predhodnega globalnega soglasja iz prejšnjega odstavka investitor ne sme začeti z graditvijo dela objekta oziroma z izvajanjem del.
34. člen
Gradbeno dovoljenje daje pristojni občinski upravni organ.
Republiški sekretariat za gospodarstvo daje gradbeno dovoljenje za tele
objekte, z vgrajenimi napeljavami, napravami in opremo:
— za železniške proge jugoslovanskih železnic, za avtomobilske ceste in
magistralne ter regionalne ceste, za žičnice za prevoz ljudi, za morske luke
in notranja pristanišča, za letališča, letalska pristanišča in aerodrome s pripadajočimi objekti; za medkrajevne tt kable in naprave ter za objekte radiodifuzne in televizijske službe;
— za objekte in naprave za proizvodnjo in uporabo nuklearne energije,
hidroelektrarne, termoelektrarne in toplarne, daljnovode za napetost nad 20 kV
in transformatorske postaje na takih daljnovodih; za magistralne plinovode
in naftovode;
— za regulacije, s katerimi se menja tok in režim vode na rekah: Drava,
Mura, Sava, Savinja, Soča, Krka, Sotla, Kolpa in Ljubljanica ter za melioracijska
dela na površinah nad 1000 ha;
— za vse objekte, ki se gradijo z udeležbo mednarodnih kreditov;
— za druge regionalne objekte, za katere izda lokacijsko dovoljenje republiški upravni organ.
Postopek za gradbeno dovoljenje je hiter.
35. člen
Gradbeno dovoljenje se lahko izda samo na podlagi dokončne (varianta:
pravnomočne) odločbe o lokacijskem dovoljenju.
36. člen
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor predložiti:
1. dokaz o pravici uporabe ali služnostni pravici na zemljišču, na katerem
namerava zgraditi objekt;
2. lokacijsko dovoljenje;
3. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja;
4. soglasje vodnogospodarskega organa, če je objekt odvisen od vodnega
režima, ali če vpliva nanj;
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5. soglasje organa, ki je pristojen za promet in zveze, če utegne objekt
vplivati na varnost in pravilno funkcioniranje prometa po kopnem, plovbe po
morju, reki, oziroma prekopu ali letenje po zraku ali na funkcioniranje telekomunikacijskih zvez;
6. soglasja pristojnih organov in organizacij, ki se zahtevajo s posebnimi
predpisi (sekretariat za narodno- obrambo, požarna inšpekcija, PTT, kanalizacija,
vodovod, sanitarna inšpekcija, pooblaščena organizacija za varstvo pri delu,
elektrogospodarske organizacije ter drugih organizacij in organov).
37. čLen
Ce se objekt gradi tako, da se vanj vgrajujejo tovarniško izdelani elementi
ali deli, ni potrebno, da bi dokumentacija iz prejšnjega člena vsebovala tisti
del tehnične dokumentacije, na podlagi katerega so bili ti elementi . oziroma
deli izdelani.
Ce se gradi več objektov po isti tehnični dokumentaciji, veljata za tehnično
dokumentacijo zanje ta dokumentacija in tehnična dokumentacija, s katero
se taki objekti prilagodijo njihovim lokacijam.
Ce gre samo za vgraditev in montažo naprav ali opreme, velja za tehnično
dokumentacijo tista dokumentacija, v kateri je določen način vgraditve in
montaže naprav ah opreme.
38. člen
Ce se zahteva izdaja gradbenega dovoljenja za graditev objekta po tehnični dokumentaciji, ki je bila izdelana v tujini, mora biti zahtevi za izdajo
gradbenega dovoljenja predložen dokaz, da je bila nad to dokumentacijo izvršena
tehnična kontrola.
Tehnično kontrolo iz prejšnjega odstavka opravljajo organizacije združenega dela, ki so registrirane za izdelovanje ustrezne vrste tehnične dokumentacije.
Na tehnični dokumentaciji iz prvega odstavka tega člena mora biti označeno, da je bila opravljena tehnična kontrola te dokumentacije.
39. člen
Ce zahteva graditev objekta predhodno odstranitev obstoječega objekta
ah njegovega dela, mora investitor priložiti zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja tudi načrt odstranjevalnih del z njihovim opisom.
40. člen
Pripravljalna dela za zgraditev objekta se izvajajo po gradbenem dovoljenju
za ta objekt ali po posebnem dovoljenju samo za ta dela, na podlagi ustrezne
dokumentacije.
Posebno dovoljenje samo za pripravljalna dela se daje, če njihov obseg
zahteva, da se začno izvajati, preden dobi investitor gradbeno dovoljenje za
objekt ah za njegov del.
Posebno dovoljenje je treba dobiti za gradnjo objektov, ki se štejejo po
tem zakonu za predhodna ali pripravljalna dela, če bi gradnja ali uporaba
takih objektov lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za
promet, sosedne objekte ali okolico, ah če se smejo taki objekti graditi le po
določenih urbanističnih, tehničnih in drugih predpisanih pogojih.
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41. člen
Gradbeno dovoljenje se izda v skladu z zahtevami lokacijskega dovoljenja
ter s pogoji izdanih soglasij organov in organizacij iz 4. do 6. točke 36. člena
tega zakona.
42. člen
Preden izda pristojni organ gradbeno dovoljenje, opravi tehnično kontrolo
tehnične dokumentacije.
Pri tehnični kontroli iz prejšnjega odstavka se pristojni organ prepriča le
o tem: ali so upoštevani veljavni tehnični predpisi, normativi in obvezni standardi, ali so dani dokazi za varnost projektiranega objekta in za varnost glede
požara, življenja in zdravja ljudi, prometa in sosednih objektov in ali so v projektu predvidene predpisane tehnične naprave in ukrepi, s katerimi naj' se popolnoma prepreči ali na najmanjšo možno mero omeji hrup, onesnaženje zraka
in vode ter kakršnakoli druga škoda, ki jo utegne povzročati objekt samo po
sebi, s svojo uporabo ali z dejavnostjo, ki se bo v njem opravljala.
43. člen
Odločba o gradbenem dovoljenju se vroči investitorju in drugim strankam
v upravnem postopku ter organom, ki so pristojni za ustrezno inšpekcijo.
44. člen
Zoper odločbo o gradbenem dovoljenju ima pravico do pritožbe vsak, ki
meni, da so kršene njegove pravice ali pravni interes.
45. člen
Zoper odločbo, s katero se odreka gradbeno dovoljenje, lahko vložita pritožbo investitor in organizacija združenega dela, ki je izdelala tehnično dokumentacijo.
46. člen
Gradbeno dovoljenje, neha veljati, če se graditev objekta ne začne v roku,
ki je v njem določen.
Rok iz prejšnjega odstavka ne more biti krajši kot šest mesecev in ne
daljši kot dve leti.
47. člen
Investitor oziroma organ ali organizacija, na katero je prenesena pravica
uporabe objekta, mora ves čas trajanja objekta hraniti tehnično dokumentacijo
z vsemi spremembami in dopolnitvami, po katerih je bil objekt zgrajen.
Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, mora hraniti projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerih je bilo izdano
gradbeno dovoljenje, vsaj deset let po izdaji tega dovoljenja.
48. člen
Ce se po izdaji gradbenega dovoljenja projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja tako spremeni, da pomeni to za objekt, ki se gradi, spremembo
elementov, ki lahko vplivajo na zdravstvene pogoje ali na varnost objekta, mora
investitor spremembo tehnične dokumentacije predložiti v vednost organu, ki
je izdal gradbeno dovoljenje.
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Sprememba te dokumentacije mora biti opremljena s potrdilom organizacije
združenega dela, ki jo je izdelala, da je bila opravljena tehnična kontrola po
določbah 27. oziroma 28. člena tega zakona. Organ, ki je pristojen za izdajo
gradbenega dovoljenja, izda na podlagi predložene dokumentacije ustrezno odločbo.
49. člen
Ce hoče investitor pri objektu, ki je v gradnji, spremeniti projekte tako, da
se menjajo urbanistični, vodnogospodarski, prometni, energetski ali drugi pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano gradbeno dovoljenje, mora spremembo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja predložiti organu, ki je izdal
gradbeno dovoljenje, da izda novo gradbeno dovoljenje.
50. člen
Za objekte, za katere ni predpisano lokacijsko dovoljenje ter za dela, ki se
ne štejejo za rekonstrukcijo objektov, napeljav, naprav in opreme po tem zakonu, gradbeno dovoljenje ni potrebno, temveč zadostuje priglasitev organu,
ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
Občinske skupščine podrobneje odločijo s svojimi predpisi, za katere manjše objekte in dela je potrebna samo priglasitev, in za katere ne.
Priglasitvi po prvem odstavku prejšnjega člena je treba priložiti kratko
poročilo o tem, na katerem objektu namerava investitor izvajati dela, opis teh
del in njihov namen.
Ce pristojni organ ugotovi, da vložena priglasitev po veljavnih predpisih
ne zadostuje, prepove graditev z odločbo, ki jo mora vročiti investitorju v roku
15 dni od prejema priglasitve. Ce investitor v tem roku ne dobi odločbe ali
zahteve za dopolnitev priglasitve, lahko začne z deli.
51. člen
Investitor, mora priglašena dela pričeti najkasneje v šestih mesecih po vloženi priglasitvi, sicer priglasitev preneha veljati.
52. člen
Upravni organ mora o -svojih odločbah, ki jih izdaja v zvezi z graditvijo
objektov ali z njihovo uporabo oziroma obratovanjem seznaniti organe, ki so
pristojni za ustrezno inšpekcijo.
IV. GRADITEV OBJEKTOV
53. člen
Graditev objekta se sme oddati organizaciji združenega dela, registrirani za
dejavnost, v katero graditev spada, oziroma organizaciji združenega dela, ki
si je s pogodbo zagotovila poslovno sodelovanje z organizacijo' združenega dela,
ki je registrirana za dejavnost, v katero graditev spada.
54. člen
V zahtevi za registracijo mora organizacija združenega dela, ki izvaja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu izvajalska organizacija), taksativno na-
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šteti, katero vrsto' ali vrste objektov oziroma del hoče graditi oziroma izvajati ter
mora priložiti podatke o odgovornih vodjih gradbenih objektov ter montažnih
del, napeljav, naprav in opreme, o njihovi strokovni izobrazbi, strokovnem
izpitu ter usposobljenosti.
Nomenklaturo posameznih vrst gradbenih in montažnih del, napeljav, naprav in opreme, za katere se lahko izvajalske organizacije registrirajo, izdela
gospodarska zbornica SRS.
55. člen
Odgovorni vodja del je lahko v mejah svoje strokovne izobrazbe diplomirani inženir, inženir, diplomirani tehnik.
Izjemoma je lahko odgovorni vodja del tudi. inženir ali diplomirani tehnik
z najmanj 10-letnimi delovnimi izkušnjami za vrsto del, kjer se zahteva visoka
strokovna izobrazba, če ima izvajalska organizacija izdelan elaborat priprave
in organizacije poteka del, ki ga lahko izdela le odgovorni vodja del z visoko
strokovno izobrazbo.
Podrobnejše določbe o strokovni izobrazbi, usposobljenosti ter morebitnih
drugih posebnih pogojih odgovornih vodij del predpišejo izvajalske organizacije
združenega dela s svojimi splošnimi akti.
56. člen
Investitor in izvajalska organizacija morata o> graditvi objekta skleniti pismeno pogodbo.
Pogodba, ki ni sklenjena v pisimeni obliki, nima pravnega učinka.
Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora poleg bistvenih sestavin, ki
ustrezajo naravi posla, vsebovati tudi določbe o roku za izvedbo del, za katere
gre pri pogodbi, o garancijskih rokih za kakovost izvedenih del, o premiji, o
pogodbeni kazni ter o pogojih, načinu ter času trajanja poskusnega obratovanja,
če je to dogovorjeno.
Garancijski rok ne more biti krajši kot dve leti.
57. člen
Investitor sme brez vpisa v register graditi objekt oziroma izvajati posamezna dela sam za svoje potrebe, če ima za to potrebne delavce z Ustrezno strokovno izobrazbo in usposobljenostjo in če graditev vodi odgovorni vodja.
Varianta: Določba tega člena se črta, kar pomeni, da mora investitor
izpolnjevati vse pogoje kot izvajalske organizacije in da mora ta dejavnost
biti vpisana v registru.
58. člen
Graditev objekta se odda po natečaju, po zbranih pismenih ponudbah, ali po
neposredni pogodbi.
Investitor odloča o tem, na kakšen način bo oddal graditev objekta, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
59. člen
Objekta, ki se gradi z udeležbo sredstev družbenopolitične skupnosti in
objekta, ki se gradi s sredstvi zbranimi s samoprispevkom, če njegova vrednost
presega 500 000 dinarjev, ni mogoče oddati v graditev z neposredno pogodbo.
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Natečaj se opravi tako, da dajo udeleženci na podlagi javnega razpisa
natečaja pismene ponudbe.
Graditev objekta se odda izvajalski organizaciji, ki da na natečaju najugodnejšo ponudbo, če ni v pogojih natečaja drugače določeno.
Za najugodnejšo se šteje ponudba, ki je najugodnejša glede na pogoje
natečaja.
Investitor je odgovoren za pravilno izvedbo natečaja.
Investitor mora v aktu, s katerim sprejema ponudbe, navesti razloge, iz
katerih je to ponudbo ocenil z najugodnejšo in ta akt poslati vsem udeležencem
javne licitacije oziroma vsem ponudnikom v roku iz 62. člena tega zakona.
Udeleženci natečaja, ki so bili z nepravilnim postopkom oškodovani, imajo
pravico zahtevati od investitorja odškodnino.
61. člen
Javna licitacija se opravi tako, da dajejo udeleženci na podlagi javne licitacije pismene ponudbe.
Javne licitacije se lahko udeleže organizacije združenega dela, če pa investitor oddaja posamezne vrste del ali posamezna dela, pa tudi obrtne delavnice
samostojnih obrtnikov.
Izvajalske organizacije in obrtne delavnice samostojnih obrtnikov iz prejšnjega odstavka morajo biti registrirane za dejavnost, v katero spadajo dela, ki
jih investitor oddaja.
62. člen
Objava javne licitacije ali natečaja o sposobnosti mora zlasti vsebovati navedbo del, ki se oddajajo, približno njihovo vrednost, rok, v katerem morajo biti
dela izvršena, rok za ponudbo in rok, v katerem bo investitor udeležence obvestil o tem ah je sprejel kakšno ponudbo, ki jo je dobil na javni licitaciji, oziroma
ki jo je izbral in katero.
63. člen
Pogoje za oddajo graditve objekta oziroma posameznih del na javni licitaciji ah po zbranih ponudbah, določa investitor. Pri določanju pogojev iz prejšnjega odstavka mora investitor omogočiti na javni licitaciji oziroma na natečaju
o sposobnosti enakopravno udeležbo vsem izvajalskim organizacijam, ki so
registrirane za dejavnost, v katero spadajo licitirana dela.
Investitor je odgovoren za pravilno izvedbo javne licitacije oziroma za
pravilno zbiranje ponudb.
64. člen
Investitor ugotavlja, ah sta javna licitacija oziroma zbiranje ponudb uspela.
Šteje se, da javna licitacija oziroma zbiranje ponudb nista uspela, če nobena
na javni licitaciji dana oziroma zbrana ponudba ne izpolnjuje vseh pogojev iz
prvega odstavka 63. člena tega zakona.
Če ugotovi, da javna licitacija oziroma zbiranje ponudb nista uspela, mora
investitor to sporočiti vsem udeležencem v roku, v katerem jih je dolžan obvestiti o tem, ah je sprejel kakšno ponudbo ah ne.
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65. člen
Namesto, da bi razpisal natečaj, lahko odda investitor graditev objekta tako,
da zbere ponudbe, vendar mora poprej razpisati natečaj o sposobnosti izvajalcev
za zgraditev tega objekta.
Natečaj za presojo sposobnosti izvajalskih organizacij razpiše investitor z
javno objavo.
Pismene ponudbe se lahko zbirajo le od tistih udeležencev natečaja, ki
jih investitor s svojo odločitvijo spozna za sposobne izvajati dela, ki jih oddaja.
66. člen
Z neposredno pogodbo se sme oddati v graditev objekt, ki se gradi z udeležbo družbenopolitične skupnosti ali pa se financira iz sredstev, zbranih s samoprispevkom, samo:
1. če niti ponovni natečaj oziroma zbiranje ponudb nista bila uspešna;
2. če gre za nujna dela, da se preprečijo posledice elementarnih nesreč;
3. če gre za montažo opreme, ki se nadomešča;
4. če gre za manjša dela (variantni dodatek: katerih vrednost
ne presega 500 000 dinarjev).
67. člen
Republiški sekretar za gospodarstvo izda natančnejše predpise o načinu in
postopku za oddajanje graditve objektov oziroma del na javni licitaciji in po
ponudbah, zbranih na podlagi natečaja o sposobnosti.
68. člen
Poseben zvezni zakon predpisuje, ob katerih pogojih se lahko tuji pravni
ali fizični osebi odda graditev objekta oziroma izvajanje posameznih del za
domačega investitorja.
Varianta : Črtajo se določbe od 58 do vključno 68 s tem, da jih je
potrebno potetm vnesti v zakon o investicijah.
69. člen
Izvajalska organizacija mora naznaniti organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, dan, ko namerava začeti z graditvijo objekta in sicer najmanj 8 dni pred
začetkom del.
Organ iz prejšnjega odstavka je dolžan brez odlašanja obvestiti pristojne
inšpekcijske organe o začetku del.
70. člen
Izvajalska organizacija mora voditi dnevnik o izvajanju del. Če so cene v
pogodbi iz 55. člena tega zakona določene za mersko enoto posameznih vrst del,
mora voditi tudi knjigo obračunskih mer.
Izvajalska organizacija mora na gradbišču namestiti napis s podatki o
investitorju, vrsti objekta, projektantu, izvajalcu in nadzornem organu. Na gradbišču mora biti en izvod tehnične dokumentacije.
Republiški sekretar za gospodarstvo izda natančnejše predpise o vsebini in
načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in knjige obračunskih mer.
64
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71. člen

Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja dela, je dolžna:
1. držati se tehnične dokumentacije, na podlagi katere sta bili izdani lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje;
2. pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost objekta in del; napeljav,
naprav in opreme ter materiala, delavcev, mimoidočih, prometa in sosednih
objektov;
3. izvajati dela po tehničnih predpisih, normativih in obveznih standardih,
ki veljajo za graditev zadevne vrste objektov;
4. vgrajevati material, napeljave, naprave in opremo, katerih kvaliteta
je dokumentarna z atesti, ali certifikati kvalitete, ki jih morajo preskrbeti proizvajalci materiala, napeljav, naprav in opreme;
5. s kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s 1. do 4. točko tega
člena.
Podrobnejše določbe o načinu in postopku opravljanja kontrole iz 5. točke
prejšnjega odstavka predpiše izvajalska organizacija s svojim splošnim aktom.
72. člen
Za vgraditev oziroma montažo materialov, konstrukcij, napeljav, naprav
in opreme, ki se uvažajo ali se na novo uvajajo in za katere ni ustreznih jugoslovanskih standardov, je treba dobiti uporabnostni atest, ki določa področje
in pogoje ter način uporabe teh materialov, konstrukcij, napeljav, naprav in
opreme.
Ateste in certifikate kvalitete iz 4. točke prejšnjega člena ter uporabnostne
ateste iz prejšnjega odstavka izdajajo pooblaščene strokovne organizacije združenega dela, ki so organizirane in opremljene za tovrstno dejavnost.
Republiški sekretar za gospodarstvo s predpisom določi pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati strokovne organizacije združenega dela in jim izdaja pooblastila za opravljanje navedene dejavnosti.
73. člen
Ce izvajalska organizacija opazi pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji,
po kateri gradi objekt, mora nanje pravočasno opozoriti investitorja in projektantsko organizacijo.
Če investitor oziroma projektantska organizacija brez nepotrebnega odlašanja ne odpravi pomanjkljivosti, na katere je bil opozorjen, mora izvajalska
organizacija sporočiti to organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje in organu,
ki je pristojen za ustrezno inšpekcijo — kadar gre za pomanjkljivosti, ki nasprotujejo veljavnim predpisom; če pa pomanjkljivosti ogrožajo varnost objekta,
življenje ali zdravje ljudi, prometa, ali sosedne objekte, mora tudi ustaviti nadaljnja dela in storiti, kar je treba, da se pomanjkljivosti odpravijo.
74. člen
Investitor lahko odda skupaj z izdelavo tehnične dokumentacije, graditev
objekta, nakup naprav in opreme in izročitev zgrajenega objekta v obratovanje
(inženiring) eni sami organizaciji, ki je registrirana za tako dejavnost.
V takem primeru je lahko dogovorjena v pogodbi tudi usposobitev kadrov,
ki so potrebni za proizvodnjo oziroma izkoriščanje objekta ter zagotovitev
drugih potreb v zvezi s proizvodnjo in izkoriščanjem objekta.
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Za inženiring se lahko registrirajo samo organizacije združenega dela iz
17. in 53. člena tega zakona ali organizaciji združenega dela, ki proizvajajo
naprave ali opremo pod pogojem, če same neposredno opravljajo dela, za katera
so registrirane.
75. člen
Investitor je dolžan organizirati strokovno nadzorstvo nad graditvijo objektov, ki se gradijo z udeležbo družbenopolitične skupnosti, samoupravne interesne skupnosti ter objektov, za katere izda gradbeno dovoljenje republiški
sekretariat za gospodarstvo. Oblika in način strokovnega nadzorstva se določita
s pogodbo med investitorjem in izvajalsko organizacijo.
Organizacija združenega dela, ki opravlja strokovno nadzorstvo iz prejšnjega odstavka, mora imeti delavce z najmanj tako strokovno izobrazbo in usposobljenostjo, kot sta predpisani za odgovornega vodjo del objekta.
V. NADZORSTVO
76. člen
Delo investitorjev in drugih udeležencev pri graditvi objektov, vštevši tudi
objekte, ki se gradijo za trg, kako spoštujejo določbe tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov ter druge tehnične predpise, standarde in normative,
nadzorujejo v svojem delovnem področju organi, ki so pristojni za ustrezne
inšpekcije, če ni v posebnih predpisih drugače določeno.
77. člen
Organi tehnične inšpekcije imajo zlasti pravico:
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovijo, odpravijo v roku, ki ga
sami določajo;
2. odrediti, da se ustavi nadaljnja graditev objekta:
a) če se objekt gradi brez gradbenega dovoljenja, ali če se ne gradi po
tehnični dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje ali
če ne upošteva pogojev iz gradbenega, dovoljenja, in utegne to' ogrožati varnost
objekta, življenje in zdravje ljudi ali varnost prometa ali sosednih objektov,
b) če se odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki so ga določili
(1. točka);
3. odrediti, da je treba objekt ali njegov del podreti oziroma odstraniti in
vzpostaviti prejšnje stanje, ne glede na to, ali je bilo zanj dano gradbeno dovoljenje ali ne, če ugotovimo pri graditvi take pomanjkljivosti ali nepravilnosti, da
pomeni to neposredno ogrožanje varnosti objekta v statičnem pogledu, varnosti
objekta pred požarom in življenja ah zdravja ljudi, prometa, sosednih objektov
in okolice, ali če ugotovijo, da se objekt ne gradi po pogojih, predpisanih za
graditev objekta, pa teh pomanjkljivosti in nepravilnosti ni mogoče odpraviti.
78. člen
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega člena ne zadrži njene izvršitve, če je
bila odločba izdana zato, ker je ogrožena varnost življenja ali zdravja ljudi,
prometa, sosednih objektov ali okolice in je ni mogoče odpraviti z drugimi ukre64»
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pi, ali pa- zato, ker se objekt ne gradi po pogojih, ki so predpisani za graditev
objekta, pa teh pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti in če je v odločbi določeno,
da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
VI. TEHNIČNI PREGLED OBJEKTOV, UPORABNO DOVOLJENJE
IN DOVOLJENJE ZA OBRATOVANJE
79. člen
Tehnični pregled zgrajenega objekta opravi organ, ki je izdal gradbeno
dovoljenje.
Po opravljenem tehničnem pregledu izda organ iz prejšnjega odstavka odločbo o- tem, ali se srne zgrajeni objekt uporabljati in ali se smejo vgrajene
napeljave, naprave in oprema, ki ne služijo objektu, temveč tehnološkemu
procesu dejavnosti investitorja, dati v obratovanje. (V nadaljnjem besedilu:
uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje.)
Investitor lahko pridobi uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje
istočasno, oziroma lahko pridobi uporabno dovoljenje pred obratovalnim dovoljenjem, ne more pa si pridobiti obratovalnega dovoljenja pred pridobitvijo
uporabnega dovoljenja.
80. člen
Zahtevo za tehnični pregled mora investitor vložiti najpozneje v osmih
dneh po prejemu obvestila izvajalske organizacije, da je objekt zgrajen, ali da
je zgrajen njegov del, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto, oziroma po zaključnem poskusnem obratovanju.
Ce investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku, jo lahko vloži izvajalska organizacija, ki je objekt zgradila.
81. člen
Zahteva za tehnični pregled mora vsebovati: ime in vrsto objekta, kraj graditve, številko in datum lokacijskega in gradbenega dovoljenja z označbo organa, ki ga je izdal, izvajalsko organizacijo, ki je objekt gradila, oziroma izvedla
napeljave, ali dobavila opremo in naprave in ime organizacije združenega dela,
ki je izdelala, tehnično dokumentacijo.
V zahtevi morajo biti navedeni dokazi, potrdila, ocene, certifikati, atesti,
komisijski zapiski in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih napeljav, naprav,
opreme in materiala, o doseženih parametrih tehnološkega procesa, o opravljenih
preiskavah konstrukcijskih elementov, o pregledih in merjenjih vodovodnih,
ogrevalnih, električnih in drugih napeljav, o preskusu pravilnega delovanja naprav in opreme, o upoštevanju predpisov sanitarne varnosti, varstva pri delu
in varstva pred požarom ter dokazi o izpolnitvi drugih pogojev, ki so. bili predpisani na podlagi 36. člena tega zakona.
82. člen
Organ iz 79. člena tega zakona postavi na tehnični pregled komisijo in določi predsednika komisije.
V komisiji iz prejšnjega odstavka morajo biti predstavniki organov, ki so
pristojni za ustrezne inšpekcije ter strokovni delavci organov in organizacij, ki
so določili pogoje ali dali soglasja h gradbenemu dovoljenju.
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Ce je potrebno zaradi tehnične ali druge specifičnosti objekta, se lahko v
komisijo imenujejo še drugi strokovnjaki.
Odločbo o postavitvi komisije za tehnični pregled je treba poslati investitorju, ki je dolžan pravočasno obvestiti vse projektantske in izvajalske organizacije ter dobavitelje glavne opreme, ki so sodelovali pri graditvi objekta ter
predstavniki pristojnih organov in organizacij, ki so izdali soglasje.
83. člen
Pri objektu, ki ima vgrajene napeljave, naprave in opremo, ki ne služijo
objektu, temveč tehnološkemu procesu dejavnosti investitorja, lahko investitor
po zaključeni montaži napeljav in opreme, ki služijo tehnološkemu procesu,
izjemoma prične s poskusnim obratovanjem potem, ko je pridobil uporabno
dovoljenje za gradbeni objekt z vgrajenimi napeljavami, napravami in opremo,
ki služijo objektu in ko je dobil od pooblaščene organizacije združenega dela strokovno oceno glede varstva pri delu.
S poskusnim obratovanjem se preizkuša delovanje vgrajenih napeljav, naprav in opreme, ter ugotavlja kvaliteta opravljenih del in vgrajenega materiala
in doseženi parametri tehnološkega procesa.
Pogoji in trajanje poskusnega obratovanja morajo biti določeni v tehnični
dokumentaciji.
84. člen
Investitor in izvajaska organizacija, ki je zgradila objekt, morata na dan
tehničnega pregleda predložiti komisiji vso potrebno dokumentacijo, zlasti pa:
1. gradbeno dovoljenje,
2. tehnično dokumentacijo iz 13. člena tega zakona z vsemi spremembami
in dopolnitvami, na katere podlagi je bil objekt zgrajen,
3. geodetski načrt s horizontalnim in višinskim prikazom lege zgrajenega
objekta,
4. pogodbo o graditvi,
5. dnevnik o izvajanju del,
6. dnevnik poskusnega obratovanja,
7. vsa dokazila iz drugega odstavka 81. člena tega zakona.
85. člen
Pri tehničnem pregledu sodelujejo s pismenim pooblastilom predstavniki
investitorja, izvajalskih in projektantskih organizacij ter dobaviteljev glavne
opreme, ki so sodelovali pri projektiranju in graditvi objekta.
Predstavniki imajo pravico in dolžnost dajati komisiji potrebna pojasnila.
Ce se predstavnik brez vnaprej opravičenega razloga ne udeleči tehničnega pregleda, se lahko ta opravi brez njegove udeležbe. Če je potrebno, lahko komisija
tehnični pregled preloži.
86. člen
S tehničnim pregledom se ugotovi:
— ali so izpolnjeni pogoji iz lokacijskega dovoljenja;
— ali je objekt izveden v skladu s tehnično dokumentacijo, da ni ogrožena
varnost objekta, varnost pred požarom, življenje in zdravje ljudi, prometa
in sosednih objektov;
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— ali je izveden v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in standardi,
ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za zgraditev
objekta na nekem zemljišču;
— ali so bili storjeni predpisani ukrepi, s katerimi bo preprečena oziroma
na najmanjšo mero omejena škoda, ki jo utegne povzročiti objekt sam po sebi
oziroma s svojo uporabo svoji okolici;
— ali so napeljave, naprave in oprema kvalitetno vgrajene in ali izpolnjujejo predvidene parametre, upoštevajoč tehnološki proces in varstvo okolja.
87. člen
Po tehničnem pregledu sestavi komisija za tehnični pregled zapisnik, ki
ga podpišejo vsi člani komisije in predstavniki organizacij združenega dela, ki
so bili navzoči pri pregledu.
Zapisnik o delu komisije mora vsebovati vse podatke in dejstva, ki so pomembna za odločanje o tem, ali se objekt lahko začne uporabljati oziroma dati
v obratovanje.
Poleg ugotovitev iz prejšnjega odstavka mora zapisnik vsebovati tudi
izdajo ustrezne odločbe.
88. člen
Tehnični pregled objekta obsega glede na njegovo naravo tehnični pregled
gradbenih del, tehnični pregled napeljav ter tehnični pregled naprav in opreme.
89. člen
Po sprejemu zapisnika iz 87. člena tega zakona izda organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, odločbo, s katero izda uporabno oziroma obratovalno dovoljenje, ali odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali pa odredi, da je treba
objekt podreti oziroma odstraniti, če gre za takšne pomanjkljivosti, ki jih ni
mogoče odpraviti, ogrožajo pa varnost objekta, življenje ali zdravje ljudi, promet
ali sosedne objekte.
90. člen
Zoper odločbo iz prejšnjega člena tega zakona se poleg investitorja lahko
pritožijo tudi udeleženci pri graditvi objekta.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, s katero je organ prve stopnje odredil,
da je treba podreti oziroma odstraniti objekt ali posamezne njegove dele, če je
bila odločba izdana zato, ker je bila ogrožena varnost objekta, življenje ali
zdravje ljudi, promet ali sosedni objekti, če se ta nevarnost ne da drugače
odvrniti in če je v odločbi določeno, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
91. člen
Ce se z odločbo odredi odprava ugotovljenih pomanjkljivosti, mora investitor potem, ko jih je odpravil, zahtevati, da se opravi ponovni tehnični pregled.
Pri ponovnem tehničnem pregledu, ki ga lahko opravi tudi posamezni član
komisije, se pregledajo le tista dela, ki jih je bilo treba popraviti ah naknadno
opraviti. Na podlagi poročila komisije za ponovni tehnični pregled izda organ,
ki je izdal gradbeno dovoljenje, ustrezno odločbo.
92. člen
Zgrajeni objekt ali njegov del, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto in
se da tak samostojno uporabljati ter objekti predhodnih in pripravljalnih del,
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zgrajeni s posebnim gradbenim dovoljenjem, se smejo uporabljati, oziroma
pustiti v obratovanje šele, ko je izdano uporabno dovoljenje oziroma obratovalno dovoljenje.
Uporabno oziroma obratovalno dovoljenje se ne daje v primerih, ko po
določbah tega zakona ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Organ, ki izda uporabno oziroma obratovalno dovoljenje, lahko njegovo
izdajo veže na pogoj, da se prej odstranijo objekti, ki so bili zgrajeni kot
predhodna ali pripravljalna dela za zgraditev objekta.
Postopek za uporabno oziroma obratovalno dovoljenje je hiter.

VII. IZROČITEV (PRIMOPREDAJA) ZGRAJENEGA OBJEKTA
93. člen
Investitor in izvajalska organizacija, ki je objekt zgradila, oziroma na njem
izvedla kakšna dela, morata v 60 dneh od dneva, ko prejmeta odločbo, da se
sme objekt uporabljati, opraviti prevzem in dokončen obračun objekta oziroma
del, če ni v pogodbi drugače določeno.
94. člen
Ce je bil objekt zgrajen za trg, opravi prevzem organizacija združenega dela,
ki jo določi občinska skupščina.

VIII. GRADITEV OBJEKTOV OBČANOV IN CIVILNIH PRAVNIH OSEB
95. člen
Za graditev objektov občanov in civilnih pravnih oseb je potrebno gradbeno
dovoljenje, razen v primerih, ko tudi lokacijsko dovoljenje ni potrebno.
Gradbeno dovoljenje iz prejšnjega odstavka daje pristojni občinski upravni
organ.
96. člen
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte občanov in civilnih
pravnih oseb mora investitor priložiti projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, lokacijsko dovoljenje, če je le-to predpisano po zakonu o urbanističnem
planiranju, dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe stavbnega zemljišča,
soglasja organov in organizacij, ki se zahtevajo po posebnih predpisih (sanitarna
inšpekcija, požarna inšpekcija, kanalizacija, PTT, elektrogospodarsko podjetje,
vodovod itd.) ter ateste in druga dokazila1 o kvaliteti materiala, če je to določeno
s posebnimi predpisi.
97. člen
Občani in civilne pravne osebe lahko v svoji režiji gradijo objekte, ki jih
potrebujejo zase in izvajajo vsa dela v zvezi z graditvijo, če površina objektov
oziroma del ne presega 200 m2 in če je zagotovljeno strokovno vodstvo.
Občan oziroma civilna pravna oseba, ki gradii v svoji režiji, mora priglasiti
začetek del in izkazati, da je zagotovljeno strokovno vodstvo.
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Za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja za objekte občanov
in civilnih pravni oseb se primerno uporabljajo določbe 79. do 92. člena tega
zakona.
99. člen
Občine lahko predpišejo podrobnejša navodila o načinu in postopku izdajanja gradbenih dovoljenj in o načinu opravljanja tehničnih pregledov zgrajenih
objektov občanov in civilnih pravnih oseb.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
100. člen
Z denarno kaznijo do 100 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek
organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, ki po določbah tega zakona
nastopa kot investitor:
1. če ne hrani kompletnega izvoda tehnične dokumentacije, po kateri
je bil zgrajen objekt, z vsemi njenimi spremembami in dopolnitvami;
2. če odda izdelavo tehnične dokumentacije organizaciji združenega dela, ki ni registrirana za izdelovanje tehnične dokumentacije ustrezne vrste, ali če
dela to dokumentacijo sama, v nasprotju s predpisanimi pogoji iz 24. člena
tega zakona;
3. če odda graditev objekta organizaciji, ki ni registrirana za zadevno
dejavnost, oziroma drugi organizaciji, ki nima s pogodbo zagotovljenega poslovnega sodelovanja z organizacijo, registrirano za to dejavnost;
4. če izroči s pogodbo izvajanje posameznih del na objektu obrtni delavnici samostojnega obrtnika, ki ni registrirana za dejavnost, v katero dela
spadajo;
5. če gradi .objekt oziroma izvaja posamezna dela sama za svoje potrebe
v nasprotju s predpisanimi pogoji;
6. če odda graditev objekta, ki se gradi z udeležbo družbenopolitične
skupnosti, ali pa se financira pretežno s sredstvi samoprispevka, z neposredno
pogodbo, v nasprotju s predpisanimi pogoji;
7. če graditve objekta, ki jo odda na javni licitaciji ali po izbranih ponudbah, ne odda tisti organizaciji združenega dela, ki je dala najugodnejšo
ponudbo;
8. če odda graditev objekta po zbranih ponudbah, ne da bi poprej razpisala
natečaj o sposobnosti izvajalskih organizacij.
Z denarno kaznijo do 5000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
101. člen
Z denarno kaznijo do 50 000 din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela:
1. če dela tehnično dokumentacijo, za katero ni registrirana;
2. če pri izdelavi tehnične dokumentacije ne ravna po določbah 26. člena
tega zakona.
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
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102. člen
Z denarno kaznijo do 30 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek
organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, ki gradi objekt:
1. če se objekt začne graditi brez gradbenega dovoljenja;
2. če ne vodi ustreznih knjig o gradnji objekta, iz katerih se dajo ugotoviti
potek in način gradnje objekta ter posameznih faz njegove graditve;
3. če gradi objekt, pa ni registrirana za zadevno vrsto dejavnosti;
4. če poveri vodstvo gradnje posameznih vrst objektov oziroma izvajanje
posameznih vrst del na takem objektu komu, ki nima predpisane strokovne
izobrazbe in prakse;
5. če pri gradnji objekta ne ravna po 71. členu tega zakona;
6. če opazi v tehnični dokumentaciji, po kateri gradi objekt, pomanjkljivost,
ki ogroža varnost objekta ali življenje ali zdravje ljudi, promet, sosedne objekte ali okolico, pa ne opozori nanje pravočasno investitorja.
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije
združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
103. člen
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot
investitor:
1. če ne izvrši odločbe organa, pristojnega za ustrezno inšpekcijo;
2. če začne uporabljati zgrajeni objekt ali njegov del, ki pomeni ekonomsko
tehnično celoto, ali objekte, ki se štejejo za predhodna ali pripravljalna dela
in je bilo zanje potrebno gradbeno dovoljenje, oziroma jih pusti v obratovanje,
preden dobi uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje;
3. če v aktu, s katerim sprejema ponudbo, ne navede razlogov, iz katerih
je to ponudbo ocenila kot najugodnejšo in tega akta ne pošlje v predpisanem
roku vsem udeležencem licitacije oziroma vsem ponudnikom,;
4. če v objavi o javni licitaciji ali o zbiranju ponaudb ne navede, katera
dela oddaja, ob katerih pogojih in kje se bodo dela izvajala, ali ne navede
njihove orientacijske cene, roka za njihovo izvedbo, roka za vložitev ponudb ah
roka, v katerem bo udeležence obvestila, ali je sprejela kakšno ponudbo, ki jo
je dobila na javni licitaciji, oziroma zbrala in katero;
5. če pri določanju pogojev za oddajo objekta v graditev oziroma za oddajo
posameznih del ne zagotovi na javni licitaciji oziroma na natečaju o sposobnosti
enakopravne udeležbe vsem izvajalskim organizacijam, registriranim za dejavnost, v katero spadajo dela, za katero razpisuje javno licitacijo oziroma
zbira ponudbe;
6. če, namesto da bi oddala graditev objekta na natečaju, odda to graditev
po zbranih ponudbah, ne da bi poprej razpisala natečaja o sposobnosti izvajalcev
za graditev objekta;
7. če se ne drži postopka, predpisanega za oddajo objekta oziroma del na
javni licitaciji oziroma za zbiranje ponudb na podlagi natečaja o sposobnosti;
8. če opravi poskusno obratovanje v nasprotju z določbami tega zakona;
9. če ne poskrbi za strokovno nadzorstvo nad graditvijo objekta, kadar je
to obvezno (75. člen).
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Z denarno kaznijo do 1000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije
združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
104. člen
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje organizacija združenega dela
za prekršek, če na izdelani tehnični, dokumentaciji ne potrdi, da je bila opravljena kontrola,
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
105. člen
Z denarno kaznijo do 3000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot
izvajalec, če ne naznani najmanj osem dni pred začetkom del organu, ki je izdal
gradbeno dovoljenje in pristojnim organom tehničnih inšpekcij, dneva, ko
bo začela graditi investicijski objekt.
Z denarno kaznijo do 500 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije
združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
106. člen
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek imetnik samostojne obrtne delavnice ali drug občan:
1. če izvaja dela na objektu, pa njegova delavnica ni registrirana za
dejavnost, v katero spadajo ta dela; ali če posreduje pri izvajanju del na objektu
ali opravlja pri njih podjetniško dejavnost;
2. če stori kakšno dejanje iz 102. člena tega zakona.
Poleg kazni za prekršek iz prvega odstavka tega člena se izreče tudi varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi, ki je bila dosežena s prekrškom.
107. člen
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek civilna pravna
oseba, če začne graditi, ne da bi za to imela gradbeno dovoljenje, ali če ne izvrši
odločbe tehnične inšpekcije.
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje občan, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
108. člen
Z denarno kaznijo do 300 din se kaznuje za prekršek civilna pravna
oseba ali občan, če ne zagotovi strokovnega vodstva pri delih, ki jih izvaja v
lastni režiji.
Enako se kaznuje, če ne priglasi začetka del, ki jih izvaja v svoji režiji, ali
če začne uporabljati zgrajeni objekt, oziroma dela, za katera je predpisano
gradbeno dovoljenje, preden dobi uporabno dovoljenje.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
109. člen
Republiški sekretar za gospodarstvo lahko izda tehnične predpise s področja
graditve objektov, če tehničnih predpisov ne izda pristojni zvezni organ.
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110. člen
S strokovnimi izpiti iz 19. člena tega zakona so izenačeni strokovni izpiti,
ki so jih projektanti ter odgovorni vodje gradbenih del opravili do dneva uveljavitve tega zakona po dosedanjih predpisih.
111. člen
Dokler ne bodo izdani novi predpisi, ostanejo v veljavi:
1. pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in knjige
računskih izmer (Uradni list SRS, št. 32-245/68);
2. pravilnik o načinu in postopku za oddajanje investicijskih objektov v
graditev (Uradni list SFRJ, št. 28-422/67);
3. pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanj (Uradni
list SFRJ, št. 45-587/67);
4. odredba o izdajanju garancijskega lista za stanovanja, zgrajena za trg
in o najkrajšem garancijskem roku (Uradni list SFRJ, št. 44-582/67).
112. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov (Uradni list SRS, št. 10/67).
V skladu z določbo 31. točke prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list
SRS št. 51-287/71) se preneha z dnem iz prejšnjega odstavka tega člena na
območju SR Slovenije uporabljati tudi temeljni zakon o graditvi investicijskih
objektov (Uradni list SFRJ, št. 20/67, 24/67, 25/68, 30/68, 55/69, 60/70 in 24/71),
razen tistih njegovih določb, ki so po 4. točki drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI (Uradni list SFRJ,
št. 29-344/71) ostale v veljavi kot zvezne določbe.
Ne glede na prejšnji odstavek pa se v SR Sloveniji še naprej uporabljajo,
dokler ne bodo izdani ustrezni predpisi, določbe naslednjih členov- temeljnega
zakona o graditvi investicijskih objektov: 7. točka 19. člena in 2. odstavek
19. člena, 2. odstavek 68. člena, določbe VIII. poglavja (členi 69 do 77), 2. odstavek 79. člena, 10. točka 81. člena, 8. točka 83. člena in 83. a člen.
113. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I.
Pravno problematiko graditve investicijskih objektov je doslej skoraj izključno urejal zvezni temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov (Uradni
list SFRJ, št. 20/67, 30/68, 55/69, 60/70, 24/71). SR Slovenija je na tem področju,
glede na pooblastila, ki jih je vseboval omenjeni zakon, izdala le zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov (Uradni list
SRS, št. 10/68), na njegovi podlagi pa še pravilnik o vsebini in načinu vodenja
dnevnika o izvajanju del in knjige obračunskih izmer (Uradni list SRS, št. 32/68).
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S četrto točko drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev od XX do XLI k ustavi SFRJ je bilo določeno, da nehajo
z dnem, ki ga določi republiški oziroma pokrajinski zakon, najpozneje pa do 31.
decembra 1971, določbe temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov,
razen določb drugega in tretjega odstavka 9. člena, 24. člena, tretjega odstavka
31. člena in v zvezi s tem odstavkom tudi prvega odstavka ter 88. člena, ki so
urejale graditve investicijskih objektov za Jugoslovansko1 ljudsko armado.
Področje graditve investicijskih objektov —• razen teh izjem za JLA, v skladu
s XXX. amandmajem k ustavi SFRJ, ki opredeljuje zakonodajno pristojnost
federacije, ne spada več v zvezno zakonodajo, temveč je to problematika, ki
jo odslej urejajo republike s svojimi predpisi.
Z republiškim ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev XXV
do Lil k ustavi SR Slovenije je predpisano', da se do izdaje ustreznih republiških
zakonov v SRS uporabljajo kot republiški zakon temeljni zakon o graditvi
investicijskih objektov, ki pa bo usklađen z ustavnimi amandmaji najpozneje
do 31. 12. 1972 (31. točka prvega odstavka 13. člena). Razen tega republiški
ustavni zakon določa (50. točka pod b) 19. člena), da se mora uskladiti do
31. 12. 1972 tudi zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov (Uradni list SRS, št. 10/68). Po ustavnem zakonu o spremembi
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR
Slovenije se navedena datuma 31. 12. 1972 nadomestita z datumom 31. 12. 1973.
Potreba po novem zakonu o graditvi objektov je torej dana in utemeljena.
Pravno podlago za izdajo novega zakona vsebuje tretja podtočka prve točke
XLIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije, ki v okviru republiške zakonodajne
pristojnosti našteva tudi ureditev projektiranja in gradnje objektov in nadzorstva nad njo-.
II.
Dosedanji temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov je urejal dve,
sicer medsebojno povezani, vendar po vsebini povsem različni področji: samo
projektiranje in graditev objektov (tehnični del zakona) ter investicijsko politiko
na področju graditve in financiranje investicijskih objektov (finančni del zakona). Zlasti ta, drugi del zakona, je bil predmet mnogih sprememb in dopolnitev, ki so bile odraz težnje za zagotovitev ekonomičnosti in smotrnosti investicij in vedno večjega vpliva družbe na tem področju. V prvem — tehničnem
delu zakona o graditvi investicijskih objektov, je prisoten interes vse družbe,
da se zagotovi varnost graditve objektov samih, varnost premoženja in ljudi,
ki v objektih bivajo oziroma delajo ter varstvo okolja. Zato je razumljivo nujno
in utemeljeno poseganje družbe v področju projektivne in gradbene dejavnosti,
da se ta interes varuje in zagotavlja od priprave projektiranja, samega projektiranja, graditve, nadzora nad graditvijo, tehničnega pregleda do končnega
prevzema objekta. Ta tehnični del zakona zajema področje, ki mora tudi za naprej v enakem obsegu ostati v okvirih zakonskega urejanja in se ga ne da
urediti z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem.
Področje politike investicij in finančna vprašanja v zvezi z graditvijo objektov (finančni del zakona) pa glede na nove ustavne amandmaje dobivajo
kvalitativno nov pomen in vlogo, ki zahteva tudi bistveno drugačno, predvsem
okvirno zakonsko opredelitev, saj se bo lahko vrsta vprašanj urejala s pogodbami, samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori.
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Glede na to je utemeljena odločitev, da bosta odslej urejala problematiko
graditve objektov dva republiška zakona: zakon o graditvi objektov in zakon
o investicijah.
III.
Osnutek zakona o graditvi objektov povzema v bistvu dosedanje splošno
sprejemljive določbe temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov in zakona o ureditvi posameznih vprašanj s področja! graditve investicijskih objektov,
ki obravnavajo tehnični del graditve.
Pretežna večina teh določb se je namreč v dosedanji praksi izkazala kot
ustrezala in se je uveljavila, tako da so osnovna načela preizkušena in tudi
praktično sprejeta.
Osnutek zakona sistematično in kompleksno obravnava celotno področje
projektiranja in graditve, od priprave projektiranja do končnega prevzema
objekta.
Praksa pa je v obdobju od 1967 oziroma 1968 vendarle opozorila na nekatere pomanjkljivosti ter šibke točke dosedanje ureditve, ki jih skuša novi osnutek odpraviti. Razen tega osnutek upošteva tudi nova dognanja in izsledke
znanosti na tem področju.
Med pomembnimi spremembami kot prvo navajamo to, da daje osnutek
večji poudarek tehnološkemu procesu (pri proizvodnih objektih), in sicer od
priprave projektiranja tehnološke opreme, njenega projektiranja do poskusnega
obratovanja ter končnega prevzema. Omenjena problematika je bila namreč
v dosedanji zakonodaji pomanjkljivo obdelana, ker je ta obravnavala v bistvu
le gradbeni del objekta, ne pa tudi tehnološkega dela, ki je pri proizvodnih
objektih primaren, bistven in pomembnejši od gradbenega. Nadalje osnutek na
novo opredeljuje pojem tehnične dokumentacije, ki je bila v prejšnjem zakonu
nesistematično obravnavana, in je v piraksi povzročala vrsto nesporazumov.
Osnutek zakona deli tehnično dokumentacijo po fazah od priprave projektiranja
do uskladitve projektov s spremembami, ki so nastale pri graditvi. Tako razlikuje naslednje faze: investicijski program, projekte za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekte za razpis, projekte za izvedbo ter projekte izvedenih del.
Takšno rešitev je narekovala tudi dejanska praksa, ki je že presegla zakonsko
ureditev. Končno tudi pripominjamo, da projektne organizacije pripravljajo
uzance za projektantske storitve, v katerih je tehnična dokumentacija enako
opredeljena.
Ker so se v praksi vsakodnevno pojavljala vprašanja ustanovitve in registracije projektivnih organizacij združenega dela ter izvajalskih organizacij, saj
zakon ni določal nobenih posebnih pogojev zanje, razen pri projektivnih organizacijah za posebno zahtevne in specifične objekte, tako da se je registrirala
vrsta organizacij brez ustrezne kadrovske zasedbe in opreme, osnutek postavlja
nekatere pogoje, s katerimi se skuša odpraviti ta pravna praznina, ki je praksi
— zlasti gospodarskim sodiščem pri registraciji —> povzročala mnogo težav.
Zahtevi za registracijo bo morala projektivna organizacija priložiti:
— taksativno našteto vrsto oziroma vrste tehnične dokumentacije, ki jo
hoče izdelovati (pri čemer bo nomenklatura posameznih vrst te dokumentacije
predpisala gospodarska zbornica SRS);
— dokaz, da ima sistemizirani in zasedeni najmanj dve delovni mesti odgovornih projektantov;
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— splošni akt, s katerim določa strokovno izobrazbo in prakso tistih, ki
delajo posamezno vrsto tehnične dokumentacije;
—- splošni akt ali pogodbo o načinu in postopku opravljanja kontrole.
Razen tega bo seveda morala izpolnjevati tudi druge splošne pogoje, ki so
predvideni s predpisi o registraciji.
Osnutek opredeljuje tudi pojem odgovorni projektant. Odgovorni projektant je projektant z visoko strokovno izobrazbo, ki skrbi za tehnično razčlenitev, kakovost obdelave, koordinacijo posameznih delov projekta, za kompleksnost projekta in za roke izdelave tehnične dokumentacije.
Za odgovorne projektante in za odgovorne vodje del ter nadzorne organe,
so predvideni z osnutkom strokovni izpiti. To utemeljujemo z zahtevami organizacij združenega dela na tem področju in z dejstvom, da gre tu za zahtevno,
odgovorno in specifično delo, za katerega je v splošnem družbenem interesu,
da se strokovno preveri, ker je s takim delom neločljivo povezana skrb za varnost objektov, družbenega premoženja, življenje in zdravje ljudi ter varstvo
okolja. Končno naj omenimo tudi to, da druge republike že imajo strokovne
izpite na tem področju in da bi bile (v praksi je bilo že nekaj takšnih primerov)
projektantske oziroma izvajalske organizacije v SRS ravno zaradi tega onemogočene prevzemati dela v drugih republikah, ker njihovi projektanti nimajo
ustreznih strokovnih izpitov ali pa jih sploh nimajo.
V osnutku zakona je do sedaj odpravljena netočnost oziroma nedoslednost
glede izdajanja gradbenih dovoljenj, ki jih daje republiški sekretariat za gospodarstvo, ker zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov ter zakon o tehničnih inšpekcijah nista bila usklađena.
Osnutek na novo tudi določa, da se lahho izda gradbeno dovoljenje samo
na podlagi dokončne (oziroma po varianti: pravnomočne lokacijske odločbe). V
praksi je namreč pogosto prihajalo do nemogočih primerov, da je bilo gradbeno
dovoljenje izdano na podlagi lokacijske odločbe, ki je bila nato v pritožbenem
postopku razveljavljena oziroma v upravnem sporu odpravljena, tako da je
gradbeno dovoljenje izgubilo svojo podlago. Nova rešitev je zato utemeljena.
Kot pomembno novost osnutka zakona naj omenimo tudi opredelitev pojma
poskusnega obratovanja ter jasnejšo opredelitev tehničnega pregleda, uporabnega dovoljenja in obratovalnega dovoljenja, ki ji dosedanja zakonodaja ni posvečala dovolj pozornosti, v praksi pa je to povzročilo vrsto težav, nejasnosti in
dvomov. Nova je tudi rešitev, da pri objektih, ki so bih zgrajeni za trg, opravi
prevzem organizacija združenega dela, ki jo določi občinska skupščina. V veliki
večini gre tu za stanovanjske objekte, pri katerih doslej nihče ni opravljal strokovnega prevzema; investitor in izvajalec del je bila ista organizacija združenega
dela, občani, ki so se vselili v takšna stanovanja pa največkrat niso razpolagali
z ustrezno strokovnostjo in so prevzemali kvalitetno slaba stanovanja. Nova
rešitev predstavlja korak naprej v zaščiti njihovih pravic.
S 27. členom zakona je poostreno določilo v pogledu izvajanja notranje kontrole izdelane tehnične dokumentacije s tem, da mora organizacija združenega
dela voditi evidenco in dokumentacijo o izvršeni kontroli. Za posebno važne
objekte, navedene v 28. členu, pa mora investitor še posebej predložiti tehnično
dokumentacijo v strokovni pregled drugi organizaciji združenega dela, ki je
registrirana za izdelovanje take tehnične dokumentacije.
Z 42. členom zakon predpisuje, da mora pristojni organ opraviti tehnično
kontrolo, preden izda gradbeno dovoljenje, s čimer se odpravlja dosedanje le
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formalno ugotavljanje upoštevanja veljavnih predpisov, normativov in obveznih
standardov ter izpolnitve vseh ostalih pogojev za varnost objekta in okolja.
To so v glavnem bistvene novosti osnutka zakona glede na dosedanjo zakonodajo. S predlaganim zakonom se ne nalaga republiki in občinam nobenih posebnih finančnih obremenitev.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Kočevje,
Radlje ob Dravi in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 36. zasedanju dne 28. maja 1973 obravnavali osnutek zakona o graditvi objektov.
V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Izola, Lenart, Ljubijana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Maribor, Murska Sobota in Trebnje.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditev 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 zavzemata o njih svoje stališče.
V načelni in splošni r azpravi delegatov je bilo poudarjeno,
da osnutek zakona ne daje dovolj poudarka varstvu okolja. Kjerkoli so v zakonu
našteti varstveni ukrepi, bi se morali našteti tudi na varstvo človekovega okolja.
(Delegata občin Celje in Ljubljana-Center)
Iz osnutka zakona ni razvidno, ali je v jugoslovanskem merilu enotno rešeno vprašanje pogojev za pridobitev pravice do registracije organizacij za projektiranje, kar je zelo pomembno glede na enotnost jugoslovanskega tržišča. Prav
tako je potrebno, da bi bil zakon o graditvi objektov usklađen z zakoni o graditvi
v drugih republikah za zagotovitev kolikor mogoče enotnega jugoslovanskega
trga. (Ljubljana-Center)
Z novim zakonom o graditvi novih objektov bi morali zagotoviti učinkovitejšo družbeno kontrok> pri nameravanih graditvah objektov v preventivnem
smislu. Ta kontrola naj se prične že pri investicijskem programu in ne šele
pri izdelani tehnični dokumentaciji. Kontrola naj se opravlja zaradi družbenih
interesov in naj preprečuje morebitni nastanek družbene škode1. (LjubljanaCenter)
Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi zakon moral v večji meri upoštevati
interese uporabnikov glede pridobitve gradbenih dovoljenj in lokacijske dokumentacije, glede česar je predvideni postopek še vedno zapleten in dolgotrajen
ter bi ga morali spremeniti. (Lenart)
V razpravi so tudi menili, da so nekateri instituti, ki jih je osnutek uvajal,
premalo jasni. Pri tem je bilo opozorjeno na investicijski program, pri katerem
ni jasno, ali je obvezen ali ne. Kvalifikacija za odgovorne projektante, vodje del
in nadzorne organe naj bi bila določena v zakonih ali v nekem drugem predpisu,
prav tako tudi izpiti. Uvajajo se novi pravni instituti, kot so npr. globalno soglasje (v 33. členu), obratovalno dovoljenje itd., ki bi morali biti temeljiteje obdelani. Ni tudi razlogov, da se namesto objektivne odgovornosti, ki je splošno
sprejeta v našem pravnem sistemu pri delovnih organizacijah, uvaja krivdna
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odgovornost (v 30. členu). Osnutek ima tudi nekatera prooesualna določila, ki so
nepotrebna. Razen tega osnutka uveljavlja institut tako imenovanega prevzema
objektov, kot je veljal pred letom 1972. V zvezi z odgovornostjo družbenopolitične skupnosti za prevzem opravil se postavlja vprašanje materialne odgovornosti, ker ima beseda »prevzem« v 94. členu popolnoma drugačen pomen kot v
93. členu. Izraženo je bilo tudi mnenje, da so kazenske določbe nelogično razvrščene, tako po storilcih kot tudi po teži kazni. (Izola)
V razpravi je bilo tudi opozorjeno', da osnutek zakona ne določa konkretno,
kaj imamo za provizorij in kdaj lahko provizorij sploh postavljamo. V velikem
številu občin, ki imajo dolgoročne razvojne in urbanistične načrte, včasih ni
mogoče realizirati določenega predela z objekti, ki so predvideni po urbanističnem načrtu, je pa mogoče v času, ko se zazidalni načrt ne realizira, postaviti
začasne objekte (kioske itd.), ki bi lahko služili svojemu namenu za določeno
obdobje. Po dosedanji zakonodaji takih objektov ne poznamo, temveč samo objekte stalnega značaja, zato prihaja do določenih problemov glede rušenja in
odstranjevanja začasnih objektov. Ce bi poznali objekt provizorija, ki bi ga
lahko zakonito dovolili s tem, da ga zabeležimo v zemljiško knjigo kot tak
objekt, bi njegovo rušenje in odstranitev ne predstavljala za družbo nobenih
dodatnih stroškov, ker bi ga moral na lastne stroške odstraniti tisti, ki ga je
postavil. (Ljubljana-Center)
Pripombe k posameznim členom:
k 4. členu: V tretji alinei naj bi dodali še investicijski program, v predzadnjem odstavku tega člena pa naj bi dodah besedilo: »Te objekte je treba
porušiti in odstraniti pred izdajo uporabnega dovoljenja«. (Ljubljana-Center)
K 6. členu : Predlagano je bilo, naj se ta člen izbriše, kajti če je kdo investitor, ne rabimo dveh definicij, enkrat za trg, enkrat za investitorja. (Ljubljana-Center)
K 7. členu: Za besedo »graditvijo« naj se doda besedilo »ali rekonstrukcijo«, kar bi bilo treba smiselno upoštevati tudi pri kasnejših členih. (Ljubljana-Center)
K 11. členu : Med pogoji bi morali upoštevati tudi varstvo narave. (Celje,
L j ubij ana-Center)
Po drugem mnenju je sicer ta pripomba v redu, vendar bi v primeru gradbenega dovoljenja to oteževalo postopek. (Maribor)
V prvem odstavku naj se za besedo »lokacijske« doda beseda »pravnomočne«. (Ljubljana-Center)
K 12. č 1 e n u : Predlagano je bilo, da se drugi odstavek tega člena črta, ker
da ni mogoče točno našteti vsega, kar je potrebno za investicijski program
različnih dejavnosti oziroma gradenj (Murska Sobota); po drugem mnenju pa naj
člen ostane v sedanjem obsegu, brez upoštevanja variante. (Trebnje)
Konkretno je bilo tudi predlagano, naj se v drugi alinei drugega odstavka
doda besedilo: »in izračun eksploatacijskih stroškov«, na koncu člena pa naj
se doda besedilo: »organizacija združenega dela, ki izdela investicijski program,
mora skrbeti za kontrolo investicijskega programa«. (Celje)
K 13. č 1 e n u : V tem členu so navedeni med ostalimi tudi računi, ki morajo
biti priloženi vsaki dokumentaciji. V zvezi s tem je bilo postavljeno vprašanje,
ali je predlagatelj zakona predvidel, kaj storiti tedaj, ko bodo računi izdelani na
računalnikih in bo računalnik dal samo končne rezultate zelo obsežnega študijskega dela. (Ljubljana-Center)
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Predlagano je bilo, da se zadnja alinea, kjer se govori o drugi dokumentaciji, dopolni tako, da bi se glasila: »drugo dokumentacijo, ki jo določajo tehnični
predpisi, predvsem pa dokumentacijo, glede vplivov investicijskega objekta na
okolje«. (Celje)
K 19. člen u : Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo potrebno materijo v tem
členu precizirati, ker gre za važne stvari, ki bi lahko povzročile v praksi neenakost. Varianta ne pride v poštev. če ne velja po 17. členu tudi možnost, da bo
samostojen projektant opravil delo. (Izola, Trebnje)
Po drugem mnenju (Ljubljana-Center, Murska Sobota) pa je variantni dodatek sprejemljiv.
K 21. členu : V tem členu bi bilo potrebno precizno določiti, kateri drugi
projektanti so mišljeni, da bi bila projektivna organizacija lahko vpisana v
register. (Izola)
K 22. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se črta, saj ni jasen, razen tega pa projektantska organizacija v nobenem primeru ne daje soglasij ali izvaja upravnega
nadzora. (Murska Sobota)
K 24. č 1 e n u : Sprejme naj se člen v predlaganem besedilu, brez upoštevanja
variante, s tem, da se morajo določiti limiti za vrednost in kvadraturo objekta,
ki ga gradi investitor za svoje potrebe, in točno precizirajo pogoji glede potrebnega tehničnega kadra. (Murska Sobota, Trebnje)
Po drugem mnenju pa naj se sprejme varianta in črta ta člen. (LjubljanaCenter)
K 25. č 1 e n u : V tem členu naj se za besedo : »izobrazbo« doda besedilo :
»strokovni izpit« oziroma precizira, kaj se ima za ustrezno izobrazbo in določi
najnižji nivo izobrazbe. (Ljubljana-Center, Trebnje)
K 27. členu : V tem členu naj se za besedo »dela« doda besedilo: »in občani«, kar velja tudi za 30. člen. (Ljubljana-Center)
Način in postopek za notranjo kontrolo naj se uredi s pravilnikom republiškega sekretarja za gospodarstvo. (Izola)
K 28. členu : Predlagana varianta naj se ne upošteva, na koncu besedila
pa naj se doda novi odstavek: »Podrobne določbe o načinu strokovnega pregleda
tehnične dokumentacije iz tega člena bodo določene s posebnim pravilnikom,
ki ga predpiše republiški sekretariat za gospodarstvo. (Izola, Ljubljana-Center,
Trebnje)
K 34. č 1 e n u : Besedilo zadnje alinee naj se spremeni tako, da se glasi: »Postopek za gradbeno dovoljenje traja največ 30 dni po predložitvi zahtevka«.
(Lj ubij ana-Center)
K 36. č 1 e n u : Predlagano je bilo, da se 1. točka dopolni tako, da investitor
predloži dokaz o pravici uporabe ali služnostni pravici na zemljišču, na katerem
namerava zgraditi objekt, le v primeru, če mu po veljavnih predpisih ni bilo
potrebno pridobiti lokacijskega dovoljenja. V primeru, da je za posamezni
objekt potrebna pridobitev lokacijskega dovoljenja, mora investitor že v postopku za pridobitev tega dovoljenja v smislu 22. člena zakona o urbanističnem
planiranju k vlogi predložiti dokaz, da sme razpolagati z zemljišči za gradnjo.
(Trebnje)
Dan je bil tudi predlog, naj se doda nova 7. točka, v kateri bi predvideli
obvezno soglasje pristojnih komisij za varstvo okolja, (Celje)
Izraženo je bilo mnenje, da bi morali celotno zakonodajo urediti tako, da bi
se investitorji usmerjali na gradnjo že urejenih stavbnih zemljišč. Taka dopolnitev je potrebna tudi zaradi zavarovanja določenih območij, na katerih se zaradi
C «5
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njihovih posebnosti (npr. območja v bližini izčnpališč ipd.) lahko gradi le v
primerih, če so za to primerno opremljena. Tako je na primer na nekaterih področjih, tudi vaških, mogoče izdati gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjskih
hiš ali drugegea objekta šele, ko bodo priključena na ustrezno kanalizacijsko
napravo. Zato je bilo predlagano, da se v 1. točki prvega odstavka tega člena
za besedilom: »na zemljišču« doda: »in ustrezni komunalni opremljenosti zemljišča«. (Ljubljana- Bežigrad)
K 42. členu : Izraženo je bilo mnenje, naj bi namesto pristojnega organa
iz prvega odstavka dali pooblastilo skupščinam oziroma gradbenim oddelkom,
da ti imenujejo posebno komisijo, za kar se verjetno lahko zaračunajo investitorju posebni stroški. (Celje)
Glede na to, da v osnutku ni prišla do izraza potreba po racionalnosti postopka, je bilo izraženo mnenje, da bi morali tudi ta člen ustrezno spremeniti, pri
čemer pa predlog delegata iz Celja ne pride v poštev, ker bi tako postopek še
podaljšali in hkrati zmanjšali odgovornost pristojnih organov. (Maribor)
V zvezi z drugim odstavkom je bilo izraženo mnenje, da ne kaže pri vsakem
gradbenem dovoljenju (npr. za gradnjo garaže) zahtevati vseh elementov dokumentacije. (Lenart)
K 46. č 1 e n u : V tem členu naj se tudi določi rok dovršitve objekta, če je to
tehnično mogoče. (Ljubljana-Center)
K 47. členu : V drugi alinei naj se besedilo: »vsaj deset let po izdaji tega
dovoljenja« nadomesti z besedilom: »in jih dati v trajno shrambo*«, ker za
trajno hrambo dokumentacije ni dovolj samo deset let, saj imajo objekti življenjsko dobo 90 ali 100 let, moderni železobetonski objekti pa verjetno še veliko
dalj. (Ljubljana-Center)
K 48. členu: V prvi alinei bi bilo treba določiti, da investitor obvezno
predloži spremembo tehnične dokumentacije v vednost organu, ki je izdal
gradbeno dovoljenje. (Ljubljana-Center)
Po drugem mnenju naj bi prvi odstavek spremenili tako, da mora investitor k spremenjeni tehnični dokumentaciji pridobiti ustrezna dopolnila soglasja
v smislu 4., 5. in 6. točke 36. člena tega osnutka in s tako dokumentacijo pri
organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, zaprositi za ustrezno odločbo.
K drugemu odstavku tega člena pa je bilo predlagano, da se črta. (Trebnje)
K 50.Č lenu: Predlagano je bilo, naj se rok 15 dni v zadnjem odstavku
podaljša, ker bo sicer pogosto prekoračen, kot je bilo že doslej. (Celje)
K 53. č 1 e n u : V tem členu je treba vnesti, da lahko tudi samostojni obrtniki opravljajo določena dela, ni pa primerno, da bi neka organizacija s preprosto
pogodbo o poslovnem sodelovanju pridobila pravico, da gradi nek objekt, čeprav
ni registrirana za opravljanje gradbene dejavnosti. (Izola)
K 54. č 1 e n u : Zahteva, da mora izvajalska organizacija taksativno našteti
podatke, ki se zahtevajo v prvem odstavku, je nesmotrna in težko uresničljiva,
saj se stanje na gradbiščih neprestano menja. Taka zahteva bi povzročila ogromno dela samim delovnim organizacijam, zlasti pa gospodarskemu registru. Nomenklaturo, o kateri govori drugi odstavek tega 54. člena pa naj predpiše republiški sekretar za gospodarstvo. (Izola)
K 57. členu : Zadrži naj se besedilo člena in naj se ne sprejme varianta,
s tem da bi zakon preciziral, kaj se šteje za manj zahtevne objekte. (Murska
Sobota, Trebnje)
Po drugem mnenju (Ljubljana-Center) naj se sprejme varianta.
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K 59. členu: Predlagano je bilo, da se predvidena vrednost zviša, ker
bo sicer treba licitacijo razpisovati tudi za skoraj vsa komunalna dela. (Celje)
K 60. členu: Predlagana je bila preciznejša formulacija, po kateri naj
bi na natečaju morali oddati zapečatene ponudbe, ki se bodo odpirale komisijsko, pri čemer lahko prisostvujejo tudi ponudniki. (Murska Sobota)
K 66. členu : Variantni dodatek naj se sprejme. (Ljubljana-Center, Murska Sobota)
K 67. č 1 e n u : Črta naj se besedilo: »zbranih na podlagi natečaja o sposobnostih-«. (Ljubljana-Center)
K 68. členu: Varianta naj se sprejme (Ljubljana-Center); po drugem
mnenju pa določbe omenjenih členov spadajo v ta zakon. (Murska Sobota,
Trebnje)
K 79. členu : Obe dovoljeni (iz drugega in tretjega odstavka) bi morali
precizneje opredeliti. (Izola, Maribor)
K 83. čl e n u : Glede poskusnega obratovanja bi moral zakon določiti tudi
rok, ki ne bi smel v vsakem primeru biti daljši od 1. leta. (Celje, Trebnje)
K 94. členu : Za besedo: »prevzem,« naj se doda besedilo: »ustrezna specializirana.« (Ljubljana-Center)
K 95. členu : Prvi odstavek naj bi se glasil: »za graditev objektov občanov
in civilnopravnih oseb je potrebno gradbeno dovoljenje, razen ko zadostuje
priglasitev«. Tako besedilo je bilo predlagano, ker se na mnogih območjih, kjer
je več nestrnjenih naselij, za določene vrste gradnje ne izdelujejo lokacijska,
temveč le gradbena dovoljenja. (Murska Sobota)
K 96. č 1 e n u : Predlagano je bilo, da se k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja predloži dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe stavbnega
zemljišča le v primeru, če za objekt ni potrebno lokacijsko dovoljenje. V smislu
17. člena zakona o urbanističnem planiranju npr. za gradnjo družinskih hiš in
gospodarskih poslopij, ni potrebno dovoljenje v naseljih, ki se urejajo z urbanističnim redom, če občinska skupščina s svojim aktom tako predpiše. (Trebnje)
K 97. č 1 e n u : V tem členu je potrebno precizirati, za kakšno površino gre.
(Izola, Trebnje)
K 100. členu : Nelogično se zdi, da se investitor po tem členu kaznuje
težje, če odda izdelavo projektirani organizaciji, ki ni registrirana, kot se
kaznuje ta organizacija, ker ni obvezno, da investitor ve, za kaj vse je registrirana organizacija. (Izola)
K 103. členu: Predlagano je bilo, da se kazenske določbe v tem členu
dopolnijo tako, da so tudi projektanti za svoje delo odgovorni! (Ljubljana-Center)
St.: 351-16/73
Ljubljana, 30. 5. 1973
POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na 64. seji
dne 21. 5. 1973 obravnaval osnutek zakona o graditvi objektov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Hkrati z osnutkom zakona je odbor obravnaval pripombe zveze gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in gospodarske zbornice SR Slovenije k temu osnutku.
V načelni razpravi se je odbor strinjal s predlagateljem, naj se politika
investiranja uredi s posebnim zakonom, pripomnil pa je, da bi bilo dobro, če
65»
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bi ob sprejemanju zakona o graditvi objektov razpravljali tudi o zakonu o investiranju, ker se oba zakona med seboj dopolnjujeta.
Odbor je dalj časa razpravljal o predlogu, da se v tem zakonu določijo pogoji za registracijo organizacij združenega dela v gradbeništvu. Končno se je
zavzel za to, da naj ustrezne določbe o registraciji v tem zakonu ostanejo in naj
se uporabljajo, dokler ne bo sklenjen o tem poseben družbeni dogovor. V tem
smislu je treba osnutek zakona dopolniti.
K posameznim členom je odbor sprejel naslednje pripombe:
K 4. členu : V 3. odstavku je treba med predhodna dela vnesti investicijski program, ki je osnova za odločitev investitorja o graditvi.
K 7. členu: Ta člen naj se dopolni tako, da se glasi:
»Z graditvijo ali rekonstrukcijo objekta se lahko začne šele, ko izda pristojni organ gradbeno dovoljenje,« ker je tudi za rekonstrukcijo potrebno gradbeno dovoljenje.
K 8. č 1 e n u : Izraz »dovoljenje za uporabo« v tem členu naj se nadomesti z
»uporabno dovoljenje«.
K ll.členu : V prvem odstavku naj se črtajo besede »na nekem zemljišču«,
ker so nepotrebne.
K 12. členu : Ta člen naj ostane in zato naj varianta odpade, zlasti če
zakon o investicijah ne bo sprejet hkrati s tem zakonom.
K 13. členu : V 1. odstavku naj se namesto besed »projekt tehnološkega
procesa« vstavijo besede »opis tehnološkega procesa,« ker so projekti tehnološkega procesa običajno poslovna skrivnost.
K 15. členu : Ta člen naj se glasi:
»Projekt za izvedbo, ki ga mora investitor izročiti izvajalcu del ob podpisu pogodbe, je projekt itd.«, ker se s.tem določa čas, ko mora biti izvajalcu
izročen projekt za izvedbo.
K 20. č 1 e n u : Program in način opravljanja strokovnih izpitov naj določi
gospodarska zbornica SR Slovenije za vse stroke, ki sodelujejo pri graditvi,
če pozneje sklenjeni družbeni dogovor o tem ne določa drugače.
K 22. členu : Drugi odstavek naj se dopolni tako, da se na koncu doda:
». . . razen organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena in zgrajene objekte prevzamejo v upravljanje.« Ta določba
naj bi veljala za nekatere organizacije združenega dela komunalnih storitev
(npr. plinarna).
K 23. členu: Zakon naj predpiše, kakšno strokovno izobrazbo morajo
imeti občani, ki se ukvarjajo z izdelavo tehnične dokumentacije kot poklicem.
K 24. č 1 e n u : Ta člen naj se črta.
K 27. členu : V 2. vrsti 1. odstavka naj se beseda »poskrbeti« nadomesti
z besedo »opraviti«; doda naj se nov odstavek, ki se glasi: »Organizacija združenega dela, ki izdela tehnično dokumentacijo, mora na njej potrditi, da je
opravila kontrolo v smislu 1. odstavka tega člena.«
K 28. členu : Ta člen naj se črta.
K31.členu: Doda naj se nov odstavek, ki se glasi: »Gradbeno dovoljenje
je potrebno tudi za rušenje, če se namesto starega objekta ne postavi novega.«
K 33. členu: V zadnji vrsti 1. odstavka naj se izpustijo besede: »in če ne
povzroča hrupa«, ker so nepotrebne.
K 34. členu: V zadnjem odstavku naj se določi rok 30 dni za izdajo
gradbenega dovoljenja.
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K 35. členu : Varianta k temu členu naj se črta, saj je postopek že tako
predolg.
K 38. členu : Prvi odstavek je treba preoblikovati tako, da bo jasno, da
je treba opraviti kontrolo, ki nadomešča notranjo tehnično kontrolo'.
K 42. členu : Ta člen je treba spremeniti tako, da ne bo izgledalo, kot
da gre za super kontrolo, temveč za primerjavo, ali ima projekt vse potrebne
sestavne dele v smislu 13. člena zakona, ali je v skladu s pogoji lokacijske
odločbe itd.
K 47. členu : Na koncu 2. odstavka naj se doda stavek: »Ves čas trajanja
objekta mora hraniti gradbeno dovoljenje in dokumente, ki določajo gradbenopravne obveznosti.
K 48. členu : V 1. odstavku naj se črtata besedi »v vednost«. V 2. odstavku naj se črta beseda »tehnična« in besede »oziroma 28. člena tega zakona«.
K 49. členu : Ta člen je treba dopolniti tako, da se naloži investitorju,
da si mora v primerih iz tega člena pridobiti najprej novo lokacijsko dovoljenje
in šele na njegovi podlagi novo gradbeno dovoljenje.
K 54. členu : Besedilo 5. vrste do konca 1. odstavka naj se glasi: »izvajati ter mora predložiti dokaze, da ima ustrezne kadre po 55. členu tega zakona
za vse vrste del, za katera se hoče registrirati.«
K 53. č 1 e n u : V skladu z zakonom o zasebnem delu je treba v tem členu
omogočiti graditev objekta tudi občanu, ki opravlja obrtno dejavnost na tem
področju.
K 55. členu : Prvi odstavek na koncu je treba dopolniti z besedami »z
opravljenim strokovnim izpitom«.
K 57. členu : Sprejme se varianta in ta člen črta.
K 58. d o 68. členu: Ti členi naj se črtajo, ker sodijo v zakon o investiranju..
K 70. členu : Doda naj se nov odstavek, ki se glasi: »Izvajalska organizacija mora po dovršitvi objekta na vidnem mestu vgraditi v objekt oznako z
letnico dovršitve objekta in imenom izvajalske organizacije«.
K 71. č 1 e n u : V 1. točki 71. člena naj se črta beseda »tehnična«.
K 75. členu : Drugi odstavek naj se glasi: »Oseba, ki opravlja strokovno
nadzorstvo iz prejšnjega odstavka, mora izpolnjevati pogoje, predpisane za
odgovorne vodje del po 55. členu tega zakona«.
K 84. čl en u : K točki 2 se citira 16. namesto 13. člen.
K 92. členu: V 4. odstavku je treba določiti, da se uporabno1 oziroma
obratovalno dovoljenje mora izdati v 30 dneh od vložitve zahtevka.
K 94. členu : Beseda »prevzem« naj se nadomesti z besedama »kakovostni
prevzem«.
K 97. č le n u : V 1. odstavku naj se za »20*0 m2« dodasta besedi »neto površine« in doda besedilo »razen za kmetijske gospodarske objekte zasebnih
kmetov«.
K 99. členu: Podrobnejša navodila iz tega člena naj bodo enotna, zato
naj jih izda republiški sekretariat za gospodarstvo.
K 104. členu : Prvi odstavek naj se glasi: »Z denarno* kaznijo do 5000
din se kaznuje organizacijo združenega dela za prekršek, če ni izpolnila pogojev kontrole v smislu 27. člena.
K 105. členu : V 1. odstavku naj se črtajo besede »in pristojnim organom
tehničnih inšpekcij«, ker je dovolj, če priglasi organu, ki je izdal gradbeno
dovoljenje.
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga republiškemu zboru,
da predlagani osnutek zakona o graditvi objektov sprejme skupaj z gornjimi
pripombami.
Za poročevalca v zboru je odbor določil poslanca Štefana Sambta.
Št.: 351-16/73
Ljubljana, 23. 5. 1973

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji
dne 29. maja 1973 obravnaval osnutek zakona o graditvi objektov, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Odbor je hkrati obravnaval pripombe k osnutku tega zakona, ki so jih skupščini poslali svet za gradbeništvo
ter svet za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo gospodarske zbornice SR
Slovenije, zveza gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije ter združeno podjetje za distribucijo električne energije Slovenije.
Potem ko je predstavnik predlagatelja obrazložil razloge, ki utemeljujejo
potrebo po sprejemu novega republiškega zakona o graditvi objektov in ki naj
povzame določbe zveznega temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov
in republiškega zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov, so poslanci v načelni razpravi soglašali z izhodišči in temeljnimi vprašanji, ki naj jih rešuje predloženi zakonski osnutek.
Poslanci so zavzeli pozitivno stališče do odločitev predlagatelja in dali podporo usmeritvi, po' kateri naj predloženi zakon ureja le vprašanja projektiranja
in graditve objektov (tehnični del zakona), ne pa tudi politiko na področju
graditve in financiranja objektov. V razpravi je bilo sicer opozorjeno, da bi
hkratna razprava o temeljnih usmeritvah glede financiranja objektov pripomogla k razčiščevanju nekaterih še nejasnih opredelitvah predloženega zakonskega osnutka, vendar je prevladalo mnenje, da s predloženim zakonom ne
kaže odlašati, saj ga gradbena operativa rabi, področje finančnih vprašanj pa
glede na sprejeta ustavna dopolnila dobiva novo vlogo in pomen, pri čemer
še ni jasno niti to, ali se bodo ta vprašanja urejala z zakonom ali z družbenimi
dogovori in samoupravnimi sporazumi. V zvezi s takšnim stališčem se je odbor
dosledno zavzel, da se iz predloženega osnutka zakona črtajo začasne in kompromisne rešitve, ki sicer po svoji vsebini sodijo^ v področje financiranja oziroma
v predpis o> investicijah.
V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnostih so bila k posameznim
členom izražena naslednja stališča, mnenja in predlogi:
K 2. členu : Odbor je soglašal s stališčem gospodarske zbornice, da naj
zakon o graditvi objektov ureja gradnjo vseh vrst gradbenih objektov. Posebni zakoni, ki se nanašajo na graditev specifičnih objektov, naj se v določenem
roku uskladijo z zakonom o graditvi objektov.
K členu : V tretji alinei naj se med predhodna dela vnese tudi investicijski program, ki je osnova za odločitev investitorja o graditvi.
K 7. č 1 e n u : Ta člen naj se dopolni tako, da se glasi:
»Z graditvijo ali rekonstrukcijo objekta se lahko začne šele, ko izda pristojni
organ gradbeno dovoljenje.«
Dopolnitev je potrebna, saj je tudi za rekonstrukcijo potrebno gradbeno
dovoljenje.
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K 12. členu: V skladu z načelno razpravo odbor predlaga, da se v tem
členu obdrži le prvi odstavek, določbe glede investicijskega programa pa črtajo,
saj sodijo v zakon o investicijah. S tem v zvezi naj se črta tudi variantni
predlog.
K 15. členu : Določiti je treba rok, v katerem mora investitor predložiti
izvajalcu del projekt za izvedbo. Projekt bi kazalo izročiti izvajalcu del ob
podpisu gradbene pogodbe, najpozneje pa pred začetkom izvajanja del.
K 19. členu : Odbor soglaša s pripombami, ki jih je glede registracije
organizacij združenega dela v gradbeništvu dala gospodarska zbornica. Odbor
meni, da glede izobrazbe odgovornega projektanta ni potrebno postavljati pogojev z zakonom, določi naj se le, da odgovornega projektanta določajo organizacije združenega dela s splošnimi akti.
— Odbor soglaša z variantnim dodatkom k temu členu.
K 20. členu : Program in način opravljanja strokovnih izpitov naj določi
gospodarska zbornica SR Slovenije za vse stroke, ki sodelujejo pri graditvi, če
pozneje sklenjeni družbeni dogovor o tem ne določa drugače.
K 22. členu: Določba prvega odstavka naj se črta, ker ne more biti
predmet republiškega zakona. Ta odstavek namreč obravnava vprašanja registracije organizacij združenega dela tudi za izdelavo tiste vrste tehnične dokumentacije, za katero niso registrirane. Zakon naj ureja le registracijo organizacij
združenega dela za izdelavo tehnične dokumentacije, ki so za to' usposobljene
in izpolnjujejo tudi druge pogoje. To ne pomeni, da organizacije, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, ne morejo sodelovati z organizacijami, ki so že
registrirane. Seveda pa to ni stvar zakonske ureditve, temveč njihovega poslovnega odnosa.
K 24. členu : Sprejme se varianta, po kateri se ta člen v celoti črta.
K 28. č 1 e n u : Sprejme naj se varianta, po kateri se ta člen črta.
K 30. č 1 e n u : Republika sicer z zakonom ureja pogodbena in druga obligacijska razmerja, je pa vprašanje, če določba tega člena sodi v ta zakon, ker
je to stvar splošnih načel obligacijskega prava, zato bi jo bilo treba črtati.
K 34. členu : Bolj natančno naj se opredeli pojem »mednarodni krediti«,
saj ni razvidno, za kakšne kredite gre (peta alinea).
— V zadnjem odstavku naj se beseda »hiter« nadomesti s »30 dni«.
K 35. členu : Zaradi odpravljanja težav, ki se pojavljajo v zvezi z definiranjem odločbe o lokacijskem dovoljenju kot dokončne oziroma pravnomočne, se odbor, na predlog predstavnika vrhovnega sodišča, zavzema za analogno uporabo tretjega odstavka 14. člena zakona o razlastitvi (Ur. 1. SRS, št.
27/72). S tem v zvezi naj se v tem členu variantni predlog črta, doda pa nov
drugi odstavek, ki se v celoti glasi:
»Gradbenega dovoljenja, izdanega pred koncem upravnega spora o lokacijskem dovoljenju, ni mogoče izvršiti in neha veljati, če je s sodbo o tem sporu
odpravljeno lokacijsko dovoljenje.«
K 36. č 1 e n u : V 6. točki naj se črta besedilo v oklepaju, preostalo besedilo
pa preoblikuje tako, da se glasi:
»6. soglasja drugih organov in organizacij, ki se zahtevajo s posebnimi
predpisi.«
K 42. členu : Ta člen naj se spremeni tako, da bo jasno razvidno, da ne
gre za nekakšno nadkontrolo, temveč za primerjavo, ali ima projekt vse potrebne sestavne dele oziroma ali je kompleten v smislu 13. člena zakona in ali
je v skladu s pogoji lokacijske odločbe.

1032

Priloge

K 56. členu : Odbor soglaša s pripombo gospodarske zbornice, po kateri
naj zakon o graditvi objektov ne ureja vprašanj s področja obligacijskega prava,
ker je že pripravljen zvezni zakon, ki bo urejal tudi vprašanja medsebojnih razmerij udeležencev pri graditvi objektov.
K 57. členu : Sprejema se varianta, po kateri se ta člen črta.
K 58. d o 68. č 1 e n u : Odbor soglaša z varianto, po- kateri se ti členi črtajo,
in sicer iz razlogov, ki so razvidni iz pripombe odbora Ti 12. členu.
K 72. členu: Vprašanja atestov in garancij podrobneje ureja posebni
zakon o tehničnih ukrepih in zakon o jugoslovanskih standardih ter predpisi na
podlagi teh zakonov. Predlagatelj naj ponovno prouči smotrnost, da se določila
tega člena obdržijo.
K 75. členu : Vnese naj se določilo o direktnem projektantskem nadzoru.
Predlagatelj naj sam presodi, v kateri člen to vprašanje sodi.
K VI. poglavju : Odbor predlaga, da se v to poglavje vpelje pojem
začasnega uporabnega dovoljenja oziroma začasnega dovoljenja za obratovanje.
K 92. členu : V četrtem odstavku naj se določi, da se uporabno oziroma
obratovalno dovoljenje mora izdati v 30 dneh od vložitve zahtevka.
K 94. členu: Za prevzem objekta, ki je bil zgrajen za trg, vsekakor ni
pooblaščena organizacija združenega dela, ki jo določi občinska skupščina.
Takšna organizacija bo dolžna opraviti le kakovostni pregled zgrajenega objekta, zato naj se ta člen v tem, smislu preoblikuje.
K 97. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se za »200 m2« dodasta besedi »koristne površine« in doda besedilo »razen za kmetijske gospodarske objekte zasebnih kmetov.«
K 99. členu : Določba tega člena) naj se črta. Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja je namreč določen v zakonu, zato ni sprejemljivo, da bi pristojni občinski upravni organ predpisoval še nekatera podrobnejša navodila
o postopku za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je navzlic temu to potrebno,
naj se namesto pristojnosti občin določi pristojnost republiškega sekretariata
za gospodarstvo;.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejme
osnutek zakona o graditvi objektov skupaj z mnenji in stališči ter predlogi
odbora. Odbor hkrati predlaga, da predlagatelj ponovno prouči vse pripombe,
ki so jih k osnutku tega zakona predložili gospodarska zbornica SR Slovenije,
zveza gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije ter združeno podjetje za
distribucijo električne energije Slovenije.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Natana Bernota.
St.: 351-16/73
Ljubljana, 31. 5. 1973

Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji 23. 5. 1973
obravnavala osnutek zakona o gradnji objektov, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet.
Komisija je obravnavala predloženi zakon s stališča svojega delovnega področja ter se z osnutkom načelno strinja. Meni le, da bi bilo potrebno v tem
zakonu določiti postopek, po katerem bi občani lahko soodločali o izboru načrta
za posebno markantne objekte, ki bistveno vplivajo na spremenjeno podobo
kraja. Načrti za take stavbe naj bi bili javno razgrnjeni.
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V podrobni razpravi je bila predlagana pripomba:
k 13. č 1 e n u : komisija meni, da je potrebno v prvem odstavku določiti,
da je eden izmed projektov, ki sestavljajo projekt za pridobitve gradbenega
dovoljenja, tudi projekt o varstvenih in zaščitnih ukrepih s stališča varstva
okolja.
Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije predlaga pristojnima
zboroma, da sprejmeta osnutek zakona ob upoštevanju predloženih pripomb.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec inž.
Miloš Polič, za poročevalca na seji gospodarskega zbora pa poslanec Martin
Mlinar.
Št.: 351-16/73
Ljubljana, 24. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
23. maja 1973 obravnavala osnutek zakona o graditvi objektov, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je predloženi zakon potrebno
sprejeti, ker morata biti temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov in
republiški zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih
objektov na podlagi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV
do Lil k ustavi SR Slovenije usklađena z ustavnimi amandmaji dO' 31. 12. 1973.
Predloženi zakon je predvsem tehnične narave in predstavlja združitev določb
omenjenega zveznega temeljnega zakona in republiškega zakona, s tem da odpravlja nekatere pomanjkljivosti oziroma nejasnosti, ki so se pokazale v praksi.
Ta zakon pa ne rešuje problematike investicij, ker bodo vprašanja politike investiranja in finančna vprašanja v zvezi z graditvijo objektov materija posebnega
zakona, ki naj bi vseboval ekonomsko-finančne določbe tako za gospodarske
kot tudi za negospodarske investicije, to je vprašanja odločanja, zagotovitve
racionalnosti investicij in družbenega nadzorstva nad finančno-ekonomsko
stranjo investicij.
Ker je materija obeh navedenih zakonov v medsebojni povezavi in odvisnosti, bi bilo po mnenju večine treba obravnavati oba zakona sočasno. V
zvezi s tem je bilo tudi opozorjeno na vrsto določb, ki so sicer v predloženem
predlogu zakona, po svoji vsebini pa bi sodile vsekakor v zakon o investicijah,
zato je komisija predlagala, naj se te določbe prenesejo v ustrezni' zakon. Opozorjeno je bilo, da bo moral predlagatelj čimprej pripraviti tudi zakon o investicijah in določbe obeh zakonov primerno uskladiti, ker bo le tako to področje
zadovoljivo' sistemsko urejeno.
Pri obravnavanju po posameznih členih je komisija sprejela naslednje
pripombe, predloge in stališča:
K 1. členu : Materija, ki jo ureja ta zakon, je vsekakor širša kot je določeno v prvem odstavku tega1 člena. Zato taka določba v zakonu ni potrebna,
zlasti ker že iz ostalih določb izhaja, kaj ureja ta zakon. Ta praksa je bila sprejemljiva, dokler so republike na podlagi temeljnih zakonov sprejemale posebne
zakone, ki so urejevali le nekatera področja iz njihove pristojnosti.
K 2. členu : Določba, ki je predvidena v tem členu, vsebinsko ničesar
ne pove, zato ni potrebna. Gre namreč za splošno pravno razmerje med lex
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generalis in lex speeialis. Sprejemljiva bi bila le določba, s katero bi bilo določeno, da se ta zakon uporablja za vse vrste gradenj, kolikor ni s posebnimi
predpisi drugače določeno.
K 3. členu : Ker je določba tega člena izjema od splošnih načel, ne sodi
med splošne določbe tega zakona, pač pa med prehodne in končne. Po mnenju
nekaterih bi se lahko to določbo vključilo tudi za besedilom, ki ga je predlagala komisija k 2. členu.
K 5. členu: Besedilo te določbe je treba preoblikovati v tem smislu,
da bo iz njega razvidno1, da se objekt gradi po naročilu investitorja ali pa neposredno za trg. Dosedanja določba je namreč nejasna in jo je treba razumeti,
da v primeru, ko se gradi za trg, investitor ni potreben.
K 7. členu : Določbo tega člena je treba dopolniti s tem, da se določi,
da je tudi za rekonstrukcijo objektov in pripravljalna dela potrebno gradbeno
dovoljenje. Tudi v primerih, ko gre za pripravljalna dela in rekonstrukcijo objektov, je s tem napravljen pomemben poseg na zemljišče, kot to izhaja iz
določb 4. člena, zato je tudi za te graditve vsekakor potrebno gradbeno dovoljenje.
K 11. členu : V prvi in drugi vrsti prvega odstavka naj se iz; redakcijskih
razlogov črtajo besede »na nekem zemljišču«.
K 12. členu: Vsebinska določba glede investicijskega programa sodi
v zakon o investicijah, zato naj se prenese v ta zakon, v 10. členu tega zakona
pa naj se samo omeni investicijski program.
K 18. č 1 e n u : Določba drugega odstavka naj se črta. Že v prvem odstavku
je namreč povedano, da investitor in organizacije združenega dela, kateri investitor poveri izdelavo tehnične dokumentacije, skleneta o tem pismeno pogodbo.
Poleg tega pa je določba drugega odstavka protislovna v tem, ko določa, da pogodba, ki je sicer sklenjena, toda ne v pismeni obliki, nima pravnega učinka.
Predlagatelj naj prouči, če morda ne bi bila utemeljena tudi ustna pogodba,
ker v praksi često prihaja do kršitev take zakonsko določene obličnosti.
K 19. členu: Glede na določbo drugega odstavka 17. člena, ki določa,
da lahko izjemoma izdelujejo tehnično dokumentacijo tudi delovni ljudje, ki z
osebnim delom samostojno opravljajo projektantske dejavnosti po določbah
zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih, bo treba oba zakona medsebojno uskladiti glede pogoja o številu delovnih mest za odgovorne projektante.
K 22. členu : Določba prvega odstavka naj se črta, ker ne more biti
predmet republiškega zakona. Obravnava namreč vprašanja registracije organizacij združenega dela tudi za izdelavo tiste vrste tehnične dokumentacije,
za katero niso registrirane. Dejansko bi morala biti v zakonu urejena le registracija organizacij združenega dela za izdelavo tehnične dokumentacije, ki je za to
usposobljena in izpolnjuje druge zahtevane pogoje (npr. glede opreme, kadrov
itd.). To pa vsekakor ne pomeni ovire, da ne bi organizacije, ki ne izpolnjujejo
zahtevanih pogojev, sodelovale z organizacijami, ki so že registrirane za izdelovanje določenih vrst tehnične dokumentacije. Seveda pa to ni stvar zakonske
ureditve, pač pa njihovega poslovnega odnosa.
K 24. č 1 e n u : Po mnenju komisije je sprejemljiva le predlagana varianta,
da se določba tega člena črta, ker je tudi za projektiranje za lastne potrebe
potrebna registracija.
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K 25. čle n u : V zvezi s pripombo k 24. členu je treba ustrezno preoblikovati določbo tega člena.
K 28. členu : Ta določba spada po svoji vsebini v zakon o- investicijah,
ker ima finančni značaj, zato- naj se v tem zakonu črta.
K 30. člen u : Republika po 9. podtočki 1. točke XLIII. amandmaja k republiški ustavi sicer z zakonom ureja pogodbena in druga obligacijska razmerja,
je pa vprašanje, če določba tega člena sodi v ta zakon, ker je to stvar splošnih
načel obligacijskega prava, zato bi jo bilo treba črtati.
K 31. členu : Zaradi pravne varnosti se objekt lahko začne graditi šele
takrat, ko je izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, zato- naj se v tem smislu
ta določba dopolni.
Ta pripomba naj se upošteva tudi pri ostalih določbah, kjer je potrebno
predložiti gradbeno dovoljenje, ki mora biti pravnomočno'.
K 33. členu : V drugem in tretjem odstavku naj se črtata besedi »globalno^, ker je že iz ostalega besedila razvidno, da je s tem mišljeno predhodno
soglasje za celoten objekt.
K 35. členu: Tudi odločba o> lokacijskem dovoljenju mora biti pravnomočna, ker je le tako lahko osnova za izdajo gradbenega dovoljenja, zato je
sprejemljiva predlagana varianta v tem členu.
K 36. členu: V drugi vrsti 6. točke naj se za besedo »predpisi« postavi
pika, preostalo besedilo pa črta. Posebni predpisi namreč določajo', kateri organi
in organizacije morajo dati soglasje, zato teh ni treba posebej navajati v tem
zakonu.
K 37. členu : Določba drugega odstavka je nejasna, zato jo je treba
ustrezno preformulirati, da bo razvidno, kako je v primeru, če se gradi več
objektov po isti tehnični dokumentaciji.
K 45. členu: Iz določbe tega člena izhaja, da se zoper odločbo, s katero
se odreka gradbeno dovoljenje, lahko pritoži v vsakem primeru tudi organizacija
združenega dela, ki je izdelala tehnično dokumentacijo. Sprejemljivejše bi bilo,
da bi bila organizacija združenega dela legitimirana za pritožbo le v primeru,
če se odreka gradbeno^ dovoljenje zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti tehnične
dokumentacije.
K 48. členu : Določba tega člena je nejasna, zate> jo je treba ustrezno
spremeniti. Razumeti jo je namreč treba v imperativnem smislu, da mora pristojni organ vedno izdati novo odločbo, če nastopijo razlogi, določeni v prvem
odstavku. Po mnenju komisije bo organ sam presodil, ali gre za taka odstopanja,
da bo v takih primerih treba izdati novo gradbeno dovoljenje, ali pa bo le
spremenil že izdano gradbeno dovoljenje.
K 53. členu : Določba tega člena naj se črta iz razlogov, ki so bili navedeni
k 22. členu tega zakona.
K 56. členu : Drugi odstavek naj se črta iz razlogov, ki so bili že predhodno navedeni pri 18. členu.
Tudi določba tretjega odstavka naj se črta, ker ima le instrukcijski značaj. Poleg tega je to materija splošnih obligacijskih predpisov in ne sodi v ta
zakon.
K 57. členu : Sprejemljiva je le predlagana varianta, ker mora investitor
prav tako izpolnjevati vse pogoje kot izvajalske organizacije.
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K 58. do 68. členu : Proučiti je treba, če ne sodijo tudi te določbe v zakon
o investicijah. Prav tako naj predlagatelj prouči termin »natečaj« oziroma
»javna licitacija«, ki se ločeno pojavljata v nekaterih določbah. V 53. členu
zveznega zakona je bilo namreč določeno, da se graditev investicijskega objekta
odda po natečaju (na javni licitaciji), po zbranih ponudbah in po neposredni
pogodbi.
K 70. členu : V prvem odstavku je' treba navesti ustrezni člen, ker 55.
člen smiselno ne sodi v to določbo.
K 73. č 1 e n u : Besedilo v drugi vrsti drugega odstavka »brez nepotrebnega
odlašanja« nič ne pove, zato je treba to določbo jasneje opredeliti.
K 78. členu : Besedilo tega člena naj se iz redakcijskih razlogov ustrezno
preoblikuje, da bo iz njega razvidno, kdaj pritožba zoper odločbo ne zadrži njene
izvršitve.
K 85. členu : Zadnji stavek drugega odstavka ni potreben, ker gre le za
dispozitivno določbo. Komisija ima vsekakor diskrecijsko pravico, da tehnični
pregled preloži, če smatra ta za potrebno, zato ji ni treba dajati za tak primer
posebnega zakonskega pooblastila.
K 89. členu : V zvezi z izdajo obratovalnega dovoljenja je bilo mnenje
komisije, da naj se ta postopek še prouči. Vsekakor ne more biti pristojen za izdajo obratovalnega dovoljenja organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Z obratovalnim dovoljenjem se namreč ugotavlja, če se smejo vgrajene napeljave, naprave in oprema, ki ne služijo objektu, temveč tehnološkemu procesu dejavnosti
investitorja, dati v obratovanje (drugi odstavek 79. člena).
K 94. členu : Za prevzem objekta, ki je bil zgrajen za trg, vsekakor ni
pooblaščena organizacija združenega dela, ki jo določi občinska skupščina.
Taka organizacija bo dolžna opraviti le kakovostni pregled zgrajenega objekta,
zato naj se ta določba v tem smislu preoblikuje.
K 96. č 1 e n u : V sedmi vrsti naj se za besedo »predpisih« postavi pika, preostalo besedilo pa črta iz razlogov, ki so bili že navedeni pri 6. točki 36. člena;
K 99. č 1 e n u : Določba tega člena naj se črta. Postopek za izdajo gradbenega
dovoljenja je namreč določen v zakonu, zato ni sprejemljivo, da bi pristojni
občinski upravni organ predpisoval še neka podrobnejša navodila o postopku
za izdajo gradbenega dovoljenja in o načinu opravljanja tehničnih pregledov
zgrajenih objektov občanov in civilnopravnih oseb.
K 103. členu : Prva točka prvega odstavka naj se iz redakcijskih razlogov
preoblikuje tako, da se glasi: »1. če ne izvrši odločbe organa pristojne inšpekcije«.
K X. poglavju: Med prehodne in končne določbe je treba vnesti tudi
določbo, iz katere bo razvidno, kateri predpisi se uporabljajo za postopke, ki
so bili že začeti in ne bodo končani do uveljavitve tega zakona.
3t.: 351-16/73
Ljubljana, 24. 5. 1973
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OSNUTEK ZAKONA
o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v naseljih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na ureditvenem območju naselij, za katera je določeno, da se urejajo z
urbanističnim načrtom ali zazidalnim načrtom, se urejajo, vzdržujejo in varujejo zelene površine v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov, da se tako ustvarjajo optimalni življenjski pogoji za prebivalce, zavaruje naravno ravnotežje v prostoru in ohranjajo njegove značilne
krajinske kvalitete.
Način urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih površin predpiše z odlokom
občinska skupščina.
2. člen
Za zelene površine iz prvega odstavka prejšnjega člena se štejejo zlasti:
— javni parki, nasadi, drevoredi in zelenice;
— skupine gozdnega drevja na površini do 5 arov;
— gozdovi s posebnim namenom in tista zemljišča, ki se po zakonu o gozdovih štejejo za gozdne površine;
— posamezne skupine dreves in posamezno za prirodni ambient pomembno
drevje;
— zelene površine v stanovanjskih naseljih;
•— zelenice ob javnih komunikacijah in vodnih površinah, ob spomeniških
in zgodovinskih objektih ter posameznih turističnih in drugih javnih objektih;
— kopališča, športna in otroška igrišča, šolski vrtovi in pokopališča.
O tem, ali je šteti posamezno zemljišče za zeleno površino po prvem odstavku tega člena, odloči v dvomljivih primerih za komunalne zadeve pristojen
upravni organ skupščine občine; če gre za zelene površine ob spomeniških in
zgodovinskih objektih ali v zaščitenih urbanističnih ambientih, ta organ odloči
potem, ko pridobi mnenje organa za spomeniško varstvo.
3. člen
Zelene površine, ki so v lasti občanov in ne služijo javni uporabi, urejajo
in vzdržujejo njihovi lastniki oziroma uporabniki.
Zelene površine, ki so družbena lastnina in ne služijo javni uporabi, urejajo in vzdržujejo organi ter organizacije združenega dela in druge organizacije,
ki upravljajo zeleno površino.
Gozdove v družbeni lastnini in gozdove, na katerih je lastninska pravica,
urejajo ter vzdržujejo organizacije združenega dela, ki z njimi gospodarijo po
zakonu o gOzdovih.
Ce zelena površina ni v upravljanju organa ali organizacije iz drugega
odstavka tega člena, skrbi za urejanje in vzdrževanje zelene površine za komunalne zadeve pristojen upravni organ skupščine občine.
Občinska skupščina lahko poveri urejanje in vzdrževanje zelene površine
iz prejšnjega odstavka posebni strokovni komunalni organizaciji združenega
dela ah krajevni skupnosti, za stanovanjske soseske pa samoupravnim stano^
vanjskim skupnostim.
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Lastniki, organi in organizacije lahko s pogodbo prenesejo na strokovno
organizacijo iz četrtega odstavka urejanje in vzdrževanje zelenih površin, ki
so v njihovi upravi.
II. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
4. člen
Zelene površine se urejajo na podlagi načrta za urejanje zelenih površin.
Ta načrt je sestavni del urbanističnega načrta.
Na območjih, ki se urejajo z zazidalnim načrtom, se zelene površine urejajo
na podlagi projekta ureditve zelenih površin. Ta obsega:
— dispozicijski načrt, ki določa razporeditev programskih prvin (komunikacij, ploskovno in prostorsko vegetacijo, gradbene elemente in komunalne
naprave);
— tehnični načrt, ki ga sestavljajo: zasaditveni načrt z razmestitvijo in
navedbo rastlinskih vrst in načina saditve, načrt oblikovanja zemljišča, kanalizacija, drenaže, vodovoda in razsvetljave;
— gradbene detalje (klopi, tlaki, vodne površine, vodometi, zidovi, stopnišča, igrala);
— načrt varovanja obstoječih prvin (vegetacija, tla) pri ureditvi zelene
površine;
— tehnično poročilo s predračunom stroškov in predračunom dvoletnega
vzdrževanja zelene površine.
Projekt ureditve zelenih površin je sestavina tehničnega dela zazidalnega
načrta.
5. člen
Ce je po lokacijskem dovoljenju za novo visoko ali nizko gradnjo investitor
dolžan urediti večjo ali pomembnejšo zeleno površino, mora zahtevi za gradbeno
dovoljenje priložiti tudi projekt ureditve zelene površine ter mnenje organa
upravljanja javne prometne, energetske ali druge komunalne naprave.
Projekt ureditve zelene površine lahko izdela le za to usposobljena strokovna
organizacija ali projektant.
6. člen
Projekt ureditve zelene površine tehnično pregleda strokovna komisija, ki
da organu, pristojnem za izdajo gradbenega dovoljenja, mnenje k projektu.
Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje za komunalne zadeve
pristojni svet skupščine občine izmed strokovnjakov s področja urbanizma, spomeniškega varstva, vrtne in pejsažne arhitekture, gozdarstva in kmetijstva,
ter izmed predstavnikov, ki jih predlagajo krajevna skupnost, skupnost za varstvo okolja in komunalna organizacija za urejanje zelenih površin (četrti odstavek 3. člena).
7. člen
Izvajalec gradbenih del mora ob izkopu gradbene jame najprej na vsem
ogroženem območju odstraniti plodno zemljo v celotni debelini, brez primesi
nerodovitnega materiala in jo deponirati na primernem kraju, da se ohrani
plodnost zemlje, ali pa jo uporabiti za izboljšanje neplodnih zemljišč. Natančnejše predpise o tem, kako se ravna s plodno zemljo, izda republiški sekretar
za urbanizem.
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Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo zavarovati pred poškodbami
drevje in parkovno grmovje, kolikor ni v lokacijskem dovoljenju drugače določeno.
Po končani gradnji investicijskega objekta je izvajalec dolžan v skladu
s pogoji v lokacijskem in gradbenem dovoljenju vzpostaviti zemljišče v urejeno stanje, zlasti pa odstraniti provizorije in odvečni material ter poravnati in
zatraviti zemljišče ali ga zavarovati na drug primeren način pred odplavljenjem.
Zelene površine, ki ob izdaji uporabnega dovoljenja za investicijski objekt
niso urejene, mora investitor urediti v roku, ki se določi v uporabnem dovoljenju in ki ne sme biti daljši od enega leta. Ce investitor kljub opominu v naknadnem roku, ki mu ga določi za komunalne zadeve pristojni upravni organ skupščine občine zelene površine ne uredi, lahko ta organ odredi, da uredi zeleno
površino na stroške investitorja komunalna organizacija iz četrtega odstavka
3. člena tega zakona.
8. čle n
Obveznosti izvajalca oziroma investitorja po prejšnjem členu se vnesejo v
lokacijsko dovoljenje in v gradbeno dovoljenje.
9. čle n
Za urejanje in vzdrževanje gozdov s posebnim namenom in za tista zemljišča, ki se po zakonu o gozdovih štejejo za gozdne površine, veljajo predpisi
o gozdovih.
III. VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN
10. člen
Stroški vzdrževanja zelene površine gredo v breme lastnika, organa oziroma organizacije, ki jo je dolžna vzdrževati (3. člen).
Ce lastnik, organ oziroma organizacija kljub ponovnemu opominu v določenem roku ne izvrši potrebnih vzdrževalnih del na zeleni površini, lahko za
komunalne zadeve pristojen upravni organ skupščine občine odredi, da izvrši ta
dela komunalna organizacija iz četrtega odstavka 3. člena tega zakona na
stroške lastnika, organa oziroma organizacije.
11. člen
Vzdrževanje zelene površine obsega:
— oskrbo in obravnavanje gozdnega, parkovnega ali sadnega drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno;
— vzdrževanje in obnavljanje peš poti, ograj, instalacij in opreme;
— varstvo zelenih površin pred poškodbami.
12. člen
Občinska skupščina lahko predpiše, da se za vsa ali za določena naselja
iz prvega odstavka 1. člena tega zakona vodi register zelenih površin.
Ce je vpeljan register zelenih površin po prejšnjem odstavku, je dolžan
lastnik oziroma organ ah organizacija, ki upravlja zeleno površino, priglasiti
zeleno površino zaradi vpisa v register zelenih površin.
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Register zelenih površin vodi za komunalne zadeve pristojen upravni organ
skupščine občine, če svet skupščine občine, ki je pristojen za komunalne zadeve,
ni poveril vodenje registra komunalni organizaciji iz četrtega odstavka 3. člena.
Register zelenih površin je javen.
Natančnejše predpise o registru zelenih površin izda republiški sekretar
za urbanizem.
IV. VAROVANJE ZELENIH POVRŠIN
13. člen
Prepovedano je sekanje, obsekavanje in odstranjevanje gozdnega ter parkovnega drevja in posameznih značilnih starejših sadnih dreves (češenj, hrušk,
orehov in podobno) brez dovoljenja za komunalne zadeve pristojnega upravnega
organa skupščine občine.
Preden se izda dovoljenje po prejšnjem odstavku za posek javnega parka,
nasada, drevoreda ali sprehajališča ali skupine gozdnega drevja na površini do
5 arov, mora dati o tem mnenje strokovna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje organ iz prejšnjega odstavka izmed strokovnjakov s področja urbanizma, spomeniškega varstva, vrtne in pejsažne arhitekture ter gozdarstva
in kmetijstva.
Za spremembo zelene površine na ureditvenem območju naselij iz 1. člena
tega zakona je potrebno lokacijsko dovoljenje.
14. člen
Prepovedano je brez dovoljenja za komunalne zadeve pristojnega organa
skupščine občine postavljati na zelenih površinah barake, provizorije, odre in
podobne objekte ter naprave, opravljati izkope za komunalne naprave ali na
drug način občutneje poškodovati zelene površine.
V. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba, ki:
1. ne ravna po določbah 7. člena tega zakona;
2. ne vzdržuje zelene površine v skladu z določbami 11. člena tega zakona;
3. ne priglasi zelene površine zaradi vpisa v register zelenih površin (12.
člen tega zakona);
4. poseka, obseka ali odstrani gozdno ali parkovno drevo in posamezno
značilno starejše sadno drevo brez dovoljenja pristojnega organa, oziroma
poseka, obseka ali odstrani tako drevo v nasprotju z izdanim dovoljenjem ali
če spremeni zeleno površino brez lokacijskega dovoljenja ali v nasprotju z
izdanim dovoljenjem (13. člen tega zakona);
5. postavlja barake, provizorije, odre in podobne objekte in naprave na
zeleni površini ali če opravlja izkope za komunalne naprave na zeleni površini
brez dovoljenja pristojnega organa ah že drugače poškoduje zeleno površino
(14. člen tega zakona).

Priloge

1041

Z denarno kaznijo do 3000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba
organizacije združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori dejanje, iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Posameznik, ki stori dejanje iz 1. in 5. točke prvega odstavka 14. člena
tega zakona, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 5000 dinarjev.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o urejanju in vzdrževanju
zelenih površin v naseljih (Uradni list SRS, št. 11-105/65).
18. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po- objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim osnutkom zakona se v skladu z določbami ustavnega zakona
(Uradni list SRS, št. 51-287/71) usklajuje zakon o urejanju in vzdrževanju
zelenih površin v naseljih (Uradni list SRS, št. 11-105/65) z ustavnimi amandmaji
od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije.
Po sedanjem zakonu in uveljavljeni praksi je imelo urejanje zelenih površin
v naseljih predvsem komunalni ter estetski značaj. Tako pomanjkljivo- vrednotenje pomembnosti zelenih površin in njihovih funkcij pri oblikovanju urbanega
okolja pa se je kazalo tudi pri planiranju in načrtovanju zelenih površin v
okviru urbanističnih dokumentov. Zaradi nagle, pogosto premak> smotrno*
uravnavane rasti naselij, neskladne rabe naravnih struktur in vse hitrejšega
onesnaževanja za življenje pomembnih naravnih prvin (zraka, vode in tla),
onesnaževanja okolja s hrupom in podobnim dobivajo zelene površine kot ena
najpomembnejših naravnih sestavin urbanega okolja enakovredno mesto pri
planiranju in načrtovanju prostorskih kategorij naselij. Da bi se v prihodnje
pri urbanističnem planiranju in načrtovanju obravnavale zelene površine kot
polnovredna prostorska kategorija in kot pomembna naravna sestavina kvalitetnega urbanega okolja, da se s predlaganim osnutkom zakona določajo za urejanje zelenih površin obvezni urbanistični dokumenti v okviru posameznih faz
urbanističnega planiranja in načrtovanja. Prav tako so za ureditvena območja
naselij predpisani v osnutku zakona najnujnejši ukrepi za zavarovanje in ohranitev vegetacije ter plodne zemlje, kakor tudi ukrepi za asanacijo zelenih površin, katerim je bila začasno spremenjena njihova namembnost.
Vzdrževanje zelenih površin je v predlaganem osnutku zakona regulirano
podobno kot v sedanjem zakonu, s tem pa ostajajo tudi nespremenjene finančne
obveznosti pri izvajanju zakona.
Za spremembo namembnosti rabe zelenih površin se v skladu s splošnimi
določbami predlaganega osnutka zakona in zakona o urbanističnem planiranju
uvaja lokacijsko' dovoljenje.
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Za postavljanje barak, provizorijev, odrov in podobnih objektov ter naprav
in za opravljanje izkopov za komunalne naprave na zelenih površinah, kar doslej
ni bilo regulirano z zakonom, se mora po predlaganem osnutku zakona pridobiti
posebno dovoljenje od pristojnega organa skupščine občine. Taka določba je bila
potrebna, ker je bilo v praksi ugotovljeno', da največ poškodb nastopa pri takih
posegih.
MNENJA, STALlSCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Kočevje,
Radlje ob Dravi in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 36. zasedanju dne 28. 5. 1973 obravnavali osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju
in varstvu zelenih površin v naseljih.
V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Ljubljana-Bežigrad 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 zavzemata o njih svoje stališče.
V splošni razpravi delegatov je bilo izraženo mnenje, da je osnutek
predloženega dokumenta potreben in ga načelno delegati podpirajo, ob tem pa je
bilo poudarjeno', da so potrebne še nekatere dopolnitve. (Delegati občin Celje,
Ljubljana-Bežigrad in mesta Ljubljane)
Konkretne pripombe in predlogi:
Sam naslov zakona bi bil lahko krajši v tem smislu, da bi se opustili zadnji
dve besedi: »v naseljih«. (Celje)
k 1. členu : Treba bi ga bilo spremeniti tako, da bi ta zakon veljal za vse
zelene površine in bi bilo zato potrebno opustiti prvi dve vrsti v prvem členu.
(Celje)
k 2. č 1 e n u : Pri naštevanju naj se upoštevajo vse zelene površine in ne
samo tiste v naseljih. (Celje)
V prvi alinei naj se črta beseda »javnih«.
Nomenklatura zelenih površin se nanaša na vse zelene površine, zato ni
potrebno navajati, da gre za javne parke, nasade, drevorede in zelenice. Natančno opredelitev posameznih zelenih površin v naselju naj da register zelenih
površin, (mesto Ljubljana)
k 3. členu : V četrtem odstavku naj se v četrti vrsti besedilo: »za komunalne zadeve pristojen organ občinske skupščine« zamenja z besedilom: »družbenopolitična skupnost.«
Pristojni organ za komunalne zadeve skupščine občine namreč ne razpolaga
z ustreznimi materialnimi sredstvi za urejanje in vzdrževanje zelenih površin,
zato je to obveznost družbenopolitične skupnosti.
K temu členu se predlaga tudi kategorizacija zelenih površin, ki jo določi
skupščina občine na podlagi registra zelenih površin z odlokom, na podlagi katere bo določen pomen, pa tudi lastnik oziroma uporabnik zelenih površin,
(mesto Ljubljana)
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k 4. členu: Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Zelene
površine je treba urejati na podlagi programa in načrta za urejanje zelenih
površin. Načrt urejanja zelenih površin je sestavni del urbanističnega načrta.
Program urejanja zelenih površin sprejme skupščina občine.« (mesto Ljubljana)
V drugem odstavku 4. člena je preveč podrobno določeno, kako naj bo izdelan projekt ureditve zelenih površin, ki je sestavina tehničnega dela zazidalnega
načrta. Zato naj se sprejmejo le tisti elementi, ki so potrebni za zazidalni načrt,
ostali pa naj bodo v projektu izvedbenega načrta ureditve zelenih površin.
(Ljubljana-Bežigrad)
k 5. členu : Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Projekt
ureditve zelene površine lahko izdela le za to usposobljena in registrirana strokovna organizacija ali projektant.« (mesto Ljubljana)
Glede na to, da se zelene površine v neki soseski urejajo po enotnem
načrtu, gradbena dovoljenja pa se lahko izdajajo za posamezne objekte, bi
kazalo določila tega člena dopolniti v tem smislu, da projekta ni potrebno priložiti vsaki zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, če se zelene površine urejajo za vso sosesko oziroma za več objektov v enotnem projektu.
V drugem odstavku tega člena pa naj se beseda: »usposobljena« zamenja z
besedo »pooblaščena«, to je registrirana strokovna organizacija. (Ljubljana-Bežigrad)
k 6. č 1 e n u : Med določili tega člena in ustreznimi določili osnutka zakona
o graditvi objektov ni skladja. Po tem osnutku je projekt ureditve podvržen
presoji oziroma mnenju komisije, ki jo imenuje pristojni svet skupščine občine.
Zato naj se določbe tega člena zakona prilagodijo določbam zakona o graditvi
objektov. (Ljubljana-Bežigrad)
k 7. členu : V četrtem odstavku je predlagano, naj se uzakoni, da je
mogoče investicijski objekt prevzeti, preden so urejene zelene površine. Treba bi bilo zavzeti enak kriterij tudi pri zelenih površinah in brez objekta brez
zelenih površin ne bi smelo biti tehničnega pregleda. Odstavek naj se preformulira: »Ce zelene površine v tehničnem pregledu niso urejene, naj investitor
položi denar, ki je potreben za ureditev zelene površine, na poseben račun.«
(Celje)
Kot opomba k temu členu je bilo izraženo mnenje, da bi bilo ustrezno
že v tem zakonu urediti problematiko ravnanja s plodno zemljo ah pa vsaj
določiti rok, do kdaj mora pristojni republiški organ izdelati potreben predpis.
Tako določbo je vseboval tudi zakon o urejanju in vzdrževanju zelenih površin
v naseljih iz leta 1965. (mesto Ljubljana)
k 10. členu : Prvi odstavek tega člena naj se dopolni in glasi: »Stroški
vzdrževanja zelene površine gredo v breme lastnika organa oziroma organizacije
in občine, ki jo je dolžna vzdrževati.«
Skupščina občine mora pokriti stroške vzdrževanja zelenih površin, ki so
po kategorizaciji javnega značaja, (mesto Ljubljana)
k 12. členu : Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina
občine predpiše, da se za vsa ah za določena naselja iz prvega odstavka ali iz
prvega člena tega zakona vodi register zelenih površin«.
Za zadnji odstavek tega člena pa velja ista pripomba kot za predpise, ki
bodo urejali ravnanje s plodno zemljo, (mesto Ljubljana)
k 13. členu : Predlagano je bilo, da je register zelenih površin obveznost
občin, ker se lahko le na podlagi tega dokumenta uredi ustrezno gospodarjenje
66»
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z zelenimi površinami. Čimprej naj se izdajo potrebni predpisi za register
zelenih površin, (mesto Ljubljana)
k 14. členu : Ta člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Prepovedani je
sleherni posel z zelenimi površinami brez dovoljenja za komunalne zadeve pristojnega organa skupščine občine.
Odveč je naštevati samo nekatere objekte, ki se postavljajo' na zelenih
površinah, ker je že v načelu prepovedan sleherni poseg na zelene površine
brez dovoljenja pristojnega organa skupščine občine, (mesto Ljubljana)
Po 14. členu bi se lahko dodal nov člen, ki bi jasno določil, kdo ima po
zakonu inšpekcijo na tem področju. (Celje)
St.: 352-2/73
Ljubljana, 29. 5. 1973
POROČILA
Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji 23. 5. 1973
obravnavala osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin
v naseljih, ki ga je predložil skupščini SR Sloveniji v obravnavo izvršni svet
ter mnenje odbora socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje k osnutku zakona.
V načelni razpravi so člani komisije ugotovili, da prinaša z amandmaji k
ustavi SR Slovenije usklađen osnutek zakona na področju urejanja, vzdrževanja
in varstva zelenih površin v naseljih pomembne novosti, saj zelenje ni obravnavano več le z estetskega stališča, temveč kot pomembna prostorska kategorija
in naravna sestavina urbanega okolja. Da bi se zelene površine za naprej
kot take tudi uveljavile, so v osnutku določeni v okviru urbanističnega načrtovanja obvezni urbanistični dokumenti.
Ker predloženi zakon delno posega na področje, ki urejajo zakon o gozdovih, zakon o varstvu narave ter zakon o varstvu kulturnih spomenikov,
bi bilo potrebno po mnenju članov komisije stična področja nakazati tudi v
tem zakonu.
Komisija ugotavlja, da je predloženi zakon preozek, saj postaja načrtno
urejanje zelenih površin vse bolj potrebno tudi izven ozko definiranih urbanih
naselij, ki so z zakonom zajeta. Zato je bilo v načelu zajeto stališče, naj bi ta
zakon razširili na vse zelene površine.
Ne glede na to, katere zelene površine bo zakon zajel, pa je po mnenju
članov komisije vprašljivo izdajanje zakona. V osnutku so sicer kazenske določbe, ni pa določeno, katera inšpekcija je pristojna za to področje. Poleg tega
nam bo predvsem v prvih letih primanjkovalo strokovnih kadrov, saj imamo
zaenkrat še malo za to področje usposobljenih strokovnih organizacij in projektantov. Vendar pa se bo po ocenah v nekaj letih stanje normaliziralo, posebno,
ker ima biotehnična fakulteta v Ljubljani že organiziran postdiplomski študij za
te profile kadrov.
V podrobni razpravi so bile predlagane naslednje pripombe:
k naslovu: Iz razlogov, navedenih v načelni razpravi, je bilo predlagano, naj se iz naslova črtata besedi »v naseljih«.
k 1. členu: Ta člen naj se vsebinsko prilagodi novemu naslovu tako,
da se črta besedilo: »za katere je določeno, da se urejajo z urbanističnim načrtom ali zazidalnim načrtom«.
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k 2. členu : Zelene površine je potrebno po mnenju komisije razvrstiti
v naslednje štiri osnovne skupine:
—• objekti s prvenstveno estetsko funkcijo,
— objekti s prvenstveno sanitarno, biološko in rekreativno funkcijo,
— objekti s prvenstveno historično-pričevalno funkcijo in
—< objekti s prvenstveno znanstveno-vzgojno funkcijo-.
Ni pa potrebno, da bi zadnji dve skupini objektov obravnaval zakon, saj
sta zajeti v zakonu o varstvu kulturnih spomenikov,
k 5. členu :
a) V tem členu naj se določi, da se morajo nove stavbe, ki bodo locirane med
drevjem, temu prilagoditi, ne pa da ga eliminirajo;
b) določiti je potrebno, da se ne sme izdati lokacijskega dovoljenja v parkih
za stavbe, ki niso v skladu z osnovnim namenom parkovne površine.
k 6. č 1 e n u : Komisija se strinja z mnenjem, odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora, da je treba v predvideno
strokovno komisijo vključiti tudi organe oziroma strokovnjake s področja zdravstvenega in socialnega varstva,
k 7. č 1 e n u :
a) V prvem odstavku je treba določiti, da bosta izdala natančnejše predpise o tem, kako se ravna s plodno zemljo, republiški sekretar za urbanizem
in republiški sekretar za kmetijstvo. Potrebno je določiti tudi rok, do kdaj
bodo ti predpisi izdani,
b) Zaradi prostorske, estetske in biološke funkcije zelenih površin naj se
v četrtem odstavku določi, da se za objekt, okrog katerega/ zelene površine
niso urejene, ne sme izdati uporabnega dovoljenja.
c) V posebnem odstavku tega člena naj se določi, da je treba ob rekonstrukciji cest varovati zelene površine in drevorede.
k 9. č 1 e n u : Po mnenju komisije je potrebno zaščititi tudi samotne skupine
dreves, ki dajejo krajini tipičen izgled, ker te niso zajete v zakonu o gozdovih.
k 10. členu: Komisija se je strinjala z mnenjem odbora za zdravstvo
in zdravstvenega zavarovanja socialno-zdravstvenega zbora, da ni povsem pravično, da mora privatni lastnik zelene površine nositi stroške vzdrževanja
in vso škodo, ki jo na teh površinah povzročajo turisti.
k 12. č 1 e n u : Potrebno je določiti rok, do kdaj mora biti izdelan register
zelenih površin,
k 13. čle n u :
a) Bilo je izraženo mnenje, da je vprašljivo, če je sadno drevje v urbanih
naseljih res tako pomembno, da je za vsak poseg potrebno posebno dovoljenje.
b) Komisija se je strinjala z mnenjem odbora za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora, da naj tudi pri izvajanju določb
drugega odstavka tega člena sodelujejo strokovnjaki s področja zdravstvenega
in socialnega varstva.
Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije predlaga pristojnima
zboroma, da sprejmeta osnutek zakona skupaj s predloženimi pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bila določena poslanka Lojzka
Stropnik, za poročevalca na seji gospodarskega zbora pa poslanec inž. Ferdo
Papič.
St.: 352-2/73
Ljubljana, 24. 5. 1973
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
28. maja 1973 obravnavala osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu
zelenih površin v naseljih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da se želi s predloženim osnutkom zakona
uskladiti zakon o urejanju in vzdrževanju zelenih površin v naseljih (Uradni
list SRS, št. 11/65) z ustavnimi amandmaji od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije.
V razpravi pa je bilo poudarjeno, da je k ureditvi te zakonske materije potrebno
drugače pristopiti. Po določbi 4., 5. in 6. podtočke 4. točke XLIII. amandmaja
k ustavi SRS spada namreč urbanistična ureditev naselij, urejanje in uporaba
stavbnih zemljišč in urejanje in izkoriščanje zemljišč in stvari v splošni rabi
v pristojnost temeljnih samoupravnih organizmov — zlasti občin. Republiška
zakonodaja na te'm področju določa le temeljna načela in vzpostavlja določene
norme sistemskega značaja, ki so jih dolžne občine upoštevati pri sicer neposrednem in samostojnem urejanju tega področja. Republiška normativna pristojnost je na teh področjih omejena le na temeljna načela, zato tudi republiški
organi ne morejo izdajati drugih, zlasti pa ne izvršilnih predpisov (4. točka LIL
amandmaja k ustavi SR Slovenije), ker bi sicer tak predpis urejal materijo,
ki po ustavi spada v pristojnost občin (npr. 12. člen zakona). Ni pa izključena
v primerih, ko je potrebno doseči enotnost v okviru SR Slovenije, strokovna
pomoč republiškega upravnega organa, ki jo je celo dolžan nuditi občinskim
organom, ki pa vsekakor ne more predstavljati zanje kakršnegakoli obveznega
predpisa.
Ker vsebuje predloženi osnutek zakona vrsto določb, ki po mnenju komisije
spadajo v originarno pristojnost občin (3. odstavek 4. člena, 6., 12., 14. in 16.
člen), komisija predlaga, da naj predlagatelj pri pripravi predloga zakona upošteva navedene načelne pripombe.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe,
predloge in stališča:
k 2. členu : V zadnji alinei bi bilo treba določiti, da ne gre za kopališča,
športna in otroška igrišča, šolske vrtove in pokopališča nasploh, temveč le za
njihove zelene površine.
k 4., 6., 12., 14., 15. in 16. členu: V skladu z načelno razpravo naj
se alinee v drugem odstavku 4. člena in določbe vseh navedenih členov črtajo,
ker spada to področje v pristojnost občin. Občinske skupščine bi predpisale
tudi kazni za prekrške.
k 13. členu : Določbo tega člena je potrebno ustrezno preoblikovati v tem
smislu, da je prepovedano sekanje, obsekavanje in odstranjevanje gozdnega ter
parkovnega drevja in posameznih značilnih starejših dreves (češenj, hrušk,
orehov ipd.), razen če ni to predvideno v projektu za ureditev zelenih površin
(4. -člen) oziroma v urbanističnem načrtu. Dovoljenje za take primere pa naj bi
izdal pristojni upravni organ skupščine občine.
St.: 352-2/73
Ljubljana, 28. 5. 1973
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OSNUTEK ZAKONA
o gostinski dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za gostinsko dejavnost se po tem zakonu šteje: priprava hrane in pijače,
strežba s hrano in pijačo ter sprejemanje gostov na prenočevanje.
2. člen
Gostinsko dejavnost opravljajo organizacije združenega dela in druge organizacije (v nadaljnjem besedilu: organizacije).
3. člen
Za gostinsko dejavnost morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji
glede na zgraditev, ureditev in opremo poslovnih prostorov ter minimalnozdravstveni tehnični pogoji.
Osebe, ki opravljajo gostinske storitve, morajo izpolnjevati predpisane
zdravstvene pogoje.
Strokovno izobrazbo, ki jo morajo imeti tisti, ki opravljajo gostinske storitve, določi splošni akt organizacije.
4. člen
Občani lahko opravljajo gostinsko dejavnost ob pogojih, ki jih določajo ta
zakon in predpisi o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi.
5. člen
Določbe tega zakona se ne nanašajo na strežbo s hrano in nastanitev v
socialnih, bolnišničnih, kliničnih, šolskih, vzgojno-varstvenih in drugih podobnih zavodih ter v JLA.
Ne šteje se za opravljanje gostinske dejavnosti v smislu tega zakona strežba
s toplimi in hladnimi napitki ter enostavnimi jedili, ki jo za potrebe svojih
članov organizirajo v svojih prostorih delovne organizacije, druge organizacije
in državni organi.
II. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI
6. člen
Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih, ki so lahko stalni,
začasni ali premični.
Gostinski obrat je lahko tudi v poslovnem prostoru, v katerem se opravlja
kakšna druga gospodarska dejavnost, če so za gostinsko dejavnost zagotovljeni
predpisani pogoji.
Gostinska dejavnost se lahko opravlja tudi priložnostno izven gostinskega
obrata (na prireditvah, sejmih, shodih ipd.).
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7. člen

Poslovni predmet gostinskega obrata se določi z aktom o njegovi ustanovitvi,
ustrezno vrsti in načinu gostinskih storitev (hotel, restavracija, kavarna, motel,
okrepčevalnica, šotorišče in dr.).
8. člen
Organizacije, ki opravljajo gostinsko dejavnost, lahko poleg te opravljajo
tudi druge dejavnosti, ki so v zvezi z gostinsko, če izpolnjujejo za te predpisane
pogoje.
Organizacije se v smislu prvega odstavka tega člena lahko ukvarjajo tudi
s proizvodnjo živil in pijač, opravljajo prevoze gostov z motornimi in, drugimi
vozili, opravljajo storitvene obrtne dejavnosti, prodajajo blago, ki se običajno
prodaja v gostinskih obratih, organizirajo ali samo opravljajo dejavnosti, ki so
namenjene za razvedrilo in rekreacijo ter opravljajo tudi druge posle, ki so
običajni v gostinstvu in turizmu.
9. člen
Gostinska dejavnost se opravlja skladno s poslovnimi običaji. Organizacije
morajo, imeti cene gostinskih storitev objavljene na običajen način.
10. člen
Organizacije lahko s pogodbo prepustijo osebi, ki ni član delovne skupnosti
organizacije, da proti plačevanju dogovorjenega zneska začasino opravlja gostinsko dejavnost posameznega obrata ali posamezno dopolnilno dejavnost.
Pogodbo iz prvega odstavka tega člena je mogoče skleniti, če se s tem zagotavlja uspešnejše poslovanje ali smotrnejša uporaba sredstev ter obratnega
in poslovnega inventarja ah če se s tem popolneje zadovoljujejo' potrebe
potrošnikov.
Oseba, ki prevzame opravljanje dejavnosti po pogodbi iz prvega odstavka
tega člena, posluje na svoj račun in na svojo odgovornost in plačuje davke
in prispevke, ki so predpisani za samostojno opravljanje gostinske dejavnosti.
V pogodbi iz prvega odstavka tega člena se določajo zlasti dejavnosti, ki
se prepuščajo ter pogoji in način njihovega opravljanja, osnovna sredstva ter
obratni in poslovni inventar, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti,
znesek, ki ga plačuje organizaciji tisti, ki mu je prepuščena dejavnost in rok
trajanja pogodbe.
Oseba iz prvega odstavka tega člena sme uporabljati dopolnilno delo svojih
ožjih družinskih članov (zakonec, otroci).
11. člen
Republiški sekretar za gostinstvo izda predpis o kategorizaciji nastanitvenih
gostinskih objektov. Organizacije razvrstijo gostinske objekte v svojem sestavu
v kategorije glede na pogoje, ki jih objekti izpolnjujejo.
Objekte, v katerih sprejemajo goste na prenočevanje občani, ki z osebnim
delom in zasebnimi sredstvi opravljajo gostinsko dejavnost, ter sobe, v katerih
sprejemajo goste na prenočevanje občani v svojih stanovanjskih prostorih,
v počitniških hišicah in v kmečkih gospodarstvih, razvrščajo v kategorije občinski upravni organi po predpisu iz prvega odstavka tega člena.
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12. člen
Republiški sekretar za gospodarstvo izda predpis o gostinskih storitvah,
ki jih morajo nuditi posamezne vrste gostinskih obratov ter predpiše minimalne
tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se gostinska dejavnost lahko
opravlja.
Pogoje za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti predpiše občinska
skupščina.
13. člen
Republiški sekretar za gospodarstvo izda predpis o minimalnih tehničnih
pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko sprejemajo gostje na prenočevanje ter pripravlja in streže hrana in pijača v gospodinjstvu in kmečkem
gospodarstvu.
Občinske skupščine lahko s svojim predpisom za posamezna območja določijo še dodatne tehnične pogoje.
14. člen
Republiški sekretar za zdravstvo predpiše zdravstvene pogoje za osebe,
ki opravljajo gostinske storitve.

III. UPRAVNI UKREPI
15. člen
Ce prostori, v katerih se opravlja gostinska dejavnost, ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih pogojev glede zgraditve, ureditve ali opreme ali ne izpolnjujejo predpisanih zdravstveno-tehničnih pogojev, izda organ pristojne inšpekcije
odločbo, s katero odredi, da je treba ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti in
določi rok, v katerem je treba to storiti.
Ce ugotovljene pomanjkljivosti niso v določenem roku odpravljene, izda
organ pristojne inšpekcije odločbo, s katero prepove uporabljati prostore, naprave ali opremo za gostinsko dejavnost.
16. člen
Ce gostinski objekt ne izpolnjuje pogojev za kategorijo, v katero je uvrščen,
izda pristojni organ tržne inšpekcije odločbo1, s katero mu prepove poslovati
kot gostinski objekt te kategorije.
17. člen
Ukrepi iz 15. in 16. člena tega zakona ne izključujejo drugih upravnih
ukrepov, ki jih določajo predpisi.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo od
do
dinarjev se kaznuje za gospodarski
prestopek organizacija:
1. če opravlja gostinsko dejavnost, ne da bi bil za to registrirana,
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2. če posluje njen gostinski objekt kot objekt kategorije, za katero ne izpolnjuje pogojev;
3. če prepusti nekomu opravljanje gostinske ali druge dejavnosti v nasprotju z 10. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo od
do'
dinarjev se kaznuje tudi odgovorna
oseba organizacije, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
Z denarno kaznijo od
do
dinarjev se kaznuje za prekršek
organizacija:
1. če poslovni prostori, v katerih opravlja gostinsko dejavnost, ne ustrezajo
predpisanim tehničnim pogojem glede zgraditve, ureditve ali opreme ali ne
ustrezajo predpisanim zdravstveno-tehničnim pogojem;
2. če vzame za opravljanje gostinskih storitev koga, ki ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih pogojev.
Z denarno kaznijo od
do
dinarjev se kaznuje tudi odgovorna
oseba organizacije, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Z denarno kaznijo od
do
dinarjev se kaznuje odgovorna oseba
organizacija:
1. če pod označbo ene kakovosti ali ene količine da gostinsko storitev
druge kakovosti ali druge količine oziroma če na zahtevo potrošnika noče dati
računa o opravljeni gostinski storitvi;
2. če cen za gostinske storitve nima napisanih na vidnem mestu ali če zaračuna potrošniku gostinsko storitev po višji ceni od tiste, ki je napisana.
Z denarno kaznijo od
do
dinarje vse kaznuje odgovorna oseba
organizacije, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena lahko izterja tržni inšpektor
takoj na mestu od delovne organizacije denarno kazen
dinarjev, od odgovorne osebe take organizacije pa denarno kazen
dinarjev.
21. člen
Z denarno kaznijo se kaznuje za prekršek oseba iz 10. člena tega zakona,
če stori kakšno dejanje iz 18. ali 19. člena tega zakona.
22. člen
Z denarno kaznijo do
dinarjev se kaznuje za prekrške iz 19. in 20.
člena tega zakona občan iz 4. člena tega zakona in osebe, ki opravljajo gostinsko
dejavnost v zasebnem gospodinjstvu in kmečkem gospodarstvu.
23. člen
Ce stori oseba, ki je zaposlena v gostinskem obratu, kakšno dejanje iz 20.
člena, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do
dinarjev.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Organizacije, ki opravljajo gostinsko dejavnost ob uveljavitvi tega zakona,
morajo svoje poslovanje prilagoditi določbam tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Za gostinske nastanitvene objekte, ki so bili razvrščeni v kategorije do
uveljavitve tega zakona, se bodo uporabljali predpisi o kategorizaciji iz 11. člena
tega zakona od 1. januarja 1975; do tega dne lahko poslujejo kot objekti tiste
kategorije, v katero so bili razvrščeni po prejšnjih predpisih.
Drugi odstavek tega člena velja glede roka tudi za nastanitvene objekte,
ki bodo začeli s poslovanjem po uveljavitvi tega zakona, če je bilo gradbeno
dovoljenje za izgradnjo objekta izdano pred 1. 1. 1973.
25. člen
Dokler ne bodo izdani predpisi po 11., 12., 13. in 14. členu, se uporabljajo
dosedanji predpisi o minimalnih tehničnih pogojih za zgraditev, ureditev in
opremo poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost (Uradni list SRS, št. 12/69)
in predpisi o minimalnih zdravstveno-tehničnih pogojih in pravilnik o minimalnih tehničnih in zdravstvenih pogojih za sprejemanje na prenočišče in
hrano pri zasebnih gospodinjstvih (Uradni list SRS, št, 26/65).
26. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
1. zakon o pooblastitvi republiškega sekretarja za gospodarstvo, da izda
predpis o ureditvi poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost (Uradni list SRS,
št. 38/68).
2. Zakon o turističnem šotorjenju (Uradni list SRS, št. 17/55).
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v skladu z drugim odstavkom 13.
člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi
SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71) na območju SR Slovenije preneha
uporabljati temeljni zakon o gostinski dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 8/65,
10/65, 15/68 in 30/68).
28. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
A. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN ZA ZDRUŽITEV PRVE IN DRUGE
FAZE POSTOPKA ZA SPREJEM ZAKONA
Gostinsko dejavnost je do 31. 12. 1971 urejal temeljni zakon o gostinski
dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 8/65, 10/65, 15/68 in 30/68), področje zasebnega
gostinstva pa zakon o zasebnem gostinstvu (Uradni list SRS, št. 11/65). Z zakonom za izvedbo amandmajev k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71)
je določeno, da se temeljni zakon o gostinski dejavnosti (razen določb 3. člena,
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35. do 41. člena ter 49. a in 49. b člena) uporablja kot republiški zakon, v veljavi
pa je ostal tudi zakon o zasebnem gostinstvu. Hkrati je bilo- določeno, da se morata oba navedena zakona do 31. decembra 1972 uskladiti z ustavo.
Ker je gostinska dejavnost pomemben dejavnik v turističnem prometu
in preskrbi prebivalstva, mora biti tudi v prihodnje podrobneje urejena s posebnim zakonom. S takim zakonom je potrebno določiti osnovne okvire za
opravljanje gostinske dejavnosti, ki bodo zagotovili ustrezno raven te dejavnosti. Pri tem ne gre za institucionalna in organizacijska vprašanja, ker jih
bodo za naprej urejali posebni zakoni, temveč za zakon, ki bo glede na specifično naravo dela v tej dejavnosti in njeno neposredno povezanost z domačimi
in tujimi potrošniki določal osnovne pogoje, pod katerimi se gostinska dejavnost
lahko opravlja, in dal pravno podlago za določitev tehničnih in sanitarnih
pogojev, ki naj zagotove primerno' raven storitev.
Zakon zajema celotno gostinsko dejavnost, ne glede na to, kdo jo opravlja.
Področje zasebnega gostinstva (razen opredelitve dejavnosti po vrstah obratov, tehničnih in sanitarnih pogojev), bo zajel zakon o osebnem delu z zasebnimi
delovnimi sredstvi, zato novi zakon o gostinski dejavnosti tega ne obravnava.
Ker gre predvsem za uskladitev zakona z ustavnimi amandmaji, predlagamo, da se združita prva in druga faza postopka in dajemo v razpravo že
osnutek zakona.
B. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI OSNUTEK
Zakon opredeljuje gostinsko dejavnost samo; globalno in izhaja iz načela,
da lahko to dejavnost opravljajo organizacije združenega dela in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
Opuščajo se določbe sedanjega temeljnega zakona, ki so dajale pri opravljanju dejavnosti prednost gostinskim gospodarskim organizacijam, organizacijam drugih dejavnosti pa postavljale posebne pogoje glede obsega in načina
poslovanja, ker bi bilo zadržanje takih okvirov v nasprotju z doseženim razvojem
samoupravne organizacije gospodarstva in z že doseženo ter načrtovano' integracijo v gospodarstvu.
Iz zakona je izvzeto sprejemanje :na prenočevanje in dajanje hrane in pijače
v socialnih, bolnišničnih, kliničnih, zdravstvenih, šolskih, vzgojno-varstvenih
in drugih podobnih zavodih ter v jugoslovanski ljudski armadi. Ti namreč poslujejo pod posebnimi pogoji in niso namenjeni javnosti. Nadalje je izvzeta
tudi strežba s hrano, ki jo v svojih prostorih organizirajo delovne organizacije
in druge organizacije za potrebe svojih članov. To so predvsem bifeji, ki poslujejo v okviru teh organizacij v minimalnem obsegu glede na vrsto storitev,
ki jih nudijo samo svojim članom.
Zakon določa, da se opravljanje gostinske dejavnosti lahko prične, ko so
izpolnjeni predpisani pogoji.
Minimalne tehnične pogoje za ureditev in opremo predpiše republiški sekretar za gospodarstvo, higienske in zdravstvene pa republiški sekretar za
zdravstvo.
Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskem, obratu. Gostinski obrat je
sklop funkcionalno povezanih in ustrezno urejenih prostorov, ki omogoča opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti. Določa se torej tehnična opredelitev
in ne statusna oziroma samoupravna opredelitev, kot jo pozna temeljni zakon
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o gostinski dejavnosti. Statusno in samoupravno organiziranje je potrebno pustiti organizacijam samim.
Ob taki osnovni opredelitvi za opravljanje dejavnosti bodo tudi tehnični
in sanitarni pogoji določeni po vrstah obratov, kar dopušča, da se lahko določijo
milejši pogoji za vrste obratov, ki imajo manjši pomen v turističnem prometu,
ki poslujejo pod izjelmnimi .pogoji ah ki so namenjeni le določenemu krogu
gostov (planinske postojanke, menze, počitniški domovi, zasebne turistične sobe,
kmečki turizem).
Da se doseže enotnejša ponudba enakovrednih storitev na domačem in inozemskem tržišču, se nastanitveni objekti obvezno razvrščajo v kategorije.
Uzakonjuje se opravljanje gostinskih storitev v premičnih obratih, česar
dosedanja zakonska ureditev gostinske dejavnosti ni poznala, razvoj dejavnosti
pa zahteva tudi tako obliko poslovanja.
Organizacija združenega dela lahko s pogodbo prepusti osebi (ali osebam),
ki z njo ni. v delovnem razmerju, opravljanje gostinske dejavnosti v posameznem obratu ali posamezne dopolnilne dejavnosti. Prevzemnik opravlja dejavnost na svojo odgovornost. Tak način opravljanja gostinske ali dopolnilne dejavnosti je potreben poleg zasebnega gostinstva, ker omogoča racionalnejšo
rešitev v primerih, ko objekta v celoti ni mogoče oddati v najem zasebniku,
ko je potrebno obdržati določen nadzor nad načinom in pogoji poslovanja
(obratovalni čas, cene), glede na oscilacije v prometu pa ni mogoče dela organizirati z rednim dnevnim in tedenskim delovnim časom (planinske postojanke,
sezonski bifeji na kopališčih, ob prireditvah in podobno).
Zakon omogoča, da lahko tisti, ki opravlja gostinsko dejavnost, opravlja
tudi dopolnilne dejavnosti, za katere postavlja širok okvir na podlagi običajev
v turizmu.
Poglavje o ukrepih in kazenske določbe zajemajo tiste specifičnosti gostinske dejavnosti, ki naj omogočijo uspešnejše delo inšpekcij in čimbolj preprečijo
kršitve.
C. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Izvajanje zakona ne bo povzročalo nobenih stroškov v breme družbenopolitičnih skupnosti.

MNENJA IN PREDLOGI DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Kočevje,
Radlje ob Dravi in Trbovlje, ter delegat mesta Ljubljane, so na svojem 36. zasedanju dne 28. maja 1973 obravnavali osnutek zakona o gostinski dejavnosti.
V razpravi sta sodelovala delegata občin Ljubljana-Siška in Trebnje.
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.
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V splošni razpravi delegatov je bilo izraženo soglasje k bistvenim postavkam v osnutku, hkrati z željo po čimprejšnji uskladitvi osnutka zakona o gostinski dejavnosti z ustavnimi amandmaji. Pri tem je bilo opozorjeno,
da v osnutku zakona ni zaslediti pooblastil oziroma določitev zdravstveno-tehničnih pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti in predvidenih sankcij za kršitelja predpisa, ki bo določal, katere storitve morajo nuditi posamezni gostinski
objekti. (Trebnje)
Konkretne pripombe in predlogi k posameznim členom:
3. č 1 e n : K tretjemu odstavku tega člena je bilo izraženo mnenje, da
obstaja možnost, da bi organizacije ob splošnem pomanjkanju kvalificiranih
gostinskih delavcev sprejemale tudi nekvalificirane, kar bi v veliki meri vplivalo
na kvaliteto gostinskih storitev. Na podlagi tega določila tudi zasebni gostinci
niso v enakem položaju z družbenim sektorjem, saj osnutek zakona o osebnem
delu z zasebnimi delovnimi sredstvi predpisuje strokovno izobrazbo, ki jo bodo
morali imeti vsi bodoči zasebni gostinci. (Trebnje.)
6. č 1 e n : K besedilu drugega odstavka naj se doda še določilo v tem smislu, da gostinski obrat s svojo dejavnostjo ne bo motil dejavnosti ostalega poslovnega prostora. V praksi so se do sedaj pokazale nepravilnosti ravno pri taki
obliki poslovanja in bi zato moral biti gostinski obrat prostorsko deljen od
ostalega poslovnega prostora v primeru, da s svojo dejavnostjo moti druge (to
je predvsem v raznih bifejih in v trgovinah s prehrambenimi proizvodi).
(Trebnje.)
10. člen : Iz osnutka zakona ni jasno razvidno, kakšen časovni termin je
mišljen z določilom »začasno« v prvem odstavku tega člena (ali gre za nekaj
mesecev ali za sezonsko poslovanje, ki se ponavlja vsako leto). Nadalje ni jasno,
ali je oseba, ki ji je s pogodbo prepuščeno opravljanje gostinskih dejavnosti,
po tem členu lahko v delovnem razmerju pri drugi organizaciji ali ne. Obstaja
možnost, da ob majhnem obsegu poslovanja opravlja to dejavnost v pretežni
meri s pomočjo svojih ožjih družinskih članov. (Trebnje.)
Določilo petega odstavka je nekoliko preozko; ob tem se postavlja vprašanje,
zakaj nima organizacija združenega dela takega obrata raje sama. Verjetno bi se
v kombinaciji dela družinskih članov in morda z dodatno zaposlitvijo še dveh
ali treh ljudi dalo doseči drugačno obratovanje, kot če bi tak obrat imela neka
organizacija združenega dela, ki bi morala za tako obratovanje zaposliti večje
število ljudi. (Ljubljana-Šiška.)
St.: 332-23/73
Ljubljana, 29. 5. 1973
POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na 64. seji
dne 21. maja 1973 razpravljal o osnutku zakona o gostinski dejavnosti, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Odbor k osnutku zakona ni imel načelnih pripomb. K posameznim členom
je imel naslednji pripombi:
k 10. č 1 e n u : Ta člen je treba uskladiti s 16. členom o reševanju sporov iz
medsebojnih poslovnih odnosov pri stalnih razsodiščih oziroma preveriti, če ta
člen ureja pogoje za oddajanje v najem, ki jih predpisuje citirani zvezni zakon;
k 12. členu : K temu členu naj se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
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»Organizacije združenega dela, ki opravljajo gostinsko dejavnost na prometnih sredstvih, predpišejo minimalne pogoje s svojim splošnim aktom, ki jih
potrdi republiški sekretariat za gospodarstvo.«
Odbor republiškega zbora za proizvodnjo in blagovni promet predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona o gostinski dejavnosti sprejme z gornjima
pripombama.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Štefana Totha.
Št.: 332-23/73
Ljubljana, 23. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
22. maja 1973 obravnavala osnutek zakona o gostinski dejavnosti, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednjo pripombo :
k 5. č 1 e n u : Proučiti bi bilo treba določbo drugega odstavka, in sicer
glede tega, če ne bi bilo prav izvzeti iz gostinske dejavnosti tudi počitniških
domov organizacij združenega dela, ki nudijo v teh domovih svojim delavcem
hrano, pijačo in prenočišče in so sicer zaprtega tipa.
Št.: 332-23/73
Ljubljana, 24. 5. 1973
OSNUTEK ZAKONA
o orožju
I. Splošne določbe
1. člen
Orožje in strelivo se sme nabavljati, imeti v posesti in nositi samo po določbah tega zakona.
2. člen
Za orožje po tem zakonu se šteje strelno orožje, zračno orožje, eksplozivno
in plinsko orožje ter hladno orožje.
Za strelno orožje se štejejo vse vrste pušk, samokresov, revolverjev ter
naprav, ki pod pritiskom smodnikovih plinov izstreljujejo iz cevi zrno, kroglo
ali šibro.
Za zračno orožje se štejejo vse vrste pušk, samokresov in drugih naprav,
ki pod pritiskom zraka izstreljujejo zrno iz cevi.
Za eksplozivno in plinsko orožje se štejejo> vse vrste bomb in drugih naprav,
ki vsebujejo eksplozivno ali plinsko snov.
Za hladno orožje se štejejo boksarji, bodala, noži, meči, sablje, bajoneti in
drugi predmeti, ki jim je glavni namen napad.

1056

Priloge

Določbe tega zakona ne veljajo za orožje in strelivo, ki ga imajo in nosijo
po predpisih svoje službe vojaške osebe, delavci organov za notranje zadeve in
delavci kazenskih poboljševalnih zavodov in zaporov.
3. člen
Posamezni v tem zakonu uporabljeni pojmi imajo tale pomen:
1. orožje z risano cevjo so samokresi, revolverji, lovske karabinke, kombinirane lovske puške, avtomati, malokalibrske puške in malokalibrski samokresi;
2. orožje z gladko cevjo so lovske puške na šibre in druge vrste športnega
orožja z gladko cevjo;
3. lovsko orožje so lovske puške raznih kalibrov z risano ali gladko cevjo;
4. športno orožje so puške in samokresi majhnega kalibra do 5,6 mm, z obrobnim vžigom in z risano ali gladko cevjo ter zračne puške in zračni samokresi;
5. trofejno orožje je strelno in hladno orožje, ki se hrani kot spomin iz
vstaj in osvobodilnih vojn jugoslovanskih .narodov;
6. staro orožje je orožje, ki ima zgodovinsko ali umetniško vrednost, ali je
sestavni del narodne noše, ni pa več v rabi;
7. strelivo so naboji (patrone), tulci z netilkami (vžigalnimi kapicami), netilke, zrna, krogle, šibre in smodnik;
8. listine za posest oziroma nošenje orožja so orožni list, dovoljenje za posest orožja, potrdilo iz tretjega odstavka 16. člena, dovoljenje iz 20. člena, pooblastilo iz 22. člena ter potrdilo iz. 23. in 24. člena tega zakona.
Določbe tega zakona o trofejnem orožju veljajo tudi za strelno in hladno
orožje, ki pomeni za lastnika oseben ah družinski spomin.
4. člen
Prepovedano je nabavljati, imeti v posesti in nositi strelno orožje z napravami za dušitev zvoka, naprave za dušitev zvoka same, eksplozivno, plinsko in
hladno orožje ter orožje, ki je posebej prirejeno za napad.
5. člen
Lastnik orožja mora skrbeti, da je njegovo orožje v brezhibnem stanju:
orožje in strelivo mora skrbno varovati in z njim pazljivo ravnati; ne sme ga
uporabljati na javnih krajih ali na krajih, kjer bi bilo to lahko nevarno za
ljudi; posebno mora paziti, da orožje in strelivo ne prideta v roke mladoletnim
osebam.
Staro strelno, trofejno in drugo orožje, ki je v muzejih ali muzejskih zbirkah
ali se javno uporablja kot razstavni predmet, mora biti spravljeno tako, da
ne more priti v roke neupravičenih oseb. Tako strelno orožje ne sme biti nabasano.
6. člen
Samokrese in revolverje je prepovedano posojati drugim.
Lovsko in športno orožje je dovoljeno posoditi samo osebi, ki ima orožni
list za tisto vrsto orožja, ki se posoja.
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7. člen
Upravne in nadzorstvene ukrepe ter odločbe v upravnem postopku, ki so v
zvezi z uresničevanjem, pravic in dolžnosti po tem zakonu, izdaja na prvi stopnji
za notranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju katere ima
stranka stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
8. člen
Tuji državljani in osebe brez državljanstva, ki stalno živijo v Jugoslaviji, ali
imajo dovoljenje za prebivanje daljše kot šest mesecev, so glede nabavljanja
posesti in nošenja orožja in streliva izenačeni z našimi državljani.
II. Nabavljanje, posest in nošenje orožja in streliva
9. člen
Strelno in zračno orožje ter strelivo za puške risanioe, samokrese in revolverje se sme nabavljati samo z dovoljenjem pristojnega organa.
Dovoljenje za nabavo orožja oziroma streliva velja šest mesecev od dneva
izdaje.
Kdor nabavnega dovoljenja ni izkoristil v roku iz prejšnejga odstavka,
mora v nadaljnjih osmih dneh to dovoljenje vrniti pristojnemu organu.
Kdor nabavi orožje, mora v osmih dneh po nabavi o tem obvestiti pristojni
organ, da orožje registrira, in zaprositi, da mu izda zanj orožni list.
10. člen
Zračno orožje kalibra do 4,5 mm z začetno hitrostjo do 160 m v sekundi
lahko nabavljajo polnoletni občani ne glede na določbe prejšnjega člena brez
dovoljenja in ga nosijo brez orožnega lista.
11. člen
Strelivo za lovsko in športno, orožje z gladko cevjo se lahko nabavi na
podlagi orožnega lista.
12. člen
Orožni list se izdaja občanom za posest in nošenje orožja.
Orožnega lista ni mogoče odreči osebi, ki je dobila dovoljenje za nabavo
orožja, razen v primerih, ki so določeni v tem zakonu.
Na isto orožje se sme izdati orožni list največ trem osebam.
Orožni list se izdaja za nedoločen čas.
Obrazec orožnega lista predpiše republiški sekretar za notranje zadeve.
13. člen
Ce se prošnja za orožni list nanaša na orožje, za katero je bil orožni list
izdan drugi osebi, mora prosilec dobiti soglasje te osebe, da se mu sme za to
orožje izdati orožni list.
Ce se izda občanu orožni list za orožje, ki ni njegovo, je treba v orožni
list poleg registrske številke pripisati tudi registrsko številko orožnega lista
lastnika orožja.
67
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14. člen

Imetnik orožnega lista mora imeti orožni list pri sebi, kadar nosi orožje.
Orožni list velja samo hkrati z osebno izkaznico.
15. člen
Za trofejno orožje in orožje, ki pomeni za lastnika oseben ali družinski
spomin, se lahko izda dovoljenje za posest.
Orožje iz prejšnjega odstavka je prepovedano nositi in uporabljati ter zanj
nabavljati oziroma imeti pripravljeno strelivo.
16. člen
Staro orožje se sme nabavljati brez dovoljenja ter imeti v posesti in nositi
brez orožnega lista.
Staro orožje se lahko uporablja za umetniške, športne in druge prireditve,
prepovedano pa ga je uporabljati kot orožje ter zanj nabavljati, pripravljati
ali imeti pripravljeno strelivo.
Občani, ki zbirajo staro strelno orožje, morajo tako orožje priglasiti najpozneje v 15 dneh potem, ko so ga pridobili. Za priglašeno orožje jim izda pristojni
organ potrdilo.
17. člen
Dovoljenje za nabavo orožja, orožni list oziroma dovoljenje za posest
orožja se ne more izdati:
— mladoletni osebi;
,— osebi, ki je duševno zbolela, ali je zaostala v duševnem razvoju;
— osebi, obsojeni za tako kaznivo dejanje oziroma kaznovani za tak prekršek zoper javni red in mir, ki jo dela neprimerno, da bi imela in nosila
orožje, ali je mogoče od nje pričakovati, da bo orožje zlorabila; prepoved velja
tudi za čas, dokler teče zoper tako osebo kazenski postopek oziroma postopek
o prekršku za tako dejanje.
Dovoljenje za nabavo lovskega orožja se lahko izda samo osebam, ki so
upravičene za lov po predpisih o lovstvu.
18. člen
Pristojni organ lahko odreče dovoljenje za nabavo orožja, orožni list ali
dovoljenje za posest orožja, če ugotovi, da ni opravičenih razlogov, da bi prosilec
imel tako orožje, če tako narekujejo koristi javnega reda in mira, ali če so
zaradi okoliščin, v katerih prosilec živi, utemeljeni pomisleki zoper izdajo dovo^
ljenja ali orožnega lista.
Če pristojni organ odreče dovoljenje za nabavo orožja iz razlogov, ki jih
narekujejo koristi javnega reda in mira, mu v odločbi ni potrebno navajati razlogov, ki so narekovali negativno odločitev.
19. člen
Orožni list se ne izda, če nastopi potem, ko je bilo izdano dovoljenje za
nabavo orožja, kateri od primerov iz druge ali tretje alinee 17. člena tega zakona.
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20. člen
Državni organ, organizacije združenega dela in druge organizacije smejo
nabavljati in imeti v posesti orožje oziroma strelivo z dovoljenjem pristojnega
organa.
Dovoljenje za nabavo in posest vojaških pušk in samokresov ter ostrega
streliva zanje se sme izdati le državnim organom, organizacijam združenega
dela in drugim organizacijam, ki imajo organizirano službo za zavarovanje
družbenega premoženja, ki jim je dano v upravljanje, in strelskim organizacijam.
Strelskim organizacijam se sme izdati tudi dovoljenje za nabavo in posest
športnega orožja in streliva za tako orožje.
21. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena, ki imajo v posesti orožje in strelivo, smejo zaupati nošenje orožja oziroma streliva le osebam, ki so določene, da
neposredno opravljajo službo zavarovanja družbenega premoženja, so opravile
preizkus, da znajo ravnati z orožjem, in izpolnjujejo pogoje za posest in nošenje
orožja. Preizkus znanja v ravnanju z orožjem se opravi pri postaji milice.
Osebe iz prejšnjega odstavka smejo nositi zaupano jim orožje in strelivo
samo v službi, in sicer samo v objektih oziroma na območju, ki ga varujejo.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo čuvaji posevkov ter gozdni,
lovski in ribolovski čuvaji nositi orožje tudi zunaj tega območja, ko prihajajo
v službo ali se vračajo iz službe domov.
22. člen
Organi in organizacije, ki dobe dovoljenje za posest orožja, razen strelskih
organizacij in organizacij iz 23. člena tega zakona, morajo dati osebam, ki jim
zaupajo orožje, pismeno pooblastilo za nošenje orožja.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka mora potrditi pristojni organ. Ta odreče
potrditev pooblastila v primerih iz druge ali tretje alinee 17. člena tega zakona,
ali če tako narekujejo koristi javnega reda in mira.
Zoper odločbo, s katero se odreče potrditev pooblastila, se organizacija lahko
pritoži na republiški sekretariat za notranje zadeve.
Oseba, ki nosi orožje, mora imeti pooblastilo pri sebi.
Obrazec pooblastila predpiše republiški sekretar za notranje zadeve.
23. člen
Na podlagi potrdila organizacije združenega dela ali druge organizacije, ki
upravlja lovišče, lahko občani nosijo in uporabljajo za enodnevni lov na območju lovišča lovsko orožje, ki ga ima organizacija.
24. člen
Strelske organizacije smejo dajati orožje in strelivo v uporabo svojim članom za čas, dokler trajajo strelske vaje na strelišču, ali v kakšnem drugem
kraju, ki je določen za strelske vaje.
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Če strelska organizacija nima skladišča orožja na strelišču, morajo imeti
njeni člani za nošenje orožja do strelišča iin nazaj potrdilo strelske organizacije,
da nosijo orožje za strelske vaje. Tako potrdilo velja le za dan, ko so določene
strelske vaje.
25. člen
Državni organi, organizacije združenega dela in druge organizacije, ki imajo
orožje in strelivo na podlagi 20. člena tega zakona, morajo orožje in strelivo
imeti spravljeno na določenem kraju, ki je zavarovan pred požarom, tatvino,
dostopom neupravičenih oseb in pred vsako drugo nevarnostjo ali zlorabo.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka morajo določiti osebo, ki posebej skrbi za izdajanje, prevzemanje in čuvanje orožja ter za razvid o orožju,
ki se daje v uporabo njihovim delavcem ali članom.
III. Odvzem orožja in listin za posest oziroma nošenje orožja
26. člen
Lovska družina mora javiti pristojnemu organu vsak primer prenehanja
članstva v družini.
Pristojni organ odvzame osebi, ki ji je prenehalo članstvo v lovski organizaciji, orožni list za posest oziroma nošenje lovskega orožja, razen če se ta ni
vključila v drugo lovsko družino.
Prizadeta oseba mora pristojnemu organu najpozneje v osmih dneh po odvzemu orožnega lista oddati tudi lovsko orožje. Z odvzetim orožjem ravna pristojni organ po določbah 29. člena tega zakona.
Pristojni organ lahko na prošnjo prizadetega izda dovoljenje za posest
takega orožja.
27. člen
Orožni list, dovoljenje za posest orožja, orožje in strelivo se odvzamejo:
— če nastopi primer iz druge ali tretje alinee 17. člena tega zakona;
— če pristojni organ ugotovi okoliščine, zaradi katerih bi po prvem odstavku 18. člena tega zakona odklonil izdajo dovoljenja za nabavo orožja, dovoljenje za posest orožja oziroma orožnega lista.
V primerih iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se odvzame tudi
trofejno orožje in pooblastilo iz 22. člena tega zakona.
Pristojni organ mora do pravnomočnosti odločbe o odvzemu orožja oziroma
streliva odvzeto orožje oziroma strelivo skrbno čuvati.
Kadar pristojni organ odvzame orožje zaradi razlogov, ki jih narekujejo
koristi javnega reda in mira, mu ni treba navajati razlogov, ki so narekovali
njegovo odločitev.
28. člen
Orožni list se odvzame, če se ugotovi, da je orožje nestrokovno izdelano
ali v takšnem stanju, da je nevarnost za okolico in za tistega, ki ga uporablja
in če orožja ni mogoče popraviti.
Orožje iz prejšnjega odstavka mora lastnik v roku, ki ga določi pristojni
organ, izročiti temu organu, da ga uniči. Obenem mu mora izročiti tudi strelivo
za tako orožje.
Pristojni organ lahko izda za tako orožje dovoljenje za posest orožja.
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29. člen
Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu orožja in streliva pozove pristojni
organ lastnika, da naj v dveh mesecih najde kupca za odvzeto orožje in strelivo.
Ce lastnik v tem roku ne najde kupca, izroči pristojni organ odvzeto orožje
oziroma strelivo organizaciji združenega dela, ki je pooblaščena za promet z
orožjem, da orožje in strelivo proda.
Lastniku, pripada za prodano orožje oziroma strelivo dosežena cena zmanjšana za stroške, ki so nastali v zvezi s prodajo orožja oziroma streliva.
Ce se strokovno ugotovi, da odvzeto orožje in strelivo nima prometne
vrednosti, pristojni organ orožje in strelivo komisijsko uniči.
IV. Zaseg orožja, streliva in listin za posest oziroma nošenje orožja
30. člen
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve zaseže pri opravljanju
svoje uradne dolžnosti na kraju samem brez poprejšnje odločbe pristojnega
organa orožje in strelivo, ki ga je po zakonu prepovedano nabavljati, imeti v
posesti ali nositi, kakor tudi orožje in strelivo, za katero imetnik nima listine za
posest oziroma nošenje.
Pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka zaseže orožje, strelivo in
listino za posest ali nošenje orožja tudi osebi, ki uporabi orožje na javnem kraju,
kjer lahko spravi v nevarnost življenje ljudi, ali osebi, ki stori z orožjem, prekršek zoper javni red in mir oziroma kaznivo dejanje.
Osebi, ki se ji zaseže orožje oziroma listina za posest ali nošenje orožja, se
izda potrdilo z natančnim opisom zaseženega orožja oziroma listine.
31. člen
Zoper osebo, ki ji je bilo zaseženo orožje ali strelivo po prejšnjem členu,
predlaga pristojni organ uvedbo postopka o prekršku; pri tem predlaga tudi
izrek varstvenega ukrepa odvzema orožja oziroma streliva.
32. člen
Lovsko in športno orožje ter strelivo, odvzeto v postopku o prekršku ali
v kazenskem postopku, izroči pristojni organ po pravnomočnosti odločbe oziroma
sodbe organizaciji združenega dela, ki je pooblaščena za promet z orožjem,
da ga proda. Izkupiček, zmanjšan za prodajne stroške, je dohodek proračuna
družbenopolitične skupnosti, kateri pripada pristojni organ.
Odvzeto vojaško orožje1, samokresi in revolverji, strelivo za tako orožje in
odvzeto prepovedano orožje, se izroči republiškemu sekretariatu za notranje
zadeve.
Ce odvzeto orožje in strelivo iz prejšnjih odstavkov nima prometne vrednosti, ga pristojni organ komisijsko uniči.
33. člen
Ce je v postopku o prekršku izrečen varstveni ukrep odvzema orožja
oziroma streliva, odvzame pristojni organ prizadeti osebi tudi listino za posest oziroma nošenje orožja.
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V. Dolžnosti imetnika orožnega lista in dovoljenja za posest orožja
34. člen

Kdor odsvoji orožje, ga mora v osmih dneh po odsvojitvi odjaviti ter
izročiti pristojnemu organu svoj orožni list oziroma dovoljenje za posest orožja,
izvod dovoljenja za nabavo orožja, ki je bilo izdano tistemu, na katerega se
orožje prenaša, oziroma potrdilo o prodaji orožja, če je kupec podjetje, ki je
registrirano za promet z orožjem.
Kdor v skladu z veljavnimi predpisi zamenja orožje, mora v osmih dneh
po zamenjavi o tem obvestiti organ, pri katerem je orožje registrirano, in prositi za nov orožni list. Zamenjava je dovoljena, če se orožni list glasi na isto
vrsto orožja.
35. člen
Ce občan, ki ima orožni list oziroma dovoljenje za posest orožja, spremeni
stalno prebivališče, mora v tridesetih dneh po preselitvi priglasiti pristojnemu
organu, da ga vpiše v evidenco o izdanih orožnih listih oziroma o izdanih
dovoljenjih za posest orožja po kraju novega stalnega prebivališča. Ta organ
obvesti o tem za notranje zadeve pristojni upravni organ občine, v kateri je
imel občan prejšnje stalno prebivališče.
36. člen
Ce imetnik orožnega lista oziroma dovoljenja za posest orožja umre, mora
pokojnikov polnoletni družinski član, če tega ni, pa stanodajalec, v tridesetih
dneh priglasiti smrt imetnika listine za posest ali nošenje orožja organu, pri
katerem je orožje registrirano.
Kdor je orožje podedoval, lahko' zaprosi za orožni list oziroma za dovoljenje
za posest orožja, ali pa orožje odsvoji osebi, ki ima dovoljenje za nabavo orožja
take vrste.
Ce dedič v treh mesecih po smrti lastnika orožja ni odsvojil, in tudi ni
zaprosil za izdajo listine za posest orožja ali nošenje, ali take listine ni dobil, mu
odvzame pristojni organ orožje z odločbo in ga po pravnomočnosti odločbe izroči organizaciji združenega dela, pooblaščeni za promet orožja, da ga proda v
korist dediča.
Ce v primeru smrti lastnika orožja ni osebe, ki bi po predpisih o dedovanju
lahko postala lastnik orožja, je izkupiček za orožje dohodek družbenopolitične
skupnosti, kateri pripada organ, ki je poskrbel za prodajo orožja.
Ce orožje nima prometne vrednosti, pristojni organ orožje komisijsko uniči.
Kdor hrani orožje po1 smrti lastnika, mora skrbno paziti, da orožje ne pride
v roke neupravičenim osebami.
37. člen
Državni organi, organizacije združenega dela in druge organizacije, ki imajo
v posesti orožje po 20. členu tega zakona, pa jim tako orožje ni več potrebno,
morajo o tem takoj obvestiti pristojni organ.
Orožje iz prejšnjega odstavka ter ostalo strelivo prevzame pristojni organ
in ravna z njim v skladu z 29. členom tega zakona.
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38. člen
Kdor izgubi orožje, orožni list oziroma dovoljenje za posest orožja ali
strelivo, mora priglasiti iz,gubo v 24 urah najbližji postaji milice, najpozneje
v petih dneh pa obvestiti o tem za notranje zadeve pristojni občinski upravni
organ, pri katerem je orožje registrirano.
39. člen
Kdor najde orožje ali zve za orožje, o katerem misli, da je izgubljeno ali
skrito, mora orožje takoj, najpozneje pa v treh dneh izročiti najbližji postaji milice ali o tem v navedenem času obvestiti to postajo.
40. člen
Orožje, ki je toliko izrabljeno, da bi njegova uporaba lahko ogrožala varnost ljudi, in ga tudi ni mogoče popraviti ali predelati, mora lastnik izročiti
pristojnemu organu. Za tako orožje se lahko izda dovoljenje za posest orožja.
Izrabljeno orožje, izročeno po prvem odstavku tega člena, pristojni organ
komisijsko uniči. Za izročeno orožje se ne plača odškodnina.
VI. Notranji promet orožja in streliva
41. člen
S prometom orožja in streliva na drobno se smejo ukvarjati organizacije
združenega dela, ki so registrirane za promet orožja in streliva.
Organizacije iz prejšnjega odstavka morajo v osmih dneh od registracije
obvestiti pristojni organ, da so registrirane za promet z orožjem in strelivom.
42. člen
Organizacije združenega dela iz prejšnjega člena morajo voditi evidenco
o nabavljenem in prodanem orožju in strelivu.
Evidenca v prometu orožja in streliva se vodi v evidenčnih knjigah za vsako
vrsto orožja in streliva posebej.
Natančnejše predpise o spravljanju in čuvanju orožja, o evidenci, ki se
vodi o prometu orožja in streliva ter o obrazcih evidenčnih knjig, izda republiški
sekretar za notranje zadeve.
43. člen
Organizacije združenega dela iz 41. člena tega zakona smejo prodajati orožje
in strelivo samo organom, organizacijam in občanom, ki imajo dovoljenje za
nabavo orožja in streliva.
Organizacije iz prejšnjega odstavka smejo osebam, ki imajo orožni list za
lovsko orožje z gladko cevjo, prodajati strelivo na orožni list in sicer samo
za orožje, za katero je izdan orožni list.
VII. Izdelovanje, popravljanje in predelovanje orožja
44. člen
Z izdelovanjem, predelovanjem in popravljanjem orožja se smejo ukvarjati
organizacije združenega dela in obrtne delavnice, ki so registrirane za to
dejavnost.
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Organizacije in delavnice iz prejšnjega odstavka morajo v osmih dneh
od registracije obvestiti pristojni organ, da so registrirane za izdelovanje, predelovanje in popravljanje orožja.
45. člen
Organizacije in delavnice iz prejšnjega člena smejo sprejemati v popravilo
ali predelavo le orožje, za katero je bil izdan orožni list ali dovoljenje za nabavo
orožja.
46. člen
Organizacije združenega dela in delavnice, ki se ukvarjajo z izdelovanjem,
predelovanjem in popravljanjem orožja, morajo voditi evidenco o izdelanem,
predelanem in popravi j en jem orožju.
Natančnejše določbe o tem, kako se vodi evidenca o izdelanem, predelanem
in popravljenem orožju in o obrazcih evidenčnih knjig, izda republiški sekretar
za notranje zadeve.
47. člen
Poslovni prostor, v katerem se orožje izdeluje, predeluje, popravlja ali
hrani, mora biti zavarovan pred tatvino in drugimi posegi neupravičenih oseb.
Pristojni organ lahko določi pri opravljanju nadzorstvenih nalog potrebne
varnostne ukrepe, če ugotovi, da so tozadevni varnostni ukrepi organizacije
združenega dela oziroma obrtne delavnice pomanjkljivi.
48. člen
Organizacija združenega dela oziroma obrtna delavnica sme izročiti novoizdelano orožje kupcu oziroma naročniku le, če se izkaže z nabavnim dovoljenjem.
VIII. Nadzorstvo
49. člen
Pristojni organi nadzorujejo hrambo in čuvanje orožja in streliva v objektih
organizacij združenega dela in obrtnih delavnic, ki orožje izdelujejo, predelujejo
in popravljajo, v objektih organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom orožja in streliva ter hrambo, čuvanje in ravnanje z orožjem in strelivom,
ki ga imajo državni organi, strelske organizacije, organizacije združenega dela
in druge organizacije za varstvo družbenega premoženja, ki'ga upravljajo.
Pri opravljanju nadzorstvenih nalog imajo pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve pravico pregledati skladišča orožja in streliva ter druge
kraje, kjer je spravljeno orožje in strelivo, dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na orožje in strelivo, na kupce orožja in streliva ter na osebe, ki jim je
zaupano orožje za opravljanje službenih nalog.
50. člen
Kdor ima v posesti ali nosi orožje mora na zahtevo pooblaščene uradne
osebe pokazati listine, ki opravičujejo posest oziroma nošenje orožja.

Priloge

1065

51. člen
Da se zagotovijo pogoji za varno uporabo strelnega orožja, opravlja pristojni organ najmanj enkrat v vsakih petih letih pregled strelnega orožja, za
katero je bil izdan orožni list.
Pregled se opravi ob sodelovanju strokovnjaka organizacije združenega
dela ali obrtne delavnice, ki je registrirana za izdelovanje, predelovanje in popravljanje orožja.
Stroške tehničnega pregleda nosi lastnik orožja.
Republiški sekretar za notranje zadeve izda strokovno navodilo o opravljanju tehničnih pregledov strelnega orožja.

IX. Kazenske določbe
52. člen
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ali z zaporom do trideset dni se kaznuje za prekršek:
1. kdor si nabavi, ima v posesti ali nosi strelno orožje z napravo za dušitev
zvoka, napravo za dušitev zvoka samo, eksplozivno, plinsko ali hladno orožje ali
orožje, ki je posebej prirejeno za napad (4. člen);
2. kdor v predpisanem roku ne priglasi starega strelnega in zračnega
orožja, uporablja staro orožje kot orožje ali pa si zanj nabavlja ali pripravlja
strelivo ali ima pripravljeno strelivo (drugi in tretji odstavek 16. člena in 58.
člen);
3. kdor ravna v nasprotju s 5. členom;
4. kdor drugemu posodi samokres ali revolver (prvi odstavek 6. člena) ali
kdor posodi lovsko ali športno orožje komu, ki nima orožnega lista za to vrsto
orožja (drugi odstavek 6. člena);
5. kdor si brez dovoljenja pristojnega organa nabavi ali pridobi strelno
in zračno orožje ali strelivo za puške risanice, samokrese ali revolverje, ali
kdor tako orožje ali strelivo odsvoji nekomu, ki nima nabavnega dovoljenja,
kadar je tako dovoljenje potrebno (prvi odstavek 9. člena);
6. kdor ima brez dovoljenja v posesti trofejno orožje ali orožje, ki je za
lastnika oseben ali družinski spomin (prvi odstavek 15. člena), nosi tako orožje
ali ga uporablja ali pa si zanj nabavlja in ima pripravljeno strelivo (drugi odstavek 15. člena);
7. kdor ne obvesti ali ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa,
da si je nabavil orožje (četrti odstavek 9. člena):
8. kdor pusti, da ima otrok ali mladoletnik orožje iz 10. člena tega zakona,
ali da nosi ali uporablja tako orožje v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena;
9. kdor ima v posesti ali nosi orožje, pa nima dovoljenja ali orožnega lista,
kadar je taka listina za to potrebna; kdor nosi orožje, za katero je bilo izdano
dovoljenje za posest orožja, ali kdor ima za tako orožje pripravljeno strelivo
(prvi odstavek 12. člena in 15. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se izreče poleg določene denarne kazni
ali zapora tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva.
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Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek:
1. imetnik dovoljenja za nabavo orožja, ki je nabavil orožje, pa ne vloži
predloga za izdajo orožnega lista ali ne vrne nabavnega dovoljenja, če orožja
ni nabavil (tretji in četrti odstavek 9. člena);
2. mladoletnik, če nosi orožje iz 10. člena tega zakona;
3. kdor nima pri sebi orožnega lista ali pooblastila, kadar nosi "orožje
(14. člen in četrti odstavek 22. člena);
4. kdor nosi zaupano mu orožje in strelivo v času, koi ne opravlja službe,
ali nosi službeno orožje in strelivo izven območja ali objekta, ki ga varuje
ali čuva (drugi odstavek 21. člena) in zanj ne velja določba tretjega odstavka
21. člena tega zakona;
5. kdor nosi in uporablja lovsko' orožje v nasprotju z določbo 23. člena
tega zakona;
6. član strelske organizacije, ki nosi orožje izven strelišča ali drugega za
strelske vaje določenega kraja brez potrdila strelske organizacije o strelskih
vajah (24. člen);
7. kdor ravna v nasprotju z določbo 34. člena tega zakona;
8. kdor ne priglasi v predpisanem roku spremembe stalnega prebivališča
zaradi vpisa v evidenco orožja (35. člen);
9. družinski član, ki živi v skupnem gospodinjstvu z lastnikom orožja,
ali stanodajalec, če ni družinskega člana, če ne priglasi v predpisanem roku
smrti imetnika orožja (prvi odstavek 36. člena);
10. kdor ne priglasi, da je izgubil orožje, orožni list ali strelivo (38. člen);
11. kdor ravna v nasprotju z določbami 39. in 40. člena.
Za prekršek iz 2., 3., 8., 9. in 11. točke prejšnjega odstavka se lahko izreče
poleg predpisane denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva.
54. člen
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje
delavec v državnem organu, ki stori pri izvrševanju pravic in dolžnosti o tem
zakonu na ime državnega organa, prekršek iz 2., 3., 5., 6., 7. in 8. točke 52.
člena in prekršek iz 1., 5., 6., 7. in 11. točke 53. člena tega zakona.
55. člen
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek:
1. organizacija združenega dela ali druga organizacija (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba), ki si nabavi ali ima v posesti orožje in strelivo brez dovoljenja pristojnega organa ali proti določbi drugega odstavka 20. člena tega
zakona;
2. pravna oseba, ki zaupa svoje orožje in strelivo v nošenje in uporabo
osebi v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 21. člena ter v nasprotju z
22., 23. in 24. členom tega zakona;
3. pravna oseba, ki ne obvesti pristojnega organa, da ji orožje iz 20. člena
tega zakona ni več potrebno (prvi odstavek 37. člena);
4. pravna oseba, ki v predpisanem roku ne obvesti pristojnega organa,
da je registrirana kot organizacija združenega dela za promet z orožjem in strelivom (drugi odstavek 41. člena);
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5. pravna oseba, ki se ukvarja s prometom orožja in streliva na drobno,
-če proda komu orožje ali strelivo, ki nima dovoljenja za nabavo orožja in streliva (43. člen);
6. pravna oseba, ki nima orožja in streliva spravljenega ali ga ne čuva na
predpisani način ali ne določi oskrbnika orožja (25. člen);
7. pravna oseba, ki se ukvarja s prometom orožja in streliva na drobno, če
ne vodi evidence o nabavljenem in prodanem orožju in strelivu, če te evidence
nima v redu, ali če ne vodi evidence v knjigah za vsako orožje in strelivo
posebej (42. člen);
8. pravna oseba, ki v roku iz drugega odstavka 44. člena ne obvesti pristojnega organa, da je registrirana kot organizacija združenega dela za izdelovanje, predelovanje in popravljanje orožja;
9. pravna oseba, ki se ukvarja z izdelovanjem, predelovanjem in popravljanjem orožja:
— če sprejme v popravilo ali predelavo orožje, za katero ni izdan orožni
list ali dovoljenje za nabavo orožja (45. člen);
■— če ne vodi evidence o izdelanem, predelanem in popravljenem orožju
(prvi odstavek 46. člena);
— če ne vodi evidenco v redu ali je ne vodi po predpisanih knjigah (drugi
odstavek 46. člena);
— če ne zavaruje svojih poslovnih prostorov pred tatvino in drugimi posegi neupravičenih oseb, ali če ne izvrši varnostnih ukrepov, ki jih določi
pristojni organ (47. člen).
Za prekršek iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se izreče poleg
predpisane denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva, ki
je bilo predmet prekrška.
Za prekršek iz 5. in 6. točke prvega odstavka se izreče varstveni ukrep
odvzema dovoljenja za promet orožja in streliva, za prekršek iz 9. točke pa
varstveni ukrep odvzema dovoljenja za izdelovanje, predelovanje in popravljanje
orožja, vsak za dobo enega leta.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje poleg pravne osebe
tudi njena odgovorna oseba z denarno kaznijo do 1000 dinarjev.
56. člen
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje
za prekršek občan, ki je imetnik obrtne delavnice za izdelovanje, predelovanje
in popravljanje orožja, če stori prekršek iz 8. in 9. točke prvega odstavka
55. člena tega zakona.
Za prekršek iz 9. točke prvega odstavka 55. člena se izreče tudi varstveni
ukrep odvzema dovoljenja za izdelovanje, predelovanje in popravljanje orožja
za dobo do enega leta.
X. Končne določbe
57. člen
Državni organi, organizacije združenega dela in druge organizacije, ki imajo
dovoljenje za posest orožja po 20. členu tega zakona, morajo v enem letu potem,
ko je začel veljati ta zakon, predložiti pristojnemu organu v potrditev pooblastila
v skladu z drugim odstavkom 22. člena tega zakona.
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Občani, ki zbirajo staro strelno in zračno orožje, morajo najpozneje v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona priglasiti pristojnemu organu svoje zbirke
tega orožja in v ta namen predložiti seznam z navedbo posameznih vrst orožja,
ki sestavlja njihovo zbirko.
59. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu S RS«.

OBRAZLOŽITEV
I. Po 28. točki drugega odstavka 16. člena zakona za izvedbo zveznih
ustavnih dopolnil (Uradni list SFRJ, št. 29/71) so z dnem 31. 12. 1971 nehale
veljati določbe zakona o nabavljanju, posesti in nošenju orožja (Uradni list
SFRJ, št. 52/67, v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon), razen določb drugega in
šestega odstavka 2. člena ter 26. do 34. člena. Še naprej bo zvezni zakon določal,
katere naprave se štejejo za strelno orožje, da je orožje, s katerim je oborožena
JLA, izvzeto iz civilnih predpisov o orožju in da je promet orožja in streliva
čez državno mejo zvezna pristojnost.
Zaradi pravne kontinuitete določa 14. člen ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih dopolnil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71), da se uporablja v SR Sloveniji do izdaje republiškega zakona o orožju zvezni zakon, ki
pa ga je treba uskladiti z ustavo najpozneje do 31. decembra 1973. To pomeni,
da mora republiška skupščina sprejeti nov republiški zakon o orožju najpozneje
do 31. decembra 1973.
II. Nabavljanje, posest in nošenje orožja in streliva je bilo vsa leta po
osvoboditvi urejeno z republiškimi zakoni (v SR Sloveniji glej zakon, objavljen
v Uradnem listu LRS, št. 26/54).
Pogoji za nabavo strelnega orožja in streliva in pogoji za pridobitev orožnega lista so bili v republiškem zakonu strogi, prav tako strogi so tudi razlogi
za odvzem orožnega lista in orožja. Organ je odločal po prostem preudarku in
lahko odrekel dovoljenje za nabavo orožja oziroma orožnega lista, če je utemeljeno pričakoval, da bo občan orožje zlorabil. Izdajo dovoljenja za nabavo samokresa oziroma revolverja je organ lahko odklonil že ob ugotovitvi, da tako
orožje občanu ni potrebno. Čeprav je imel nekdo orožni list za nošenje orožja,
je bilo mogoče odvzeti samokres ali revolver, takoj ko je se ugotovilo, da
orožje ni več potrebno za osebno varnost imetnika ali za njegove službene
potrebe. Strelivo za tako orožje je bilo mogoče nabaviti samo s posebnim
nabavnim dovoljenjem.
III. Ko je zvezna ustava opredelila urejanje družbenega nadzorstva nad
orožjem za popolno zvezno pristojnost, je bil leta 1964 sprejet zvezni zakon.
Ta zakon je liberaliziral nabavljanje streliva, ni pa bistveno odstopal od določb
prejšnjega republiškega zakona. Strelivo za samokrese in revolverje se je namreč
lahko nabavljalo brez posebnega dovoljenja že na podlagi izdanega orožnega
lista samega. Zaradi prekomernega nabavljanja streliva na orožne liste pa je
zakon o spremembah in dopolnitvah zveznega zakona (Uradni list SFRJ, št.
18/67 oziroma št. 52/67) zaostril pogoje in vnovič predpisal dovoljenje za nabavo
streliva za puške risanice, samokrese in revolverje.
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IV. Posest in nošenje orožja ni pravica občana. Nabavno dovoljenje in orožni
list se dajeta po prostem preudarku. Po drugem odstavku 12. člena zveznega
zakona lahko pristojni organ odreče dovoljenje za nabavo puške risanice, samokresa ali revolverja, če ugotovi, da ni upravičenih razlogov, da bi prosilec imel
tako orožje, ali če tako narekujejo interesi javnega reda in mira. Ce odreče
pristojni organ nabavno dovoljenje, mora v svoji odločbi navesti razloge, ki
so ga vodili pri taki odločitvi. Organi pa so čestokrat v dilemi, kako obrazložiti
odklonitev nabavnega dovoljenja v primerih, ko so razlogi takšni, da jih ne kaže
navajati v odločbi sami, ker npr. ni moč dokazati s pravnomočno odločbo
sodnika za prekrške ali s sodbo odločilnih okoliščin, ki narekujejo negativno
odločitev. Gre namreč za ljudi, ki jim v interesu javnega reda in mira ni mogoče
zaupati orožja, in za ljudi, ki vselej ne potrebujejo orožja. V prvo skupino
spadajo zlasti osebe, ki so kompromitirane, so nasilneži, imajo telesne hibe,
so nagnjeni k prepirljivosti in maščevalnosti ali so psihično neuravnovešene.
V drugi skupini pa se pojavljajo zlasti kot kandidati za varnostno orožje šoferji,
taksisti, inkasanti, poštarji, trgovski zastopniki in potniki ter druge osebe
s podobnimi poklici, ki navajajo, da se gibljejo v nevarnih in samotnih krajih
z večjimi vsotami denarja ipd., za kar jim je potrebno varnostno orožje.
V. Izhajajoč s stališča javnih koristi in preprečitve nevarnih situacij, bi
moral republiški zakon, ki bi opravičeno lahko imel naslov »zakon o orožju«,
predpisati enake ukrepe glede nabave orožja in streliva ter posesti in nošenja
orožja, kot so danes predpisani z zveznim zakonom. V skladu s tretjim odstavkom 209. člena zakona o splošnem upravnem postopku pa naj republiški zakon
predpiše, da ni potrebno navajati v prej opisanih negativnih odločbah razlogov,
ki so vodili organ, da je odklonil nabavno dovoljenje ali ni izdal orožnega lista.
Zvezni zakon predpisuje nadzorstvene ukrepe za naslednje vrste orožja:
strelno, zračno, eksplozivno, plinsko, hladno orožje, orožje z napravami za
dušitev zvoka, trofejno orožje in staro orožje. Zvezni zakon samo neposredno
prepoveduje nabavljanje, posest in nošenje eksplozivnega, plinskega in hladnega
orožja ter orožja z napravami za dušitev zvoka, prepoveduje tudi same naprave za dušitev zvoka, medtem ko so druge vrste orožja relativno dovoljene,
so pa vezane na nabavno dovoljenje oziroma orožni list, izvzemši staro orožje in
zračno orožje do kal. 4,5 mm. Prepovedano pa je uporabljati staro orožje kot
orožje ter zanj nabavljati, pripravljati ali imeti pripravljeno strelivo.
Zvezni zakon šteje za hladno orožje tudi predmete, s katerimi se lahko
prizadene telesna poškodba, če imajo posamezniki take predmete na javnih
shodih, prireditvah, v javnih lokalih in na podobnih krajih in če je to prepovedano z odlokom občinske skupščine. Rešitev tega vprašanja pa spada bolj
v zakon o javnem redu in miru kot pa v, zakon o orožju, zaradi česar osnutek
te situacije ne rešuje.
Kriterije za določanje strelnega in hladnega orožja, predpisane v zveznem
zakonu, lahko sprejme republiški zakon brez pridržka, ker v dosedanji praksi
ni bilo pomislekov.
VI. Organizacije in zavodi za varstvo prirode in zaščite ptic pevk so sprožile gibanje zoper sproščeno uporabo zračnega orožja otrok in mladoletnikov.
Predlagajo, naj se posest in nošenje tega orožja veže na dovoljenje oziroma
orožni list ali pa omeji uporaba zračnega orožja izključno na določena mesta.
V razpravah o tem vprašanju je bilo ugotovljeno, da povzročajo največ škode
in nevarnosti prav otroci in mladoletniki!. Utemeljeno bi bilo predpisati,
da otroci in mladoletniki lahko nosijo in uporabljajo zračno orožje samo pod
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neposrednim nadzorstvom inštruktorja strelske organizacije. Osnutek odreka
otrokom in mladoletnikom možnosti imeti in uporabljati zračno orožje. Mladoletniki še nimajo razvite zavesti o nevarnosti orožja sploh in tudi ne čuta odgovornosti, ki ga terja ravnanje z orožjem kakršnekoli vrste. Orožje v rokah
otrok in mladoletnikov je nevarno za njih same in za druge. To potrjujejo tudi
stalne nesreče in dogodki, ki pomenijo kršitev javnega reda ali celo kaznivo
dejanje. Večinoma gre za posledice lahkomiselnega ali objestnega ravnanja
z orožjem. Da se preprečijo take nevarne situacije, so potrebni radikalni ukrepi,
zlasti še zato, ker se lahko mladoletniki udejstvujejo v strelskih organizacijah
pod strokovnim vodstvom in nadzorstvom.
VII. Zvezni zakon določa v 35. do 37. členu, da se smejo ukvarjati s popravljanjem in predelovanjem orožja le organizacije združenega dela in obrtne
delavnice, ki imajo to dejavnost registrirano kot glavno dejavnost ah kot eno
svojih dejavnosti. Zaradi take formulacije je vprašljivo-, ali tako registrirana
organizacija združenega dela oziroma obrtna delavnica lahko tudi izdeluje
orožje oziroma če zvezni zakon morebiti ni pomanjkljiv zato, ker ne določa, kdo
je upravičen izdelovati novo orožje. V Sloveniji nekatere organizacije združenega dela in obrtne delavnice izdelujejo orožje v glavnem iz polizdelkov, ki jih
uvažajo. Vrhovno sodišče je na tožbo- obrtnika, ki se ukvarja z izdelovanjem
orožja, odločilo, da je izdelovanje orožja osnovna dejavnost puškarstva in se je
pri tem očitno- oprlo na odredbo, o gospodarskih dejavnostih, ki opredeljujejo
dejavnosti puškarstva (Uradni list SFRJ, št. 49/63). Pravica izdelovati, popravljati in predelovati orožje je torej že urejena v drugih predpisih. Zaradi tega
spada v obseg zakona o orožju, ki obravnava le družbeno, kontrolo nad orožjem,
le prepoved organizacijam združenega dela in obrtnim delavnicam, da ne smejo
sprejemati v popravilo ah predelavo orožje, za katero ni bil izdan orožni list,
oziroma ne smejo izdelovati orožja, za katero ni bilo izdano nabavno dovoljenje.
Zato mora osnutek v svojih določbah registrirati le sedanje stanje na tem
področju.
VIII. Kot dopušča zvezni zakon odvzem orožja na zahtevo družbenopolitične
ali kakšne druge družbene organizacije, tako bo moral tudi osnutek sprejeti
tako določbo, ki je utemeljena v načelu družbene samozaščite. Po zveznem zakonu pa je od tega ukrepa izvzeta lovska puška na šibre. Po zveznem zakonu
se lahko vzamejo le puške risanice, samokresi ali revolverji oziroma strelivo
ter orožni list, če so odpadli utemeljeni razlogi, zaradi katerih je nekdo dobil
orožni list za tako orožje, ali če tak ukrep narekujejo interesi javnega reda
in mira. Republiški zakon upošteva težnje lovskih organizacij in vključuje
v navedeni ukrep tudi lovske puške na šibre. Pri odvzemu takega orožja bo
potrebno predpisati odstop od načela navajanja razlogov, ki vodijo organ pri
izdaji negativne odločbe.
IX. Po zveznem, zakonu mora lastnik odvzeto orožje prodati kupcu, ki ima
nabavno dovoljenje. Ce v dveh mesecih po pravnomočnosti odločbe lastnik ne
najde takega kupca, mora izročiti orožje organu, ki ga proda na javni dražbi.
Praksa je pokazala, da odvzetih samokresov in lovskih pušk ni mogoče prodajati
na javni dražbi, ker dobijo le redki občani nabavno dovoljenje. Tudi sicer ni
interesentov za nakup pretežno starega in izrabljenega orožja, za katero zahteva
lastnik seveda odškodnino. Republiški zakon naj predpiše, da odda pristojni
organ orožje pooblaščeni trgovini za prodajo-, če lastnik v določenem roku sam
ne najde kupca. Kolikor bi strokovna komisija trgovskega podjetja ugotovila,
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da orožje nima uporabne vrednosti, naj ima organ pravico, da tako orožje komisijsko uniči.
X. O usodi orožja, odvzetega v upravnem postopku, zvezni zakon nima določb. V tem primeru se uporabljajo določbe temeljnega zakona o prekrških
o izvršitvi varstvenega ukrepa odvzema predmetov. Republiški zakon naj predpiše, da tudi o tem orožju odloči pristojni organ. Odvzeto (zaplenjeno) orožje
naj se po pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe izroči občinskemu upravnemu
organu, ki je pristojen za notranje zadeve, le-temu pa predpiše nadaljnje
ravnanje s takim orožjem.
XI. Zvezni zakon ne predpisuje ukrepov za nadzorstvo nad orožjem, ki je
v muzejskih zbirkah ali kako drugače spravljeno. To orožje predstavlja pretežno
zgodovinsko oziroma umetniško vrednost, je pa še orožje, ki se lahko uporablja.
Številne tatvine orožja, razstavljenega v muzejskih zbirkah, ter hude nesreče,
ki so se pripetile s tem orožjem, narekujejo potrebne ukrepe. Osnutek predpisuje,
da mora biti orožje, ki je razstavljeno v muzejih in ob drugih priložnostih,
onesposobljeno za uporabo, varno spravljeno pred tatvino ter posegi neupravičenih oseb.
XII. Republiški zakon rešuje tudi vprašanje orožja, ki ga imajo državni
organi, organizacije združenega dela in druge organizacije za varovanje družbenega premoženja, orožje pa nosijo delavci organov in organizacij. Po 17. členu
zveznega zakona smejo državni organi ter organizacije združenega dela in
druge organizacije zaupati nošenje takega orožja in streliva le osebam, ki neposredno opravljajo službo zavarovanja, so vajene ravnanja z orožjem in izpolnjujejo pogoje za posest in nošenje orožja. Delavci morajo imeti posebno
pooblastilo, na podlagi katerega lahko v službenem času nosijo in uporabljajo
orožje. Osnutek predvideva preizkus delavcev, ali so sposobni nositi in uporabljati tako orožje. Druga novost na tem področju pa je vidiranje potrdil po pristojnem organu. Organ ima pravico odkloniti vidiranje pooblastila, če ugotovi
z zakonom predpisane zadržke.
XIII. V osnutku so v glavnem sprejeti zvezni ukrepi o družbenem nadzorstvu nad orožjem, ki ga imajo in uporabljajo občani.
Osnutek se torej bistveno ne razlikuje od dosedanjega režima na tem področju. Osnutek pa ima vendarle nekatere spremembe, ki so izraz sedanje prakse
na področju družbenega nadzorstva nad orožjem občanov.
Lovsko orožje lahko nabavi in dobi zanj orožni list občan, ki je član lovske
organizacije. Zračno orožje smejo nabavljati in nositi le polnoletni občani.
Čeprav izpolnjuje občan določene pogoje, ki so predpisani za dosego nabavnega
dovoljenja oziroma orožnega lista, je stvar pristojnega organa, da oceni, ali
da nabavno dovoljenje oziroma orožni list za orožje, ki ga osnutek veže na
nabavno dovoljenje, dovoljenje za posest orožja in na orožni list. Ta režim
velja tudi za lovsko orožje1, ki se lahko> v enakih pogojih kot drugo orožje administrativno odvzame. Zbiralci starega orožja morajo svoje zbirke takega orožja
priglasiti pristojnemu organu, da je omogočen razvid tudi tega orožja. Nov
ukrep pomeni tudi dolžnost muzejev in muzejskih zbirk (ki so v družbenem
sektorju), da zavarujejo spravljeno orožje pred posegi neupravičenih oseb. Doslej
so bile registrirane organizacije združenega dela in obrtne delavnice le za
popravljanje in predelovanje orožja. Osnutek dovoljuje tem organizacijam in
obrtnim delavnicam tudi možnost za registracijo za izdelovanje orožja. Organizacije združenega dela, ki imajo na podlagi dovoljenja vojaške puške in samokrese ter ostro strelivo za varovanje svojega premoženja, morajo predložiti
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pooblastila, ki jih dajejo svojim delavcem za nošenje takega orožja, v revizijo
pristojnemu organu, ki lahko delavce, ki nimajo predpisanih kvalifikacij,
izključi od nošenja takega orožja.
Osnutek dopušča določene oblike družbenega nadzorstva nad orožjem
občanov tudi družbenopolitičnim organizacijam in zborom volivcev, ki imajo
pravico predlagati pristojnemu organu, da odvzame orožje in orožni list za
katerokoli vrsto orožja, če so dani utemeljeni in z zakonom upravičeni razlogi.
V osnutku so sprejete tudi posamezne določbe zveznega pravilnika o obrazcu
orožnega lista, spravljanju in čuvanju orožja ter o evidenci o orožju in strelivu
(Uradni list SFRJ, št. 36/67 in 5/69), ki spadajo v zakon, ker ustanavljajo
obveznosti občanov. Ta pravilnik nima kazenskih sankcij, čeprav so v primerih,
ki so sprejete iz tega pravilnika v osnutek zakona, potrebne.
Druge spremembe in novosti so pretežno tehnične narave in naj bi prispevale k učinkovitemu delu upravnih organov, ki jim je zaupano nadzorstvo
nad izvrševanjem tega zakona. V osnutku so upoštevane pripombe sekretariata
izvršnega sveta za zakonodajo.
POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na. seji dne 22. maja 1973 obravnaval osnutek zakona
o orožju, ki ga je republiški skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da osnutek zakona v glavnem
samo povzema določbe do sedaj veljavnega zveznega zakona o orožju. Ko so
razpravljali o pogojih za pridobitev orožnega lista, so ugotovili, da so le-ti dovolj
strogi, prav tako pa tudi razlogi za odvzem orožnega lista in orožja.
V zakonskem osnutku so poslanci pogrešali določbo o družbenem nadzorstvu nad orožjem občanov. Vsaj družbenopolitičnim organizacijam, krajevnim skupnostim in zborom volivcev bi lahko dah pravico, da predlagajo pristojnemu organu odvzem orožja in orožnega lista za katerokoli vrsto orožja, če so
dani utemeljeni in z zakonom opravičeni razlogi, zlasti pa, če imetnik orožja
ali orožnega lista ne uporablja orožja v skladu in pod pogoji, ki jih določa
zakon.
V podrobni obravnavi po členih so bile izražene naslednje pripombe, predlogi in stališča:
k 2. členu : Sesti odstavek tega člena naj se dopolni še s tem, da določbe tega zakona ne veljajo za orožje in strelivo, ki ga nabavljajo in imajo
v posesti oborožene sile in ga nosijo pripadniki oboroženih sil. Tako naj se ta
odstavek glasi:
»Določbe tega zakona ne veljajo za orožje in strelivo, ki ga nabavljajo in
imajo v posesti oborožene sile, ter za orožje in strelivo, ki ga imajo in nosijo
po predpisih svoje službe pripadniki oboroženih sil, delavci organov za notranje
zadeve in delavci straže kazenskih poboljševalnih zavodov in zaporov.«
k 20. č 1 e n u : V drugi odstavek tega člena je treba vključiti tudi šole,
ki imajo pouk za obrambo in zaščito ter organizacije rezervnih vojaških starešin. Zato bi v zadnji vrsti tega odstavka pred besedo »in« vstavili še naslednje besedilo: »šolam, ki imajo pouk za obrambo in zaščito, organizacijam
rezervnih vojaških starešin«.
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k 54. členu : Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je za prekrške iz tega
člena za delavce v državnem organu, ki storijo prekršek na ime tega organa,
zagrožena alternativno tudi kazen zapora do 30 dni, če za druge storilce iz 53.
člena tega zakona taka kazen ni predvidena oziroma je predvidena samo denarna kazen.
k 55. č 1 e n u : Za prekrške iz prvega odstavka tega člena je zagrožena
denarna kazen do 5000 dinarjev. Kazen v tej višini je bila določena že v do
sedaj veljavnem zveznem zakonu. Predlagatelj je za prekrške iz 52., 53., 54. in
četrtega odstavka 55. člena predpisal znatno višje kazni kot so bile zagrožene
v do sedaj veljavnem zveznem zakonu, ko jih je zvišal za 100 %, pa celo več.
Zato se postavlja vprašanje, zakaj ne bi bilo mogoče valorizirati tudi kazni iz
prvega odstavka 55. člena.
k X. poglavju (končne določbe): Za 58. členom naj se doda nov
59. člen, v katerem je treba določiti, da se v skladu s prvim odstavkom 14.
člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil
k ustavi SR Slovenije z dnem, ko začne veljati ta zakon, na območju SR Slovenije preneha uporabljati zakon o nabavljanju, posesti in nošenju orožja (Ur. 1.
SFRJ, št. 52/67), razen določb drugega in šestega odstavka 2. člena ter 26.
do 34. člena.
V tej zvezi je bilo postavljeno tudi vprašanje veljavnosti zakona o orožju
(Ur. 1. SRS, št. 26/54), ki pravzaprav še ni bil razveljavljen, saj je zvezni zakon
določal samo, da se prenehajo uporabljati določbe republiških zakonov, če so
le-te v nasprotju z zveznim zakonom.
Dosedanji 59. člen postane 60.
Končno so poslanci opozorili na to, da predlagatelj dosledno v vsem zakonskem osnutku uporablja terminologijo starega zakona o prekrških, ko govori
o varstvenem ukrepu odvzema orožja oziroma streliva. Z novim zakonom o prekrških gre tudi v primeru prekrškov za izrekanje varnostnega ukrepa. Ta
pripomba velja za člene 31, 52, 53, 55 in 56. Odbor predlaga republiškemu zboru,
da osnutek zakona o orožju sprejme s tem, da predlagatelj pri pripravi zakonskega predloga upošteva pripombe, predloge in stališča odbora.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora
Stane Petek.
St.: 22-13/73
Ljubljana, 23. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
22. maja 1973 obravnavala osnutek zakona o orožju, ki ga je skupščini SR
Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je predloženi zakon potrebno
sprejeti. 14. člen ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do
Lil k ustavi SR Slovenije določa, da se uporablja v SR Sloveniji do izdaje
republiškega zakona o orožju zvezni zakon o nabavljanju, posesti in nošenju
orožja, ki pa ga je treba uskladiti z ustavnimi amandmaji najpozneje do
31. decembra 1973.
68

1074

Priloge

V podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe,
predloge in stališča:
k 31. členu : V tretji vrsti je treba besedo »varstvenega« nadomestiti
z besedo »varnostnega« zaradi uporabe enotne terminologije s kazenskim zakonikom in zakonom o prekrških. Ta pripomba naj se upošteva tudi pri ostalih
določbah, ki govorijo o varstvenem ukrepu.
k X. poglavju: V naslov tega poglavja je treba vnesti tudi besedo
»prehodne«, ker imajo določbe v tem poglavju tudi prehodni značaj.
k 59. členu : Pred ta člen je treba vnesti določbo o prenehanju dosedanjega zveznega zakona o nabavljanju, posesti in nošenju orožja, ker se na
podlagi 14. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV
do Lil k ustavi SR Slovenije s sprejemom republiškega zakona preneha uporabljati.
St.: 22-13/73
Ljubljana, 24. 5. 1973
PREDLOG ZAKONA
o javnih shodih in javnih prireditvah
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Občani in njihove organizacije imajo pravico sklicevati in prirejati zborovanja, mitinge, ulične sprevode, demonstracije, manifestacije in druge javne
shode in se jih udeleževati (svoboda zborovanja).
Občani in njihove organizacije si v Socialistični zvezi delovnega ljudstva
organizirano zagotavljajo pogoje za uresničevanje pravic iz prvega odstavka
tega člena.
Občani in njihove organizacije imajo pravico organizirati javne prireditve
in se jih udeleževati.
2. člen
Javni shod je zbor občanov na prostem ali v zaprtem prostoru, ki na temelju
prostovoljne udeležbe pod enotnim vodstvom izražajo svoja mnenja in stališča o
vprašanjih družbenopolitične narave.
3. člen
Za javno prireditev se štejejo športne in druge igre, predstave, razstave,
veselice in druga zbiranja občanov zaradi razvijanja telesnovzgojne, kulturne,
znanstvene, tehnične, zabavne ali druge aktivnosti tako, da je dostop k prireditvi
dovoljen vsakomur.
4. člen
Ne štejejo se za javni shod oziroma javno prireditev po tem zakonu:
1. verski obredi in verska opravila, ki se opravljajo v skladu s posebnimi
predpisi v cerkvah in drugih javnih prostorih, ki jih je verska skupnost določila
za opravljanje verskih obredov, aH se opravljajo na drugih javnih prostorih, ki
so zvezani s cerkvijo;
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2. svečanosti ob rojstvu, poroki in smrti, pogrebni sprevodi, jubileji, družinski prazniki in podobno;
3. kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki pomenijo opravljanje dela kolegijskih teles v organizacijah združenega dela in drugih organizacijah, društvih
in njihovih zvezah ter v državnih organih, ali so zborno delo šol in drugih oblik
izobraževanja;
4. prireditve na javnem kraju, za katere veljajo posebni predpisi.
5. člen
Prepovedano je sklicevati javne shode oziroma organizirati javne prireditve
z namenom, da bi se na njih razvijala aktivnost:
1. ki meri na nasilno rušenje socialistične demokratične ureditve, ki jo
določa ustava, ali kakšno drugačno protiustavno spremembo družbenopolitične ali ekonomske ureditve Jugoslavije:
2. ki meri na razbijanje bratstva in enotnosti ali enakopravnosti narodov
in narodnosti Jugoslavije ali na razpihovanje nacionalnega, rasnega ali verskega
sovraštva ali nestrpnosti;
3. ki je naperjena zoper neodvisnost in ozemeljsko neokrnjenost države ter
obrambo socialistične ureditve, ali se z njo ogrožata mir in enakopravno mednarodno sodelovanje;
• 4. ki meri na kazniva dejanja, ali se z njo taka dejanja podžigajo;
5. ki meri na nasilen potek javnega shoda oziroma javne prireditve, motenje javnega reda in mira, žalitev javne morale ali je v nasprotju s socialistično
humanostjo.
6. člen
Javnega shoda ne more sklicati in nastopati na njem kot govornik, vodja
shoda ali reditelj, oseba, ki ji je sodišče izreklo varnostni ukrep prepovedi javnega nastopanja, dokler traja ta varnostni ukrep.
Prav tako ne more biti organizator javne prireditve ali na njej nastopati
kot govornik ali vodja prireditve oseba, ki ji je bil izrečen tak varnostni ukrep.
7. člen
Tuja organizacija oziroma tujec sme sklicati javni shod ali organizirati javno
prireditev samo s poprejšnjim dovoljenjem.
II. JAVNI SHODI
8. člen
Sklicatelj je dolžan javni shod priglasiti praviloma tri dni pred časom, za
katerega je shod napovedan.
Za javni shod na cesti je potrebno poprejšnje dovoljenje.
9. člen
Sklicatelj mora kraj, začetek in predlog dnevnega reda javnega shoda označiti v vabilu, ki mora biti javno objavljeno ali poslano tistim, ki naj se udeležijo
shoda.
V vabilu mora biti označen sklicatelj javnega shoda z imenom in naslovom
ter navedena predlog dnevnega reda in oseba, ki je določena za vodjo shoda.
68«
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III. JAVNE PRIREDITVE

10. člen
Organizator mora javno prireditev, za katero po tem zakonu ali posebnem
predpisu ni potrebno dovoljenje, priglasiti najpozneje pet dni pred nameravano
prireditvijo.
Ni potrebno priglasiti javnih prireditev, ki jih organizirajo organizacije
združenega dela in druge organizacije ter državni organi v svojih poslovnih
prostorih v kraju, kjer je njihov sedež, v izvrševanju pravic in dolžnosti, določenih s predpisom,, statutom ah pravili. Prav tako ni potrebno priglašati prireditev, ki jih organizirajo učenci, dijaki ali študenti v šolskih prostorih v
mejah šolskega hišnega reda.
Priglasitev je potrebna, če organizatorji iz prejšnjega odstavka prirejajo
telesnovzgojne ali zabavne prireditve.
11. člen
Poprejšnje dovoljenje je potrebno za naslednje javne prireditve:
1. baklade, ognjemete, vžiganje kresov in raket ter prirejanje drugih podobnih prireditev, na katerih se uporabljajo predmeti, zaradi katerih je lahko
ogroženo življenje, zdravje in premoženje ljudi;
2. cirkuške predstave, predstave artistov in glumačev ter za obratovanje z
napravami za ljudsko zabavo, kot so vrtiljaki, gugalnice, avtodromi, razstavnice
voščenih figur, strelišča in podobno.
Dovoljenje za prireditev iz druge točke prejšnjega odstavka ni potrebno,
če je organizator prireditve organizacija združenega dela ali druga organizacija,
ki so j;i take prireditve glavni predmet njenega dela, če je prireditev v kraju,
kjer je sedež organizacije, ali v zaprtem prostoru.
IV. POSTOPEK
12. člen
Priglasitve po tem zakonu sprejema in odločbe o upravnem postopku izdaja
na prvi stopnji za notranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju
katere se namerava prirediti javni shod oziroma javna prireditev (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ).
13. člen
V priglasitvi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja je treba navesti podatke
o sklicatelju javnega shoda oziroma organizatorju javne prireditve, kraj, čas in
trajanje javnega shoda oziroma prireditve, ime vodje shoda ter dnevni red javnega shoda oziroma program javne prireditve.
14. člen
Ce pristojni organ utemeljeno pričakuje, da je javni shod sklican z namenom, da bi se na njem razvijala aktivnost iz 5. člena tega zakona, oziroma utemeljeno pričakuje, da je organizirana javna prireditev s' takim namenom, izda
odločbo o prepovedi javnega shoda oziroma prireditve, ki je vezana na priglasi-
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tev, oziroma zavrne zahtevo za dovolitev javnega shoda oziroma javne prireditve.
Pristojni organ prepove javni shod oziroma javno prireditev, ki je vezana na
priglasitev oziroma zavrne zahtevo za dovolitev javnega shoda oziroma javne
prireditve tudi v primeru, če to zahteva v mejah z zakonom določenih pooblastil za zdravstveno varstvo pristojni upravni organ.
15. člen
V postopku za dovoljenje javne prireditve mora organizator izkazati, da
naprave in tehnična sredstva, ki jih uporablja, niso nevarna za življenje in
zdravje udeležencev ali drugih oseb, da udeleženci lahko hitro in brez nevarnosti
zapustijo prostor, kjer je prireditev, da obratovanje naprav ne moti okolice, ne
ovira cestnega prometa, in da je prireditveni prostor zadostno odmaknjen od
objektov, v katerih se uporablja odprt ogenj ali so spravljene lahko vnetljive ali
eksplozivne snovi.
V svojem dovoljenju lahko pristojni organ naloži organizatorju določene
ukrepe za večjo varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje reda.
16. člen
Dovoljenje velja za čas, ki ga določi pristojni organ. Ta čas praviloma ne
more biti daljši od šestih mesecev. Dovoljenje se lahko izda tudi za nedoločen
čas, če obstaja trajna potreba za zabavne prireditve na kraju, ki je namenjen
za take prireditve.
17. člen
Pristojni organ ima pravico preklicati izdano dovoljenje za javno prireditev:
1. če organizator prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v dovoljenju;
2. če nastopi primer, zaradi katerega prireditev ne bi smela biti dovoljena.
18. člen
Odločba o prepovedi javnega shoda ali javne prireditve oziroma odločba
o zavrnitvi zahteve za dovolitev javnega shoda oziroma javne prireditve se
mora vročiti sklicatelju javnega shoda oziroma organizatorju javne prireditve
najpozneje dva dni pred napovedano prireditvijo.
Ce pristojni organ v roku iz prejšnjega odstavka ne vroči sklicatelju javnega
shoda oziroma organizatorju javne prireditve odločbe, se šteje, da ni ovire za
javni shod oziroma javno prireditev.
Pritožba zoper odločbo nima odložilne moči.
V. RED NA JAVNEM SHODU IN JAVNI PRIREDITVI
19. člen
Sklicatelj javnega shoda in organizator javne prireditve mora določiti osebo,
ki bo vodila javni shod oziroma javno prireditev, in organizirati rediteljsko
službo, ki je odgovorna za svoje delo vodji shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: vodja shoda).
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Vodja shoda je odgovoren za pravilen po-tek shoda oziroma prireditve ter
za red na shodu oziroma prireditvi.
Vodja shoda skrbi, da poteka shod oziroma prireditev v skladu z napovedanim dnevnim redom, programom ali dovoljenjem:.
Vodja shoda ima pravico shod oziroma prireditev prekiniti, nadaljevati
ali zaključiti in tudi pravico določiti, da se prekinjeni shod oziroma prireditev
nadaljuje, če je bil vzpostavljen red na shodu oziroma prireditvi.
Vodja shoda ima pravico izključiti udeležence, ki motijo red. Kdor je izključen, se mora takoj odstraniti.
Vodja shoda mora takoj prekiniti shod oziroma prireditev, če pride do nereda, ki ga rediteljska služba ne more odpraviti, ali do nereda, ki ogroža osebno
varnost ljudi, javni red in mir, varnost prometa ali družbeno in zasebno premoženje.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora vodja shoda takoj obvestiti pristojno postajo milice.
21. člen
Prepovedano je motiti ali ovirati potek javnega shoda oziroma javne prireditve.
Na javnem shodu oziroma javni prireditvi je prepovedano imeti orožje ali
orodje, ki je sposobno za napad ali obrambo.
Udeleženci javnega shoda oziroma javne prireditve so dolžni upoštevati
ukrepe, ki jih odredijo vodja shoda ali reditelji zaradi vzdrževanja reda.
22. člen
Reditelj mora imeti na rokavu znak »reditelj«.
Reditelji ne smejo biti oboroženi.
vi. VzdrŽevanje javnega reda in mira na javnih
SHODIH IN JAVNIH PRIREDITVAH
23. člen
Postaja milice sodeluje s sklicateljem javnega shoda oziroma organizatorjem javne prireditve ter skrbi s potrebnimi ukrepi za vzdrževanje javnega
reda in mira na javnem shodu oziroma javni prireditvi.
24. člen
Postaja milice mora po uradni dolžnosti omogočiti neoviran javni shod
oziroma javno prireditev in skrbeti za varnost ljudi in premoženja na shodu
oziroma prireditvi ter za vzdrževanje javnega reda in mira:
1. ob paradah, sprevodih, manifestacijah in demonstracijah, pri katerih sodeluje večje ah veliko število občanov;
2. ob ljudskih svečanostih, mitingih ali drugih javnih shodih, proslavah, na
sejmih in drugih množičnih prireditvah;
3. ob množičnih športnih prireditvah, tekmovanjih in drugih podobnih prireditvah ;
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4. v vseh drugih primerih, kadar pristojni starešina, glede na okoliščine,
v katerih se organizira javni shod oziroma javna prireditev, presodi, da je to
potrebno.
25. člen
Ce komandir postaje milice spozna glede na naravo javnega shoda oziroma
javne prireditve in glede na okoliščine, v katerih poteka shod oziroma prireditev, da sta ogrožena javni red in mir, in so potrebni ukrepi službe javne varnosti,
določi potrebno število miličnikov za sodelovanje in pomoč pri vzdrževanju reda
na shodu oziroma prireditvi. V takem primeru se pristojni starešina sporazume
z vodjo shoda oziroma prireditve o načinu sodelovanja in pomoči, ki je potrebna
za vzdrževanje javnega reda in mira.
26. člen
Ce pride na javnem shodu oziroma javni prireditvi do hujšega motenja
javnega reda in mira, zahteva starešina enote milice, da vodja shoda pozove
navzoče, naj se mirno razidejo.
Če vodja shoda s pozivom iz prejšnjega odstavka ne uspe, ukrene starešina
enote milice, kar je treba, da se javni shod oziroma javna prireditev razžene,
proti storilcem prekrškov ali kaznivih dejanj pa ukrene, kar določa zakon.
27. člen
Starešina enote milice na kraju samem razpusti javni shod oziroma javno
prireditev in pozove udeležence, da se razidejo:
1. če javni shod oziroma javna prireditev ni bila priglašena, ali zanjo ni
bilo dano dovoljenje;
2. če poteka mimo priglašenega dnevnega reda oziroma programa, in
3. če se na njej razvija dejavnost iz 5. člena tega zakona.
28. člen
Ce opravljajo miličniki na zahtevo sklicatelja javnega shoda oziroma organizatorja javne prireditve rediteljsko službo, je sklicatelj shoda oziroma
organizator prireditve dolžan povrniti stroške organu za notranje zadeve, ki je
dal na razpolago miličnike.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ah z zaporom do 30 dni se kaznuje za
prekršek:
1. kdor priredi javni shod ali javno prireditev, ne da bi jo bil poprej v
predpisanem roku priglasil (prvi odstavek 8. člena in prvi odstavek 10. člena),
priredi javni shod oziroma javno prireditev brez dovoljenja (drugi odstavek 8.
člena in prvi odstavek 11. člena), priredi javni shod oziroma javno prireditev,
čeprav je bil shod oziroma prireditev prepovedana ali zahteva za dovolitev
shoda oziroma prireditve zavrnjena (14. člen), javni shod oziroma prireditev
razgnana (drugi odstavek 26. člena) ali razpuščena (27. člen);
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2. kdor dovoli, da je v njegovih prostorih ali na njegovem zemljišču nepriglašen ah prepovedan javni shod ali nepriglašena ali prepovedana javna prireditev, ah javni shod oziroma prireditev, za katero ni bilo dano dovoljenje (8.
člen, prvi odstavek 10. člena in prvi odstavek 11. člena);
3. kdor se udeleži prepovedanega javnega shoda oziroma prireditve, čeprav je iz danih okoliščin moral ah mogel vedeti za to, da je javni shod oziroma
javna ^prireditev prepovedana (14. člen);
4. odganizator javne prireditve, ki ne izpolni pogojev, ki jih je naložil pristojni organ v zvezi z izvedbo javne prireditve (drugi odstavek 15. člena);
5. vodja shoda, če izvede javni shod oziroma javno prireditev v nasprotju
z napovedanim dnevnim redom javnega shoda oziroma programom javne prireditve (prvi in drugi odstavek 20. člena);
6. kdor se s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, upira vodji shoda ali
reditelju, ko le-ta v skladu s pooblastili ukrepa zaradi vzdrževanja reda, ali kdor
dejansko napade vodjo shoda ali reditelja, ko izvršuje svoje pravice in dolžnosti (20. člen);
7. udeleženec javnega shoda oziroma prireditve, ki ima pri sebi orožje ali
nevarno orodje (drugi odstavek 21. člena);
8. udeleženec javnega shoda oziroma javne prireditve, ki nadaljuje z
motenjem shoda oziroma prireditve, čeprav mu je vodja shoda ali reditelj to
prepovedal (tretji odstavek 21. člena);
9. vodja shoda, če uporablja kot reditelje osebe, ki so oborožene (drugi
odstavek 22. člena), pa ne gre za primer iz 28. člena;
10. kdor poziva udeležence javnega shoda oziroma javne prireditve, ki je
bila razgnana ah razpuščena, naj se ne razidejo in naj nadaljujejo shod oziroma
prireditev (drugi odstavek 26. člena in 27. člen).
Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev.
Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna, oseba z denarno
kaznijo do 1000 dinarjev.
30. člen
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev ali z zaporom do 15 dni se kaznuje za
prekršek:
1. kdor med trajanjem varnostnega ukrepa prepovedi javnega nastopanja
skliče javni shod, organizira javno prireditev, dovoli, da je priglašen kot sklicatelj javnega shoda oziroma organizator javne prireditve, ah nastopa kot vodja
javnega shoda oziroma javne prireditve ah kot govornik (6. člen);
2. sklicatelj javnega shoda oziroma organizator javne prireditve, ki ni določil vodje shoda ali ni organiziral rediteljske službe (19. člen);
3. vodja shoda, ki ne prekine javnega shoda oziroma prireditve, na kateri
je prišlo do nereda, ah ki ne obvesti o tem takoj pristojno postajo milice (peti
in šesti odstavek 20. člena);
4. sklicatelj javnega shoda, organizator javne prireditve in vodja shoda,
ki ni poskrbel, da imajo reditelji označbo »reditelj« (prvi odstavek 22. člen);
5. kdor na zahtevo pooblaščene uradne osebe ali vodje shoda oziroma reditelja ne zapusti javnega shoda oziroma javne prireditve (26. in 27. člen).
Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 2. in 4. točke prejšnjega odstavka z
denarno kaznijo do 5000 dinarjev.
Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna oseba z denarno kaznijo do 500 dinarjev.
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VIII. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati 8., 9. in 10. člen, 11., 15.
in 16. točka prvega odstavka ter 11., 15. in 16. točka drugega odstavka 17. člena
zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list LRS, št. 38/59 in SRS,
št. 40/71).
32. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
I.
Vprašanja, ki sodijo v okvir novega republiškega zakona o javnih shodih in
javnih prireditvah, so urejena v temeljnem zakonu o javnih shodih (Uradni list
SFRJ, št. 16/65), v republiškem zakonu o prekrških zoper javni red in mir
(Uradni list LRS, št. 38/59 in SRS, št. 40/71) in v pravilniku o opravljanju zadev službe javne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 34/70). Ta vprašanja ne nasprotujejo odnosom,, določenim z ustavnimi dopolnili na področju uresničevanja
temeljnih svoboščin in pravic občanov. Kritična presoja veljavnih predpisov
nakazuje le nekatere spremembe, ki so se izoblikovale v dosedanji praksi in
bi jih bilo potrebno uzakoniti. Poleg vprašanj iz omejenih dveh zakonov
obsega predlog tudi vprašanje, ki v veljavnih predpisih niso urejena ali niso
izčrpno urejena.
II.
Javni shod in javna prireditev sta po temeljnem zakonu o javnih shodih
in republiškem zakonu o prekrških zoper javni red in mir dva različna pravna
pojma, čeprav imata nekatere skupne znake (udeležba nedoločenega števila ljudi
na javnem kraju; priglasitvena dolžnost; dolžnost imeti lastno rediteljsko službo; pristojnost organov za notranje zadeve za izvrševanje nadzorstvenih nalog
itd.).
Javni shod je značilna označba za politično prireditev, na kateri občani sami
neposredno in aktivno nastopajo s tem, da manifestirajo svoja prepričanja, stališča in mnenja o vprašanjih družbenopolitične narave. Javni shod je politična
pravica občanov in izraz zborovalne svobode, ki se izraža v mitingih, demonstracijah in drugih podobnih zborih, na katerih občani uresničujejo v obliki
kolektivnega nastopanja svoje politične pravice.
Javna prireditev je vprašanje javnega reda in mira. Čeprav gre na javni
prireditvi tudi za zbor nedoločenega števila ljudi na javnem kraju, so znaki
javne prireditve bistveno drugačni od znakov javnega shoda. Tako so npr.
udeleženci gledališke ali kakšne druge predstave, sreoolova, tombole, nogometne
tekme in podobne prireditve le opazovalci aktivnosti organizatorja prireditve.
Razlike v tehničnem in pravnem pojmovanju teh dveh institutov ne morejo
biti ovira, da se vprašanja s tem v zvezi uredijo v enem samem zakonu.
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Predlog postavlja načela, ki so značilna za javni shod oziroma javno prireditev ter predpisuje za vsakega od njih ustrezne ukrepe, ki so odraz družbenega
nadzorstva nad sklicevanjem in prirejanjem javnih shodov oziroma organiziranjem in prirejanjem javnih prireditev.
Določbe o javnih shodih omogočajo občanom, da izražajo svoja prepričanja,
stališča in mnenja o političnih in drugih pomembnih družbenih vprašanjih na
organiziranih zborih, ki so lahko na prostem ali v zaprtem prostoru. Zagotovljena je zborovalna svoboda, zaradi česar ima občan pravico udeležiti se shoda
in na njem aktivno sodelovati v mejah zborovalnega reda.
Pravni red varuje izvrševanje političnih pravic občanov z družbenim varstvom. V ta namen je sklicatelj dolžan shod priglasiti pristojnemu organu, za
shod na javni cesti ali drugi površini, po kateri se opravlja promet, pa je
potrebno 'dovoljenje. Pristojni organ mora omogočiti neovirano prireditev
javnega shoda in skrbeti za varnost ljudi in premoženja.
Družbenopolitične organizacije naj bi priglaševale le tiste javne shode, ki
jih nameravajo prirediti na trgu, ulici ali na kakšnem drugem kraju, na katerem
se opravlja promet.
Izhajajoč s stališča, da je za določene vrste javnih prireditev potrebno
bolj ali manj intenzivno družbeno varstvo, predvideva predlog prireditve, ki
so vezane na priglasitev (prvi odstavek 10. člena), in prireditve, za katere je
potrebno dovoljenje (prvi odstavek 11. člena). Tujec ali tuja organizacija, ki
namerava organizirati javno prireditev, mora imeti dovoljenje.
Od priglasitvene dolžnosti so izvzete javne prireditve, ki jih organizirajo
organizacije združenega dela in druge organizacije ter državni organi v svojih
poslovnih prostorih in v krajih, kjer je njihov sedež, če pomeni javna prireditev izvrševanje pravic, in dolžnosti, določenih s predpisom, statutom ali s pravili. Tako ne bi bilo potrebno priglašati šolskih razstav, gospodarskih razstav
in drugih podobnih prireditev, ker v navedenih primerih jamčita notranja ureditev in organizacija dela v takih organizacijah, da zbiranje ljudi ne predstavlja
objektivne nevarnosti za družbene koristi.
IV.
Značilnost predloga je vpeljava odgovornosti vodstva javnega shoda oziroma
javne prireditve za red in mir na shodu oziroma prireditvi. Roditeljska služba
je oblika družbene samozaščite, ki dobi z ustreznimi določbami svoj odraz tudi
na tem področju. Predlog predvideva obvezno vodstvo shoda oziroma prireditve,
ki skrbi neposredno na samem kraju za izvedbo shoda oziroma prireditve po
napovedanem dnevnem redu, vodi delo roditeljske službe in tvori zvezo z
organi javne varnosti. Predvidena je možnost, da na zahtevo sklicatelja javnega
shoda ali organizatorja javne prireditve v njihovem imenu in na njihov račun
opravljajo rediteljsko službo miličniki (npr. ob velikih javnih zborovanjih
družbenopolitičnih organizacij ali velikih športnih prireditvah).
Roditeljska služba ne izključuje pravice, da organi službe javne varnosti
po svojih pooblaščenih uradnih osebah nadzorujejo, ali se na shodu oziroma
prireditvi upoštevajo predpisi in zborovalna svoboda ne zlorablja za namene,
ki niso v skladu s pravnim redom.
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Predlog predvideva ukrepe, ki naj preprečijo uporabo pravice zborovalne
svobode za rušenje temeljev z ustavo določene ureditve, ogrožanje mednarodnega sodelovanja, razpihovanje nacionalne, rasne ali verske mržnje, razpihovanje
rasnega ali verskega sovraštva ali nestrpnosti, izvrševanje kaznivih dejanj oz,
podžiganje takih dejanj, motenje javnega reda in mira ali za žaljenje javne
morale. Gre za ukrepe, kot so administrativna prepoved javnega shoda oziroma
prireditve, ki je obvezna v primerih iz 14. člena, pravica službe javne varnosti,
da razpusti shod oziroma prireditev (27. člen), pravica, po kateri lahko pristojni
organ prekliče izdano dovoljenje za javno prireditev (17. člen) in pravica službe
javne varnosti, da razžene shod ali prireditev, če se udeleženci ne razidejo
potem, ko je vodja shoda ali prireditve prekinil shod ali prireditev in navzoče
pozval, naj se mirno odstranijo (26. člen).
Med represivnimi ukrepi so predvideni prekrški in ustrezne sankcije, ki
naj zagotovijo pravilno izvrševanje materialnih določb tega zakona.
Zaščita miličnika kot uradne osebe je predpisana v 291. členu KZ. Izvrševanje pravic, ki izvirajo iz ustavno zajamčene zborovalne svobode, je kazensko
pravno zavarovano v 158. členu KZ.

POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na seji dne 22. maja 1973 obravnaval predlog zakona
o javnih shodih in javnih prireditvah, ki ga je republiški skupščini predložil
v obravnavo izvršni, svet.
V načelni razpravi so člani odbora poudarili, da se naša družbenopolitična
ureditev razvija v smeri zagotavljanja slehernemu človeku, da se organizirano
politično udejstvuje, s tem pa se razvija politična zavest. Ustavna pravica vsakega človeka je, da na samoupravnih socialističnih osnovah, v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva, izraža in sooča z drugimi svoje interese, stališča
in poglede. V Socialistični zvezi si delovni ljudje in občani postopno ustvarjajo
možnost za omenjeno delovanje, ki omogoča demokratično konfrontacijo in
dialog, s tem pa se tudi preprečuje zloraba svoboščini in pravic. S tega vidika
so poslanci podprli rešitev, ki jo prinaša 1. člen zakonskega predloga, ko ima
vsakdo pravico organizirati javni shod ali prireditev, vendar v okviru Socialistične zveze v najširšem pomenu besede, torej tudi v okviru vseh drugih političnih organizacij, društev, družbenih organizacij, skupnosti in seveda v okviru
vseh drugih organiziranih možnosti, ki jih naša družba daje.
Ko so člani odbora obravnavali posamezne določbe zakonskega predloga, so
soglasno sprejeli naslednje a m a n d m a j e :
k 11. členu: V zadnji vrsti 1. točke prvega odstavka naj se beseda »in«
nadomesti z besedo »ah«.
Amandma je potreben zaradi tega, ker je poprejšnje dovoljenje potrebno
za vse primere prireditev, na katerih se uporabljajo predmeti, zaradi katerih
je lahko ogroženo bodisi življenje bodisi zdravje ali pa premoženje ljudi.
k 18. čl e n u : V zadnji vrsti prvega odstavka naj se črta beseda »napovedano« in nadomesti z besedami »napovedanim shodom ali«.
Amandma je redakcijskega značaja, vendar je potreben zaradi jasnosti
zakonskega besedila, ker se že v uvodu tega odstavka govori o javnem shodu
in javni prireditvi.
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k 21. členu: V drugi vrsti drugega odstavka naj se med besedi »ali
orodje« vstavi beseda »nevarno«, za besedo »orodje« se vejica nadomesti s piko,
ostalo besedilo pa črta.
Kaj je orodje, ki je sposobno za napad ali obrambo, v pravni terminologiji
ni jasno opredeljeno:. Jasno pa je opredeljeno v kazenskem pravu nevarno
orodje. Zato je prav, da se zaradi pravnega tolmačenja v danem primeru uporablja kazensko-pravna opredelitev oziroma terminologija. Sicer pa je predlagatelj imel v mislih nevarno orodje, ko je tako opredelil prekršek iz 7. točke
29. člena.
k 31. členu : V drugi vrsti se za številko »15.« postavi vejica in črta
beseda »in«, za številko »16.« pa se doda »in 17.«. V tretji vrsti se za številko
»15.« postavi vejica, črta beseda »in«, za številko »16.« pa se vstavi »in 17.«.
Doda naj' se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v skladu s prvim odstavkom 14. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XiXV do Lil k ustavi SR
Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 51/71 in 54/72) na območju SR Slovenije preneha uporabljati temeljni zakon o javnih shodih (Ur. 1. SFRJ, št. 16/65).«
Dopolnitev prvega odstavka 31. člena je potrebna zaradi tega, ker je predlagatelj v kazenske določbe vnesel vse prekrške v zvezi z javnim shodom in
javno prireditvijo1. Zato je treba iz zakona o prekrških zoper javni red in mir
izločiti vse prekrške, ki se nanašajo na javne shode in prireditve, torej tudi
točko 17 prvega in drugega odstavka 17. člena, ki se glasi: »Kdor priredi, vodi
ali podpira prirejanje ali nadaljevanje nepriglašene ali- prepozno priglašene
ali po 8. členu tega zakona prepovedane prireditve;«. Predlagatelj omenjenih
dveh točk iz 17. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir pomotoma
ni izločil iz tega zakona, je pa to potrebno narediti, ker sta prekrška iz 17.
točke prvega in drugega odstavka 17. člena zakona o prekrških zoper javni red
in mir že vsebovana v 1. in 2. točki prvega odstavka in v drugem odstavku
29. člena predloga zakona.
Nov drugi odstavek 31. člena je potreben zato', ker se na podlagi prvega
odstavka 14. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV
do Lil k ustavi SR Slovenije na območju SR Slovenije do izdaje ustreznega
republiškega zakona uporablja zvezni temeljni zakon o javnih shodih, za katerega je treba določiti, da se preneha uporabljati z dnemi, ko bo začel veljati
ta zakon.
Predstavnik predlagatelja se je z vsemi amandmaji v celoti strinjal.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme s spremembami, ki so predlagane z zgornjimi amandmaji.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Franc
Svetelj.
St.: 06-78/73
Ljubljana, 23. 5. 1973

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
23. maja 1973 obravnavala predlog zakona o javnih shodih in javnih prireditvah,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Komisija pri obravnavi predloga zakona v načelni razpravi ni imela pripomb.
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Pri obravnavi po členih je komisija k predlogu zakona sprejela naslednja
amandmaja :
k 10. č 1 e n u : V drugi vrsti prvega odstavka naj se za besedo »ali« vstavi
beseda »po«.
Amandma je redakcijskega značaja.
k 17. členu : V prvi vrsti prvega odstavka naj se besede »ima pravico
preklicati« nadomestijo z besedo »prekliče«.
Amandma je redakcijskega značaja.
Komisija je obravnavala tudi amandmaje odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora k 11., 18., 21. in 31. členu predloga
zakona. Komisija k omenjenim amandmajem odbora ni imela pripomb.
St.: 06-78/73
Ljubljana, 23. 5. 1973
OSNUTEK ZAKONA
o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega
strelnega orožja in streliva
I. Splošne določbe
1. člen
Ročno strelno orožje in strelivo morata biti preizkušena in žigosana oziroma zaznamovana po določbah tega zakona, preden gresta v promet v SR
Sloveniji.
Z ročnim strelnim orožjem so po tem zakonu mišljene vse vrste pušk,
samokresov in revolverjev ter vse vrste naprav, ki pod pritiskom smodnikovih
plinov izstreljujejo iz cevi zrno, kroglo ali šibre.
S strelivom so po tem zakonu mišljeni naboji, patrone, tulci z netilkami
(vžigalnimi kapicami, netilke, šibre in smodnik).
2. člen
Pred izročitvijo v promet v SR Sloveniji morajo biti po določbah tega
zakona preizkušene in žigosane tudi vse vrste ročnih aparatov in naprav, pri
katerih se za pogon uporablja energija smodnikovih plinov, kot so: aparati za
spajanje trdih materialov, pištole za omamljanje živine, naprave za izstreljen
vanje nabojev s solzilnim plinom, naprave za obdelovanje kovin z deformacijo,
signalne in startne pištole in pod. (v nadaljnjem besedilu: aparati).
Določbe prejšnjega odstavka se ne nanašajo na aparate, za katere je v veljavnih predpisih o varstvu pri delu predpisano, da morajo imeti atest.
3. člen
Pred izročitvijo v promet morajo biti preizkušeni in žigosani tudi ročno
strelno orožje in aparati, pri katerih so -bili s predelavo nadomeščeni ali spremenjeni njihovi bistveni konstrukcijski deli.
4. člen
Ni obvezno preizkušanje in žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega strelnega orožja in strehva po tem zakonu za ročno strelno orožje, strelivo in
aparate:
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1. ki so bili uvoženi oziroma preneseni iz tujine, če so bili tam preizkušeni
in žigosani oziroma zaznamovani na način in po postopku, kot to določa mednarodni sporazum o vzpostavljanju enotnih postopkov za vzajemno priznavanje
uradnih označb preizkušenega strelnega orožja;
2. ki so bili uvoženi iz tujine izključno za raziskovalne in študijske namene;
3. ki so bili prineseni na območje SR Slovenije iz drugih socialističnih
republik in avtonomnih pokrajin, kjer so bili proizvedeni ali rekonstruirani,
in je bilo preizkušanje in žigosanje takega orožja, streliva in aparatov opravljeno po določbah republiškega oziroma pokrajinskega zakona;
4. ki so namenjeni izključno le za uporabo v jugoslovanskih oboroženih
silah in milici;
5. ki se v tranzitu prevažajo čez jugoslovansko carinsko območje.
5. člen
Dovoljenja, ki so predpisana po posebnih predpisih za nošenje in posest
ročnega strelnega orožja in aparatov, se smejo izdajati samo za orožje oziroma
aparate, žigosane tako, kot to določa ta zakon .
Glede vsega drugega veljajo za promet, nabavo, nošenje in posest ročnega
strelnega orožja, streliva in aparatov splošni predpisi, ki urejajo ta vprašanja,
če ni v tem zakonu drugače določeno.
II. Preizkušanje ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov
6. člen
Namen preizkušanja in žigosanja oziroma zaznamovanja ročnega strelnega
orožja, streliva in aparatov je, da se s tem ugotovi oziroma potrdi njihova
brezhibnost in kakovost po predpisanih standardih, pri strelivu pa tudi varnost
v prometu in pri uporabi.
7. člen
S preizkušanjem ročnega strelnega orožja in aparatov se ugotavlja, ali
orožje oziroma aparat pravilno funkcionira in ali so posamezni njegovi deli
brezhibni, in kontrolira vzdržljivost cevi in drugih ustreznih delov pod določenim tlakom.
Ročno strelno orožje in aparati, za katere je bilo s preizkusom ugotovljeno,
da so brezhibni, se žigosajo tako, da se na določene dele (cevi, zapiralo in dr.)
vtisne predpisani žig.
8. čle n
Za ročno strelno orožje, ki je bilo preizkušeno in žigosano, dobi tisti,
ki ga je predložil v preizkus, tudi pismeno potrdilo o izidu preizkusa.
Potrdilo mora navajati: vrsto preizkušenega in žigosanega orožja oziroma
aparata, odtis vtisnjenega žiga in druge za orožje oziroma aparate predpisane
označbe, za orožje oziroma aparate z nerisanimi cevmi pa tudi podatke, pod
kakšnim tlakom je bila preizkušena vzdržljivost cevi.
9. člen
Preizkus streliva se opravlja tako, da se pregledajo vzorci vsake posamezne
serije izdelanega streliva, in ugotovi kvaliteta streliva ter kontrola ovoja s stališča varnosti v prometu in pri uporabi.
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Strelivo se zaznamuje tako, da se v vsak ovoj s strelivom iste serije, za
katero je bilo s preizkušanjem vzorcev ugotovljeno, da izpolnjuje predpisane
pogoje, vloži pismeno potrdilo o preizkusu, na ovoj pa prilepi predpisana
nalepnica (banderola). Potrdilo o preizkusu vsebuje tudi znamenje, ki je določeno za zadevno vrsto streliva.
10. člen
S preizkušanjem in žigosanjem oziroma zaznamovanjem ročnega strelnega
orožja, streliva in aparatov se lahko ukvarjajo strokovne organizacije združenega dela, ki jih je za to pooblastil republiški sekretariat za gospodarstvo.
Pravico iz prvega odstavka tega člena more dobiti organizacija združenega
dela, ki ima potrebno opremo in strokovne kadre za opravljanje del iz prvega
odstavka tega člena.
Pravico za preizkušanje in žigosanje oziroma zaznamovanje lahko dobi
organizacija združenega dela za vse vrste ali pa za določene vrste ročnega
strelnega orožja, streliva in aparatov. Te pravice pa ne more dobiti organizacija
združenega dela, ki se ukvarja z izdelovanjem ročnega strelnega orožja, streliva
in aparatov, ki morajo biti preizkušeni in žigosani oziroma zaznamovani po
določbah tega zakona.
11. člen
Če je bilo ročno strelno orožje ali aparat predelano, ga je treba v 15 dneh
po predelavi predložiti v preizkus in žigosanje oziroma zaznamovanje pooblaščeni strokovni organizacji iz prejšnjega člena.
12. člen
Strokovna organizacija združenega dela iz 10. člena tega zakona je dolžna
opraviti vsak od nje zahtevan preizkus in žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov, v skladu s pravico, ki jo je dobila
za to delo.
13. člen
Preizkušanje in žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega strelnega orožja,
streliva in aparatov se plačuje po določeni tarifi, ki jo določi pooblaščena strokovna organizacija v soglasju z zavodom SRS za cene.
14. člen
Republiški sekretar za gospodarstvo je pooblaščen, da izda v sporazumu
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve natančnejše predpise:
1. o postopku za preizkušanje in žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega
strelnega orožja, streliva in aparatov (7. in 9. člen) in o tem, kateri bistveni
konstrukcijski deli ročnega strelnega oftožja in aparatov morajo biti preizkušeni
in žigosani po predelavi (3. člen);
2. o žigih in znamenjih za žigosanje oziroma zaznamovanje ter o obliki
in vsebini potrdil in nalepnic (7., 8. in 9. člen);
3. o pogojih glede tehnične opremljenosti in strokovne izobrazbe kadrov
za opravljanje posameznih del, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije
združenega dela iz 10. člena tega zakona.
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III. Nadzorstvo in upravni ukrepi
15. člen

Republiški tržni inšpektor opravlja neposredno nadzorstvo, ali pooblaščene
strokovne organizacije izpolnjujejo predpisane pogoje glede tehnične opremljenosti in strokovnosti (drugi odstavek 10. člena) ter nadzorstvo, kako se izvajajo
določbe tega zakona v prometu z ročnim strelnim orožjem, strelivom in aparati.
16. člen
Ce organ iz prejšnjega člena ugotovi, da pooblaščena strokovna organizacija
ne izpolnjuje za delo predpisanih pogojev (drugi odstavek 10. člena), ji z odločbo
začasno prepove preizkušanje in žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov, dokler teh pogojev ne izpolni, in ji določi,
v katerem roku jih mora izpolniti; ta rok ne more biti daljši od treh mesecev.
17. člen
Ce pooblaščena strokovna organizacija ne izpolni pogojev niti v roku, ki
ji je bil določen po prejšnjem členu, ji republiški sekretariat za gospodarstvo
vzame pravico preizkušanja in žigosanja oziroma zaznamovanja ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov.
IV. Kazenske določbe
18. člen
Z denarno kaznijo do 30 000 din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, če da v promet ročno strelno
orožje, strelivo ali aparat, ki niso na predpisani način preizkušeni in žigosani
oziroma zaznamovani.
Z denarno kaznijo 2000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena,
19. člen
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek pooblaščena
strokovna organizacija združenega dela iz 10. člena tega zakona:
1. če prepusti posamezna opravila obveznega preizkušanja in žigosanja
oziroma zaznamovanja ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov komu,
ki nima potrebne strokovne izobrazbe, določene v predpisih, izdanih po pooblastilu iz 3. točke 14. člena tega zakona;
2. če se ne drži tarife, predpisane po 13. členu tega zakona.
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pooblaščene strokovne organizacije združenega dela, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
20. člen
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacijo
združenega dela, ali tujo pravno osebo-, če za lastne potrebe predelanega ali
iz tujine uvoženega ročnega strelnega orožja, streliva ali aparata ne predloži
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pooblaščeni strokovni organizaciji združenega dela iz 10. člena tega zakona
v preizkus in žigosanje oziroma zaznamovanje v 15 dneh od dneva, ko so bili
predelani oziroma uvoženi (11. člen).
Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
21. člen
Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik,
če stori kakšno dejanje iz 18. ali 20. člena tega zakona.
22. člen
Za prekršek iz prvega odstavka 18. člena, prvega odstavka 20. člena in
21. člena se lahko izreče poleg denarne kazni tudi varnostni ukrep odvzema
ročnega strelnega orožja, streliva in aparata.
V. Prehodne in končne določbe
23. člen
Do izdaje podrobnejših predpisov iz 14. člena tega zakona so v veljavi
določbe pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije
združenega dela, pooblaščene za preizkušanje, žigosanje in zaznamovanje ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov (Uradni list SFRJ, št. 23/63) in pravilnika o postopku za preizkušanje in žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega
strelnega orožja, streliva in aparatov in naprav, pri katerih se uporablja za
obratovanje enegija eksplozivnih plinov (Uradni list SFRJ, št. 15/70), kolikor
niso v nasprotju z določbami tega zakona.
Pooblastila za preizkušanje in žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega
strelnega orožja, streliva in aparatov, izdana po določbah zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva
(Uradni list SFRJ, št. 20/69) ostanejo v veljavi do izdaje novih pooblastil po
določbah tega zakona.
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v skladu s prvim odstavkom 14. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR
Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71 in 54/72) na območju SR Slovenije preneha
uporabljati zakon o preizkušanju in žigosanju strelnega orožja in streliva
(Uradni list SFRJ, št. 20/69).
25. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«.

OBRAZLOŽITEV
Osnutek zakona se nanaša na gradivo, ki ga je prej obravnaval zvezni
zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega
orožja in streliva (Uradni list SFRJ, št. 20/69).
V ustavnem zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI (Uradni
list SFRJ, št. 29/71) je v 16. členu določeno, da z dnem, ki ga določi republiški
69

1090

Priloge

oziroma pokrajinski zakon, najpozneje pa do 31. 12. 1972, neha veljati zakon
o preizkušanju in žigosanju strelnega orožja in streliva. SR Slovenija tega
zakona ni izdala, ampak je v ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/72) določila,
da se do izdaje republiškega zakona uporablja omenjeni zakon, vendar najdlje
do 31. 12. 1973.
Na podlagi gornjih ugotovitev je potrebno sprejeti republiški zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in
streliva.
Pri izdelavi priloženega zakonskega osnutka prevladuje stališče, da je
v republiškem zakonu potrebno zajeti vsa vprašanja na področju tega gradiva.
Kot osnova za pripravo osnutka republiškega zakona pa naj bi služil zvezni
zakon o preizkušanju, žigosanju in zaznamovanju ročnega strelnega orožja in
streliva. Zvezni zakon je začel veljati 1. julija 1969 in je skoraj nov zakon,
ki v celoti zajema vse gradivo s tega področja, v praksi pa je potrdil, da
ustreza družbenim zahtevam. Gradiva ne bi bilo potrebno spremeniti oziroma
bistveno menjati, ker je že v zveznem zakonu dobro obdelano. Dopolnile naj
bi se samo nekatere določbe, ki se nanašajo na določevanje organov za sprejetje
podrobnejših predpisov in za izdajanje drugih pooblastil republiškim organom
za izvajanje zakona.
Zvezni sekretariat za gospodarstvo je leta 1969 po sprejetju zveznega zakona izdal pravilnik o pogojih, ki jih (morajo izpolnjevati strokovne delovne
organizacije za preizkušanje in žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega strelnega orožja in streliva (Uradni list SFRJ, št. 23/69) kakor tudi pravilnik o
postopkih za preizkušanje in žigosanje ročnega strelnega orožja in streliva
(Uradni list SFRJ, št. 15/70). V teh pravilnikih je podrobno obdelano to gradivo.
Republiški pooblaščeni organi v soglasju s predvidenimi pooblastili v priloženem osnutku zakona naj bi to gradivo podrobno obdelali.
Priloženi osnutek zakona je zasnovan na naslednjih predpostavkah:
— Ročno strelno* orožje in strelivo za ročno strelno orožje kakor tudi vse
vrste ročnih aparatov, pri katerih se uporablja za delovanje energija eksplozivnih plinov, izdelanih na področju naše republike ah prinesenih iz inozemstva,
se zahteva pred uporabo zaradi ugotovitve pravilnega delovanja, kvalitete in
varnosti predpisano preizkušanje, žigosanje oziroma zaznamovanje (1- in 2. člen).
— Ročno strelno orožje in aparati, ki so bili predelani in pri tem zamenjani ali izmenjani bistveni konstruktivni deli, morajo biti predpisano preizkušeni, žigosani oziroma zaznamovani (3. člen).
— Ročno strelno orožje, strelivo in aparati, ki jih ni potrebno preizkusiti,
žigosati ali zaznamovati:
1. uvoženi oziroma prineseni iz inozemstva, če so bili v inozemstvu preizkušeni, žigosani oziroma zaznamovani po predpisih in postopku, ki je priznan
z mednarodnim sporazumom o uvajanju enakih postopkov za skupno priznanje
uradnih oznak strelnega orožja, streliva in aparatov;
2. uvoženi iz inozemstva izključno za raziskovalne ah študijske namene;
3. prineseni ali uporabljeni na področju naše republike, toda izdelani ali
predelani na področju drugih socialističnih republik oziroma pokrajin in je bilo
preizkušanje, žigosanje oziroma zaznamovanje opravljeno po določbah republiških oziroma pokrajinskih zakonov;
4. namenjeni samo za uporabo jugoslovanskih oboroženih sil in milice;
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5. če se samo tranzitno prevažajo čez jugoslovansko carinsko področje
(4. člen).
— Predviden je postopek, po katerem preizkušajo, žigosajo oziroma zaznamujejo ročno strelno orožje, strelivo in aparate specializirana podjetja. Take
organizacije združenega dela morajo dokazati, da imajo na voljo za to potrebno
opremo in strokovne kadre in pooblastilo republiškega sekretariata za gospodarstvo za opravljanje take dejavnosti (6. do 10. člen).
— Za usluge preizkušanja, žigosanja oziroma zaznamovanja ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov bi bila vnaprej določena cena. Ceno bi formirala organizacija združenega dela, ki bi opravljala to dejavnost v soglasju
z zavodom SRS za cene (13. člen).
Nadzor izpolnjevanja predpisanih pogojev za tako dejavnost bi izvrševali
organi tržne inšpekcije. Republiški sekretariat za gospodarstvo pa bi imel pravico odvzeti pooblastila za preizkušanje, žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega orožja, streliva in aparatov, če organizacija združenega dela še naprej
ne bi izpolnjevala pogojev za opravljanje te dejavnosti (17. člen).
— V osnutku zakona se predvideva, da ima republiški sekretar za gospodarstvo pooblastilo, da v sporazumu z republiškim sekretarjem, za notranje
zadeve podrobno določi predpise za izdajo tega zakona. Pooblastila so identična
s pooblastili, ki jih je imel zvezni sekretar za gospodarstvo na podlagi zveznega
zakona.
— Predvidevajo se tudi nekaj večje denarne kazni za prekrške, kot so bile
predvidene v zveznem zakonu iz leta 1969.
Eden od vzrokov za izdajo zveznega zakona leta 1969, kakor tudi izdaje
ostalih pripadajočih predpisov je bil, da se ustvari pogoje in omogoči naši
državi pristop k »Bruseljski konvenciji« za skupno priznanje žigosanja orožja.
Do sedaj je pristopilo k tej konvenciji sedem evropskih držav.
— Pogoji za pristop k »Bruseljski konvenciji-« pa so naslednji:
-— da je v veljavi nacionalni zakon in vsi ustrezni dodatni predpisi,
da določena institucija izvaja določbe zakona na področju imenovane
države.
Na področju Jugoslavije se sedaj ukvarja s proizvodnjo lovskega orožja,
športnega orožja in streliva za to orožje, kakor tudi z izdelavo aparatov oziroma
nadomestnih delov ali delov 7 organizacij združenega dela: 2 v SR Sloveniji
(Puškama Kranj, Rudnik Mežica — izdeluje lite in stiskane šibre, 4 organizacije
združenega dela v SR Srbiji: v Valjevu, Lučanih, Kragujevcu in Titovem Užicu)
in 2 organizaciji združenega dela v SR Bosni in Hercegovini (»Igman« — Ilonjič
in »Pobjeda« v Goraždu).
Po izdaji zveznega zakona leta 1969 je bil ustanovljen v Kragujevcu zavod
za preizkušanje, žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov, ki je tehnično in kadrovsko sposoben za izvrševanje te1 dejavnosti in je sedaj edini zavod na področju Jugoslavije, ki ima ustrezno pooblastilo.
Osnutek zakona smo poslali vsem organizacijam združenega dela, ki izdelujejo orožje ali strelivo, kakor tudi sekretariatu za notranje zadeve' in Lovski
zvezi Slovenije. Razen Lovske zveze Slovenije, ostali trije niso imeli nobenih
pripomb in se popolnoma strinjajo s predlaganim osnutkom.
Lovska zveza Slovenije pa ima naslednje pripombe:
69*
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1. Po mednarodni konvenciji je obvezno samo preizkušanje in žigosanje
orožja in aparatov, ki imajo kakršenkoli projektil, in pa obvezno preizkušanje
in žigosanje streliva.
2. V zakon naj se vnese samo žigosanje in preizkušanje orožja in aparatov,
ker so že vsi sestavni deli pred sestavo naboja testirani in bi potem morali
še enkrat v preizkušnjo, kar bi bilo dvojno delo. Naboje, ki jih sestavlja lovec
sam, pa se drugemu testiranju izmaknejo, čeprav so manj strokovno sestavljeni.
3. Države-članice konvencije ne testirajo streliva, zato tudi ni potrebno
njihovo uvoženo strelivo v Jugoslaviji testirati.
Lovska zveza opozarja na te člene v zakonu in poudarja, da bi ti omogočili
nekaterim pooblaščenim organizacijaim, združenega dela, ki se ukvarjajo s preizkušanjem in žigosanjem strelnega orožja, dober zaslužek, ker je proizvodnja
orožja majhna, streliva pa precej večja.
Zaradi izdaje enotnih republiških in pokrajinskih zakonov o preizkušanju,
žigosanju oziroma zaznamovanju strelnega orožja, aparatov in streliva, ki so
pogoj za pristop Jugoslavije k »Bruseljski konvenciji«, bi bilo potrebno uskladiti stališča na medrepubliških komitejih. Upoštevati bi bilo potrebno pripisane
pripombe in pripraviti izdajo enotnih zakonov.
POROČILA
Odbor /a družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na seji dne 22. maja 1973 obravnaval osnutek zakona
o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja
in streliva, ki ga je republiški skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da osnutek zakona ne prinaša
nobenih novosti in da dobesedno povzema dosedaj veljavni zvezni zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva (Ur. 1. SFRJ, št. 20/69).
Ko so poslanci obravnavali posamezne določbe zakonskega osnutka, so
izrazili naslednje pripombe, predloge in stališča:
k 1. členu: V drugi vrsti tretjega odstavka naj se za besedo »kapicami«
postavi zaklepaj, zaklepaj na koncu tega odstavka pa naj se črta.
K 4. členu: V 4. točki naj se namesto jugoslovanskih oboroženih sil
uporablja ustavno-pravna terminologija »oborožene sile SFRJ«.
K IV. poglavju (kazenske določbe) : Člani odbora so ugotovili,
da je predlagatelj v 19., 20. in 21. členu znatno zvišal zagrožene kazni za prekrške iz tega zakona, ni pa to storil v 18. členu za gospodarski prestopek.
Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo tudi obe kazni iz omenjenega člena treba
primerno zvišati.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona o preizkušanju in
žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva sprejme
s tem, da predlagatelj pri pripravi predloga zakona upošteva pripombe, predloge in stališča odbora.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Miha
Prosen.
St.: 22-12/73
Ljubljana, 23. 5. 1973
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na. 64. seji
dne 21. maja 1973 obravnaval osnutek zakona o preizkušanju in žigosanju
oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je odbor obravnaval pripombe Lovske zveze Slovenije,
da je žigosanje streliva nepotrebno. Menil je, da naj predlagatelj ponovno preveri, če je žigosanje streliva po sprejetih mednarodnih obveznostih nujno ali
ne. Če ni nujno, se odbor zavzema za to, da se obveznost žigosanja streliva ne
predpiše, saj veljajo za njegovo izdelavo doma in v tujini strogi standardi.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona sprejme z gornjo
pripombo.
Za poročevalca v republiškem zboru je odbor določil poslanca Franca lica.
St.: 22-12/73
Ljubljana, 23. 5. 1973

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora — poročilo
z dne 6. 6. 1973, št. 22-12/73

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
23. maja 1973 obravnavala osnutek zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma
zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi je komisija k osnutku zakona sprejela naslednje
pripombe, mnenja in stališča:
K 10. členu : V prvem odstavku je komisija menila, da je dovolj, če se
napiše »organizacije združenega dela, ki jih je za to pooblastil republiški sekretariat za gospodarstvo«, zato naj se črta beseda »strokovne«.
Ta pripomba naj se upošteva tudi v ostalih členih.
K 11. členu : Izpuščeno je strelno orožje ali aparat, ki je bil uvožen iz
tujine.
Omenja pa ga 20. člen tega zakona, ko se sklicuje na 11. člen.
K 14. členu: Po mnenju komisije naj se v tem, členu določijo tudi roki,
v katerih naj republiški sekretar za gospodarstvo izda v sporazumu z republiškim sekretarjem za notranje zadeve natančnejše predpise.
St. 22-12/73
Ljubljana, 23. 5. 1973
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PREDLOG ZAKONA
o spremembi zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od prispevka
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in
storitev ter sodnih taks, ki so bili v letu 1972 izločeni na posebne račune
1. člen
V 1. členu zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od
prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks, ki so bili v letu 1972 izločeni na posebne
račune (Uradni list SRS, št, 8/73), se znesek 8 500 000 dinarjev nadomesti z
zneskom 5 831 388,55 dinarja.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Po ukinitvi kompenzacij proizvajalcem moke iz sredstev federacije v letu
1972 je SR Slovenija v zadnjem četrtletju lanskega leta sprejela zakon o kompenzacijah proizvajalcem kruha, da bi ublažila učinek podražitev predvsem pri
socialno ogroženih kategorijah občanov. Sredstva za poravnavo kompenzacij
se zagotovijo z obveznim posojilom iz sredstev, izločenih po zakonu o izločanju
dela dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka
od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune
pri proračunih občin. Ob sprejemu zakona o uporabi dela izločenih dohodkov
pri proračunih občin se je glede potrebne višine sredstev za ta namen uporabljala ocena združenja proizvajalcev (8 500 000 dinarjev), ker je šele z 20. marcem potekel rok za uveljavljanje pravice do kompenzacije. Služba družbenega
knjigovodstva je po preteku postavljenega roka sporočila, da znaša obveznost
republike iz naslova kompenzacij proizvajalcem kruha 5 831 388,55 dinarja.
S predloženo spremembo zakona se ocenjeni znesek nadomesti s podatkom o
dejansko potrebnih sredstvih. Po računu sekretariata za finance predstavlja
znesek, porabljen za kompenzacijo, 26,88 '%> izločenih sredstev proračunov
občin v SR Sloveniji.
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 5.
1973, št. 420-36/73
Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 29. 5. 1973, št.
420-36/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
28. 5. 1973, št. 420-36/73
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OSNUTEK ZAKONA
o nadomestilu dela obresti za določene kredite
podjetja Inex Adria Aviopromet
1. člen
Podjetju Inex Adria Aviopromet zagotavlja SR Slovenija nadomestilo za
del obresti v višini 3 % n& leto za kredite, ki jih je podjetje najelo za nakup
štirih reaktivnih potniških letal tipa DC-9 v skupnem znesku 22 837 705,13
ameriških dolarjev.
2. člen
Nadomestilo za del obresti po prejšnjem členu bo' SR Slovenija zagotovila
iz posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in
za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti v skupnem znesku
27 918 687,25 dinarjev.
Sredstva iz prejšnjega odstavka bo SR Slovenija zagotovila po naslednji
dinamiki:
leta 1973 največ do
10 000 000,00 din
leta 1974 največ do
9 136 884,95 din
leta 1975 največ do
3 895 014,10 din
leta 1976 največ do
2 713 420,55 din
leta 1977 največ do
1 572 180 25 din
leta 1978 največ do
525 321,70 din
leta 1979 največ do
75 867,70 din
3. člen
Sredstva, ki jih SR Slovenija zagotavlja podjetju Inex Adria Aviopromet
po tem zakonu, lahko podjetje uporabi samo za nakup letal.
4. člen
Republiški sekretar za finance, v soglasju z republiškim sekretarjem za
gospodarstvo sklene z Inex Adria Aviopromet pogodbo o pogojih in letni dinamiki črpanja sredstev iz 2. člena tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Podjetje Adria Aviopromet je ob ustanovitvi 1960. leta kupilo od nizozemske
firme dve rabljeni štirimotorni potniški letali z batnimi motorji tipa DC-6B,
1961. leta pa še dve prav tako rabljeni letali istega tipa. V začetku je podjetje
s tem,i letali uspešno poslovalo na evropskem in tudi ameriškem tržišču. V
tem času pa je nastopil hiter razvoj letalstva v svetu, ki se je manifestiral z zamenjavo letal z batnimi motorji z modernimi reaktivnimi letali v javnem zračnem prometu. Tako je podjetje s svojimi letali, ki so postala tehnično in ekonomsko zastarela, izgubilo tržišče v Severni Ameriki, pozneje pa tudi v Evropi.
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Ker podjetje ni pravočasno sledilo razvoju in zamenjalo starih letal s sodobnimi,
je prišlo 1968. leta v stečaj.
Podjetje Inex Adria Aviopromet, ki je nastalo s priključitvijo tega podjetja k podjetju Interexport iz Beograda, je s pomočjo matičnega podjetja
kupilo štiri nova reaktivna letala DC-9, stara letala pa prodalo.
Kupec novih letal je bilo podjetje Interexport, kredite za letala pa odplačuje
v celoti podjetje Inex Adria Aviopromet, ki je po pogodbi z Intereksportom
najemnik teh letal. Letala bodo postala osnovno sredstvo Inex Adria Avioprometa, ko bodo izplačane vse kreditne obveze za njihov nakup. (Izjava podjetja
Interexport z dne 21. 9. 1972.)
Prvo od omenjenih letal je bilo kupljeno aprila 1969, drugo aprila 1970,
tretje aprila 1971 in četrto na koncu 1971. leta. Kupljena letala imajo naslednje
karakteristike:
3 letala so tipa DC-9-32 — potniška verzija s 115 sedeži, 1 letalo je tipa DC-9-33
kombinirana potniško-tovorna verzija s 115 sedeži ali 15 300 kg tovora.
Za nakup štirih reaktivnih letal DC-9 so pridobljeni naslednji krediti:
Dajalec kredita

Znesek kredita
v US $

Exim banka, Washingtom
Jugobanka, Beograd
Inex banka, Beograd
Ljubljanska banka
Ljubljanska banka
Skupaj

16 878 386,33
780 900,00
4 403 221,80
475 197,00
300 000,00
22 837 705,13

Vračilna doba
8
8
8
8
5

let
let
let
let
let

Obrestna mera
6,7 °/o
8,0 °/o
8,0 %>
8,0 °/o
8,0 °/o

Obresti za najetje kredita znašajo po letih:
Leto

Celotne obresti

3°/o obrestna mera

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

5 736 538,14
13 557 003,66
16 899 066,55
14 904 747,45
11 869 924,50
8 908 588,85
6 208 911,10
3 595 233,35
1 206 083,40
173 677,15

—
—
7 411 795,45
6 529 829,25
5 195 260,25
3 895 014,10
2 713 420,55
1 572 180,25
525 321,70
75 865,70

Skupaj

83 059 774,15

27 918 687,25

Od skupnega zneska obresti za najete kredite v višini 83 059 774,15 din
naj bi se podjetju Inex Adria Aviopromet iz sredstev republike povrnilo
27 918 687,25 din, kar predstavlja 33,61 % ali 1/3 obresti.
Podjetje Inex Adria Aviopromet ne zahteva povračila obrestne mere za leto
1970 in 1971. Zahtevano povračilo obrestne mere naj bi veljalo samo za že
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kupljena 4 letala DC-9. V primeru pozitivne rešitve podjetje ne bo zahtevalo
republiške pomoči pri razširitvi obsega poslovanja na medkontinentalni program
in v zvezi s tem z najemom in obratovanjem letala DC-8 v letu 1972.
Bivše podjetje Adria Aviopromet se je priključilo podjetju Interexport iz
Beograda 28. 4. 1969 in dobilo ime Inex Adria Aviopromet s statusom samostojne organizacije združenega dela z lastnostjo pravne osebe, ki ima lastni obračun
in s celotnim dohodkom samostojno razpolaga. Razen že omenjene pogodbe o
najemu letal nima podjetje Inex AA nobenih drugih obveznosti do matičnega
podjetja Interexport.
Po priključitvi Interexporta je doseglo podjetje naslednje poslovne rezultate :
1.
2.
3.
4.
5.

Bruto: promet
Anuitete
Neto osebni dohodki
Ostanek čistega dohodka
Število zaposlenih

1969

1970

1971

40 907 380
moratorij
2 528 601
264 488
102

68 088 256
moratorij
3 886 125
155 319
104

138 040 777
41 886 940
6117 026
419 749
166

V istem obdobju je podjetje Inex AA v poslovanju na področju mednarodnega zračnega prometa doseglo naslednje rezultate:
Leto

Devizni doh.

Reteneija

a^gaclja

1969
1970
1971

26 622 190
56 247 758
114 122 499

15 209 214
30 256 361
44 521 624

3 317 807
6 533 624
16 347 834

8 095 169
19 457 773
53 252991

3 173 470
7 776 873
15 553 747

Skupaj

196 992 447

89 987 199

26199 315

80 805 933

26 504 090

Iz prikazanih podatkov je razvidno-, da je podjetje z novimi letali zelo
uspešno poslovalo, da pa je obremenjeno z visokimi anuitetami, ki znašajo do
30'% celotnega letnega dohodka in zaradi tega dosegajo majhen ostanek čistega
dohodka. Takšno stanje lahko povzroči dolgoletno stagnacijo podjetja, ki je
lahko v izredno dobrih pogojih za razvoj letalskega prometa v notranjem in
mednarodnem, prometu nevarna za naslednji razvoj podjetja in njegove konkurenčne sposobnosti na domačem in mednarodnem tržišču letalskih uslug.
Po strokovnih ocenah se bodo kapacitete javnega letalskega prometa v Jugoslaviji v obdobju 1971—1975 povečale za 2,5-krat. Takšnemu razvoju podjetje
Inex AA pri njegovi sedanji ekonomski situaciji ni sposobno slediti.
Povsod v svetu, kjer vladajo tržni odnosi, razen v vzhodnih socialističnih
državah, kjer je sistem drugačen, uživajo letalska prevozniška podjetja določene
ugodnosti, ker so nizko rentabilna in kapitalno zahtevna, vendar izredno pomembna za vsako državo, Te ugodnosti vsekakor vplivajo na večjo konkurenčno sposobnost letalskih kompanij. V takšnih pogojih lahko naše podjetje konkurira samo z nižjimi osebnimi dohodki in nižjo režijo. Ugodnosti, ki jih uživajo
tuje kompanije za zračni promet od svojih držav, so predvsem brezcarinski uvoz
letal, dolgoročni krediti za njihov nakup in dolgoročni krediti za spremljajoče
objekte, kot so: hangarji, skladišča, delavnice in podobno. Uvoz letal pri nas
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je obremenjen s 6'% uvoznimi dajatvami, kreditni pogoji pri nakupu pa ao
dokaj neugodni (8-letna odplačilna doba).
Zveza je z zakonom o nižjih obrestnih merah ter o nadomestilu za obresti
in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije (Uradni list
SFRJ, št. 28/1966) med drugim določila, da dobijo poslovne banke in druge
organizacije 3 % dodatnih obresti iz sredstev federacije, kadar dajejo kredite za
nakup transportnih sredstev zračnega prometa. Te ugodnosti je v preteklih
letih izkoristilo podjetje JAT (Jugoslovanski aerotransport) iz Beograda za nakup novih reaktivnih letal za modernizacijo svoje flote. Podjetje Ineks AA
pa se je prijavilo za izkoriščanje te ugodnosti v času, ko je zaradi ustavnih
sprememb, omenjeni zakon prenehal veljati in je zadeva postala republiška pristojnost. Podjetje je namreč ravno v tem času začelo kupovati nova letala.
SR Srbija je v juliju 1972. leta sprejela svoj zakon o sodelovanju SR Srbije
pri plačilu obresti za kredite za nakup opreme za potrebe podjetja za zračni
promet —■ JAT iz Beograda, (SI. glasnik SRS, št. 28/72), po katerem se obvezuje,
da bo sodelovala pri plačilu obresti za kredite za nakup letal in druge letalske
opreme za potrebe JAT v času od 1972. leta do 31. 12. 1975. leta, in sicer
v skupnem znesku 193,3 mio din oz. po letih:
1972.
1973.
1974.
1975.

leta
leta
leta
leta

41,5
41,5
47,5
62,8

mio din
mio-din
mio din
mio din

Omenjena sredstva se dajejo brez vračila in se lahko neizkoriščeni del
sredstev v enem letu uporablja za iste namene v naslednjem letu vključno do
konca 1976. leta.
Pomembno je, da so sredstva namenjena za realizacijo razvojnega programa
podjetja JAT v obdobju od 1971 do> 1975, ki naj bi s to pomočjo povečalo svoje
prevozne zmoglijvosti tako, da bo v 1975. letu sposobno prepeljati 3 798 000 potnikov v primerjavi z 1 206 000 prepeljanih potnikov v 1970. letu.
Podjetje Inex AA prosi republiko Slovenijo za povračilo 3% obrestne mere
za kredite za že kupljena moderna letala in ne postavlja posebne zahteve za
svoj nadaljnji razvoj, ki ga namerava zagotoviti v okviru lastnih sredstev in
iz sredstev povračila obrestne mere za že kupljena letala.
Menimo1, da iz obrazložitve sledi, da je prošnja podjetja Inex AA za povračilo 3:°/fl obrestne mere za kredite za 4 letala DC-9, ki jih je podjetje kupilo
v letih 1969—1970, upravičena iz naslednjih razlogov:
— ker večina podjetij za zračni promet uživa določene ugodnosti pri nakupu
letal in so večje ugodnosti zagotovljene tudi podjetju JAT s strani SR Srbije.
V takih pogojih bi bilo podjetje Inex AA brez zahtevanih ugodnosti konkurenčno prizadeto na tržišču letalskih prevozov;
— podatki o ekonomskem položaju podjetja kažejo, da podjetje zaradi visokih anuitetnih zadolžitev posluje z zelo nizkim ostankom čistega dohodka,
kar ogroža njegovo normalno poslovanje in pogoje za nujni razvoj;
— podjetje bo sredstva, pridobljena s povračilom dela obresti iz sredstev
republiškega proračuna, uporabilo namensko za nakup letal in si tako zagotovilo
pogoje za razvoj in modernizacijo svojih prevoznih kapacitet.
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Iz priloge št. 2 je razvidno, da 3'% nadomestilo za del obresti za najete
kredite Inex Adria Aviopromet znašajo za leto 1972 7 411 795,45 in za leto 1973
6 529 829,25. Predlagamo skupščini SR Slovenije, da sprejme zakon, s katerim naj
bi se podjetju IAA zagotovila sredstva za nadomestilo obresti za leto 1972 in 1973
le v višini 10 000 000 din (odlok o'finančnem načrtu posebnega računa sredstev
SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih
gospodarskih dejavnosti, Uradni list SRS, št. 8/73 — postavka 2.63), razliko
pa naj bi zagotovili v letu 1974.
POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo
z dne 23. 5. 1973, št. 402-187/73
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročila z dne 25. 5.
1973, št. 402-187/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
28. 5. 1973, št. 402-187/73
Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 30. 5. 1973, št.
402-187/73

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k predlogu zakona o koriščenju kreditov iz sporazuma
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih
socialističnih republik, sklenjenega 2. novembra 1972
Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXV. amandmaja k ustavi SFRJ
in 3. alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter v zvezi
z določbo 61. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine
SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-238/72) je skupščina SR Slovenije na seji
republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k predlogu zakona o koriščenju kreditov iz sporazuma
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih
socialističnih republik, sklenjenega 2. novembra 1972
Daje se soglasje k predlogu zakona o koriščenju kreditov iz sporazuma med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih
republik, sklenjenega 2. novembra 1972.
St.: 0100-36/73
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POROČILA

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 5.
1973, št. 0100-36/73
Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 30. 5. 1973. št.
0100-36/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
25. 5. 1973, št. 0100-36/73
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado
Socialistične federativne republiku Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih
socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi
in rekonstrukciji podjetij in drugih objektov v SFR Jugoslaviji
Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ
in 3. alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter v
zvezi z določbo 61. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-238/72) je skupščina SR Slovenije
na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih
socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi
in rekonstrukciji podjetij in drugih objektov v SFR Jugoslaviji
Daje se soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in
rekonstrukciji podjetij in drugih objektov v SFR Jugoslaviji.
St.: 0100-35/73
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 83. seji dne 25. maja
1973 obravnaval predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične
federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji
podjetij in drugih objektov v SFR Jugoslaviji, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil v soglasje zvezni izvršni svet.
K predlaganemu zakonu in predlogu odloka o soglasju k predlogu zakona
odbor nima pripomb in predlaga zboru, da sprejme predlog odloka o soglasju.
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Odbor predlaga, da se zvezni izvršni svet obvesti o nujni tehnični korekturi
v tabelarnem pregledu industrijskih podjetij in drugih objektov, pri katerih
graditvi in rekonstrukciji bosta pogodbenici sodelovali v času od leta 1973 do
leta 1980:
— k tek. št. 30: beseda »suhega« naj se zamenja z besedo
»plavajočega«.
V okviru splošne razprave je odbor ugotovil, da je razmeroma malo podjetij,
ki bodo deležna sovjetskega kredita že v prvem obdobju. Predvsem je nerazumljivo dejstvo, da med 12 elektrarnami ni niti ene s področja SR Slovenije. Ta
ugotovitev je toliko pomembnejša glede na dokajšen uvoz električne energije
iz drugih republik. Po mnenju odbora bi morah vsaj republiški organi poskrbeti, da bi naša gradnja prišla v sklop prvega obdobja financiranja, kar je nujno
ob dejstvu izrednega pomanjkanja električne energije še posebej v SR Sloveniji.
Kolikor v okviru elektrogospodarstva menijo, da ni primerno vlagati zahtevkov
za sredstva oziroma gradnjo iz tega kredita, pa bi bilo verjetno prav, da bi
republiški organi ali gospodarska zbornica začela postopek za pridobitev sredstev
za financiranje gradnje TE Trbovlje IV. Po mnenju odbora je ta prepust povzročil dokajšnjo škodo slovenskemu gospodarstvu.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka.
St.: 0100-35/73
Ljubljana, 25. 5. 1973
Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 30. 5. 1973, št.
0100-35/73
Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov skupščine SR Slovenije —
poročilo z dne 14. 5. 1973, št. 0100-36, 35/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
25. 5. 1973, št. 0100-35/73
PREDLOG ODLOKA
o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu uporabe sredstev
hranilnih vlog pri poštni hranilnici
1. člen
V 2. členu odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni
hranilnici (Uradni list SRS, št. 22/72 in 54/72) se za 3. točko doda nova 4. točka,
ki se glasi:
»4. za kredite za izgradnjo letališke infrastrukture«.
2. člen
V 4. členu se za besedilom »PTT prometa« vstavi vejica in doda besedilo:
»za kredite za izgradnjo letališke infrastrukture«.
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Za 5. členom se doda nov 5. a člen, ki se glasi:
»Za kredite za izgradnjo letališke infrastrukture se uporabi do^ 10 Vo
sredstev iz 1. -člena tega odloka.
Sredstva iz prejšnjega odstavka bo narodna banka Slovenije dala poslovnim
bankam kot reeskontni kredit na podlagi kreditov, ki so jih poslovne banke
dale organizacijam združenega dela za izgradnjo letališke infrastrukture.
Pogoje za dajanje reeskontnih kreditov iz prejšnjega odstavka določi izvršni
svet skupščine SR Slovenije.
Razlika med obrestmi, ki se plačajo poštni hranilnici za sredstva iz 1.
člena tega odloka in obrestmi, ki jih plačajo poslovne banke za reeskontne
kredite iz drugega odstavka tega člena, se poravnajo iz presežka dohodkov nad
izdatki narodne banke Slovenije po drugi alinei 58. člena zakona o< narodni banki
Slovenije (Uradni list SRS, šft. 3/73).«
4. člen
V 6. členu se za besedilom »PTT prometa (4. člen)« doda besedilo : »ter za
kredite za izgradnjo letališke infrastrukture (5. a člen)«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je sprejela družbeni plan razvoja SR Slovenije
v letih 1971 do 1975. Med drugim je v gradivu s področja prometne infrastrukture zapisano naslednje:
. »Uvajanje vse večjih in hitrejših avionov ter povečanje prometa v domačem in zlasti v mednarodnem zračnem potniškem in blagovnem prometu narekuje razširitev in rekonstrukcijo pristaniške stavbe, podaljšanje vzletno-pristajalne steze, povečanje ploščadi za sprejem in odpravo letal in drugih spremljajočih objektov na letališču Brnik. Tudi z vidika razvoja turizma bo nujno, da
se letališče Brnik opremi za sprejem letal večjih zmogljivosti. Predviden je
tudi začetek gradnje sekundarnega letališča pri Mariboru kot letališča B razreda za javni potniški in tovorni promet ter dograjevanje obstoječih športnih
letališč v terciarna letališča, s čimer bo omogočen razvoj športno-turistične in
STOL-aviacij e.«
Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je na 50. seji dne 28. februarja
1973 obravnaval tudi sistem financiranja izgradnje infrastrukturnih objektov
na letališčih za javni promet v SR Sloveniji in na predlog odbora za finance
sprejel sklep:
»Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj v skladu s predvidevanji in
usmeritvami plana družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letih 1971 do
1975 čimprej predloži v obravnavo pristojnima zboroma skupščine SR Slovenije rešitve, s katerimi bo urejen sistem financiranja gradnje infrastrukturnih
objektov na letališčih za javni promet v SR Sloveniji.«
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V skladu s sprejetjem politike republike kot družbenopolitične skupnosti
in neposredne pritegnitve samoupravno združenega dela, spremenjenega položaja
bank v našem sistemu ne vidimo1 niti potrebe niti smotrnosti, da družbenopolitična skupnost ureja nekatere smeri razvoja z določenimi ukrepi (beneficirane
obrestne mere in podobno), saj se za to, na podlagi neposrednih interesov in
potreb, lahko uspešno dogovarjajo zainteresiram dejavniki.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije v skladu s sprejetimi sklepi skupščine
ocenjuje, da bi bila primerna rešitev financiranja gradnje letališke infrastrukture s sredstvi poštne hranilnice. Po predloženi rešitvi bi Narodna banka
Slovenije omogočala reeskontne kredite tistim poslovnim bankam, ki bi dajale
kredite posameznim organizacijam združenega dela za gradnjo letališke infrastrukture. S funkcijo reeskonta bi na določen način nadomestili dosedanjo vlogo
beneficiranih obresti in na ta način spodbudili posamezne asociacije za vlaganja
v tovrstno infrastrukturo, ki po' svojem značaju ne prenese običajnih bančnih
kreditnih pogojev.
Na predlagani način bi del sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici
uporabili za kredite za gradnjo letališke infrastrukture po principih reeskonta.
Po ocenah in dinamiki priliva teh sredstev bi na leto razpolagah z do1 20 milij.
dinarjev do konca leta 1975 ali skupaj približno z do> 60 milij. dinarjev, kot je
veljavnost odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici (Uradni list SRS, št. 22/72 in 54/72). Zaradi razlik med obrestmi, tj. med
obrestmi za dane kredite poslovnih bank organizacijam združenega dela in
reeskontnimi krediti Narodne banke, predloženi odlok predvideva, da bi se
razlike med obrestmi poravnale v breme presežkov nad izdatki Narodne banke
Slovenije, ki so opredeljeni v drugi alinei 28. člena zakona o Narodni banki
Slovenije.
POROČILA
Odbor za finance gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije je na svoji
seji dne 29. maja 1973 obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Odbor je uvodoma ugotovil, da predstavlja predlog odloka začetek realizacije sklepa, ki ga je gospodarski zbor skupščine SR Slovenije sprejel na 50.
seji dne 28. februarja 1973, ko je obravnaval tudi sistem financiranja gradrfje
infrastrukturnih objektov na letališčih za javni promet v SR Sloveniji. Tedaj
je na predlog odbora za finance sklenil, da naj se čimprej predložijo skupščini
SR Slovenije rešitve, s katerimi bo urejen sistem financiranja gradnje infrastrukturnih objektov na letališčih.
V zvezi s predloženo rešitvijo je bilo navedeno, da je stališče Maribora, da
se v sedanji situaciji sprejme predloženi način financiranja, ker je to potrebno
za začetek del pri gradnji letališča Maribor-Slivnica. Vendar to za Maribor ne
more biti končna rešitev. Zaradi tega je po mnenju predstavnikov Maribora
potrebno proučiti tudi drugačne rešitve financiranja gradnje letališke infrastrukture, kot je predložena s sredstvi poštne hranilnice. Maribor se zavzema
predvsem za to, da republika prevzame financiranje gradnje letališke infrastrukture brez obveznosti vračanja. Ugotovljeno je, da bi bilo potrebno za
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gradnjo letališča Maribor-Slivnica '38,7 mio din. Po predlogu Maribora se za
gradnjo letališča Maribor-Slivnica ne bi smelo obremenjevati gospodarstva.
S tem v zvezi je bilo navedeno, ida se lahko gradnjo letališke infrastrukture
v Mariboru glede na pomembnost razvoja letališke mreže primerja z obveznostmi, ki jih je prevzela republika za podjetje Inex Adria Aviopromet, ki znaša
do leta 1979 okoli 28 mjo din. Maribor je svojo udeležbo pri gradnji tega letališča že rešil v letošnjem letu (odkup zemljišča, ureditev travnate steze, izdelava
manjkajočih načrtov), ter je v dogovoru s podjetjem Aerodrom Ljubljana, da
le-ta prevzame gradnjo letališča v Mariboru, po dograditvi pa bi letališče
v Mariboru prešlo v sestav tega podjetja kot temeljna organizacija združenega dela.
Odbor se je strinjal s tem stališčem in je menil, da je potrebno še naprej
proučevati razne možnosti za financiranje gradnje letališke infrastrukture
v republiki ter da predloženi odlok predstavlja le začetek reševanja te problematike.
Odbor ni imel konkretnih pripomb k predlogu odloka in predlaga gospodarskemu zboru, da ga sprejme v besedilu, ki ga je predložil izvršni svet.
Odbor je za svojega poročevalca v zboru določil poslanko Maro Zlebnik.
St.: 44-24/73
Ljubljana, 30. 5. 1973

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 5.
1973, št. 44-24/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
28. 5. 1973, št. 44-24/73
PREDLOG ODLOKA
o najetju posojila iz stalne proračunske rezerve federacije
I.
Socialistična republika Slovenija najame iz sredstev stalne proračunske
rezerve federacije posojilo v znesku 63 000 000,00 dinarjev za odpravo bilančnih
težav v letu 1973 po prvem odstavku 16. člena zakona o izvrševanju proračuna
federacije za leto 1973 (Uradni list SFRJ, št. 71/72).
II.
Pogodbo o najetju posojila iz prejšnje točke sklene za Socialistično republiko Slovenijo republiški sekretar za finance.
III.
Sredstva najetega posojila se prenesejo v proračun Socialistične republike
Slovenije za leto 1973.

Priloge

1105

IV.
Posojilo iz prve točke tega odloka bo Socialistična republika Slovenija
vrnila iz republiškega proračuna po določbah drugega odstavka 16. člena zakona
O izvrševanju proračuna federacije za leto 1973.
V.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Financiranje invalidskcKpokojninskega zavarovanja vojaških oseb se je
v letu 1973 združilo in preneslo v proračun federacije, pred tem so sredstva
za ta namen zagotavljale posamezne republike. S prenosom te obveznosti na
federacijo je glede na število upravičencev nastala občutna razlika med obveznostjo v letu 1972 in povečanim, prispevkom za financiranje proračuna
federacije v letu 1973, ko je ta obveznost zajeta v celoti v zveznem proračunu.
Ker je sprememba povzročila težave v bilancah splošne porabe v nekaterih
republikah oziroma pokrajinah, je zveza v zakonu o izvrševanju proračuna
federacije za leto 1973 omogočila SR Sloveniji, SR Makedoniji in AP Kosovo
najetje brezobrestnega posojila iz stalne proračunske rezerve federacije. Posojilo v višini 63 000 000,00 dinarjev mora SR Slovenija krniti v dveh enakih letnih
obrokih, in sicer prvega do 30. novembra 1974, drugega pa do 30. novembra 1975.
Posojilo se usmeri v proračun SR Slovenije za leto 1973 ter se uporabi
za kritje proračunske porabe.
Po 109. členu zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64, 43/67, 40/68 in 43/70) odloča o zadolžitvi
družbenopolitične skupnosti skupščina. Odlok o najetju posojila iz sredstev
stalne proračunske rezerve federacije mora torej za SR Slovenijo sprejeti
skupščina. Predlagamo, da skupščina SR Slovenije z odlokom o najetju posojila
v znesku 63 000 000,00 dinarjev pooblasti republiškega sekretarja za finance,
da za SR Slovenijo sklene ustrezno pogodbo.

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 5.
1973, št. 44-33/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
28. 5. 1973, št. 44-33/73
Začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 7. 6. 1973, št. 44-33/73.
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PREDLOG ODLOKA
o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije
v znesku 58 834 800 dinarjev
I.

Socialistična republika Slovenija najame pri Narodni banki Jugoslavije
posojilo v znesku 58 834 800,00 dinarjev kot del dinarske protivrednosti mednarodnega posojila v znesku 30 000 000,00 $, kolikor po sklepu zveznega izvršnega sveta z dne 13. decembra 1972 odpade na Socialistično republiko Slovenijo.
II.
Pogodbo o najetju posojila iz prejšnje točke sklene v imenu in za račun
Socialistične republike Slovenije guverner Narodne banke Slovenije.
III.
Iz sredstev posojila po I. točki tega člena daje Narodna banka Slovenije
posojila poslovnim bankam, ki so dale kredite za izgradnjo turističnih objektov
po 15. členu zakona o nadomestilu za def obresti uporabnikom investicijskih
kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 7/72 in 8/73)
in sicer v sorazmerju s sredstvi, ki bi jih te banke po posebnih zveznih predpisih uveljavile na račun povečanih dodatnih obresti.
IV.
Do namenske uporabe posojila daje Narodna banka Slovenije poslovnim
bankam iz teh sredstev kratkoročne kredite za obratna sredstva.
V.
Pogoji, pod katerimi bo Narodna banka Slovenije dajala posojila poslovnim
bankam po prejšnji točki in medsebojna razmerja med SR Slovenjo in Narodno
banko Slovenije po tem odloku, se določijo s pogodbo, ki jo z Narodno banko
Slovenije sklene republiški sekretar za finance.
VI.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Federacija je po poprejšnjem soglasju republik in avtonomnih pokrajin
najela posojilo v znesku 30 000 000 $. Med republikama in avtonomnima pokrajinama je bil sprejet dogovor, da se dinarska protivrednost tega posojila v
višini 498,6 mili j. din uporabe za posebne kredite republikam- in avtonomnim
pokrajinama z namenom, da pokrijejo že nastale obveznosti v zvezi z gradnjo
objektov turističnega gospodarstva.

Priloge

1107

Dinarska protivrednost najetega posojila je razdeljena po republikah in
avtonomnih pokrajinah tako:
> = 16,62)
BIH
Crna gora
Hrvatska
Makedonija
Slovenija
Srbija (ožja)
Vojvodina

0,60 %
2,49,0/o
72,92 °/o
9,91 ^/o
11,80 %>
1,76 <Vo
0,52 l0/c

180 000 $
747 000 1
21 876 000 $
2 973 000 $
3 540 000 $
528 000 $
156 000 $

2 991 600,
12 415 140,
363 579 120,
49 411 260,
58 834 800,
8 775 360,
2 592 720,

Na podlagi sprejete devizne bilance in uporabe finančnih kreditov za leto
1973 je predvidena zadolžitev v višini 100 milij. $, s tem, da zvezni izvršni svet
določi uporabnike kreditov, t. j. poslovne banke in gospodarstvo. V tem okviru
je zvezni izvršni svet na seji 13. decembra 1972 razpravljal o gradivu »Turizem
v razvojni smeri Jugoslavije v času od 1971 do 1975« in sprejel sklep, da se
za dograditev turističnih objektov najame posojilo v višini 30 milij. $. V zvezi
s sklepi zveznega izvršnega sveta z dne 13. 12. 1972 je zvezni izvršni svet
znova obravnaval o tem posojilu 13 m,arca 1973.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je 14. marca 1973 obvestil zvezni
izvršni svet, da se strinja, da se v okviru kvote 100 milij. $ takoj realizira
kredit 30 mio $ in dinarska protivrednost razdeli po predlogu združenja poslovnih bank za financiranje investicij v turizmu s tem,, da tako razdeljena sredstva med narodne banke republik in avtonomnih pokrajin ne smejo prekoračiti
udeležbe posamezne republike oziroma avtonomnih pokrajin po ključu družbenega proizvoda vsega gospodarstva v okviru 100 milij. $ kredita.
Po 109. členu zakona o financiranju DPS (družbenopolitičnih skupnosti)
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64, 43/67, 40/68 in 43/70) odloča o
zadolžitvi DPS njena skupščina. Sklep o najetju mednarodnega posojila mora
torej za Socialistično republiko Slovenijo sprejeti skupščina SR Slovenije.
Predlagamo, da skupščina SR Slovenije z odlokom o najetju omenjenega
posojila pooblasti guvernerja Narodne banke Slovenije, da v imenu in za
račun SR Slovenije sklene pogodbo z Narodno banko Jugoslavije. Pogoji najetega kredita, t. j. stroški, obrestna mera, rok vračanja in tečajne razlike bodo
prenesene na republike in avtonomni pokrajini sorazmerno z udeležbo v
dinarski protivrednosti. Narodna banka Slovenije bo najeto posojilo razdelila
poslovnim bankam, ki bodo s posojilom hkrati prevzele tudi obveznost za kritje
tečajnih razlik, te pa bodo razlike prenesle na končne uporabnike kreditov.
Sredstva najetega posojila bodo uporabljena za pokritje izpada anticipativne
obrestne mere za turistične objekte, ki jih je zakon o prenosu izvenproračunske
bilance federacije enostransko prekinil. Dokler pa ta sredstva ne bodo uporabljena za navedene namene, naj bi jih Narodna banka Slovenije uporabila za
dovoljevanje posebnih kreditov poslovnim, bankam za odobravanje kratkoročnih
kreditov za obratna sredstva.
Pravice in obveznosti republik in avtonomnih pokrajin v zvezi z najetjem
posojila so razvidne in priložene začasne pogodbe Narodne banke Jugoslavije.
70»
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POROČILA

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 5.
1973, št. 44-30/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
28. 5. 1973, št. 44-30/73
Začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 7. 6. 1973, št. 44-30/73.

PREDLOG ODLOKA
o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije
v znesku 42 000 000 dinarjev
I.
Socialistična republika Slovenija najame pri Narodni banki Jugoslavije
posojilo v znesku 42 000 000,00 dinarjev po 5. členu zakona o ureditvi določenih
obveznosti, ki so s federacije prenesene na republike in avtonomni pokrajini
(Uradni list SFRJ št. 5-34/73).
II.
Pogodbo o najetju posojila iz prejšnje točke sklene za SR Slovenijo republiški sekretar za finance.
III.
SR Slovenija bo sredstva najetega posojila v skladu s 5. členom zakona o
ureditvi določenih obveznosti, ki so s federacije prenesene na republike in
avtonomni pokrajini, uporabila za izpopolnjevanje obveznosti, ki so bile nanjo
prenesene po zakonu o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za
gospodarske investicije na republike in avtonomni pokrajini (Uradni list SFR.J
št. 29-348/71).
IV.
Posojilo iz I. točke tega odloka bo SR Slovenija vrnila Narodni banki Jugoslavije iz republiškega proračuna po določbah pogodbe iz II. točke tega
odloka.
V.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
OBRAZLOŽITEV
Medrepubliški komite za področje financ in komite za monetarni sistem
sta na skupni seji 18. 1. 1973 obravnavala predlog za izdajo zakona o ureditvi
določenih obveznosti, ki so s federacije prenesene na republike in avtonomni
pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 5/73). Republike in avtonomni pokrajini so se
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sporazumele, da se sprejme zakon o konverziji, ki omogoča lažje izpolnjevanje
prevzetih obveznosti po izvenproračunski bilanci federacije. Učinek konverzije
za SR Slovenijo znaša 331,6 milij. dinarjev. Zaradi razkoraka med prevzetimi
sredstvi in obveznostmi predvsem v obdobju od leta 1971 do 1975 sprejeti zakon
tudi omogoča najetje posebnega kredita pri Narodni banki Jugoslavije pod
enakimi pogoji, kot je konverzija, t. j. z 20-letno odplačilno dobo, 1% letno
obrestno mero in s pričetkom vračanja posojila leta 1979. Zakon tudi določa namen uporabe teh sredstev, to pa je predvsem izpolnjevanje obveznosti, ki so
bile prenesene na republike in avtonomne pokrajine po zakonu o prenosu
sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike
in avtonomne pokrajine (Uradni list SFRJ, št. 29-348/72). Sredstva najetega
posojila se bodo SR Sloveniji sprostila v petih enakih letnih anuitetah od leta
1974 do vključno 1978. leta, po 8 400 000,00 dinarjev.
Po 109. členu zakona o financiranju DPS (družbenopolitičnih skupnosti)
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64, 43/67, 40/68 in 43/70) odloča o zadolžitvi DPS skupščina. Sklep o najetju posebnega kredita pri Narodni banki
Jugoslavije mora torej za socialistično republiko< Slovenijo sprejeti skupščina
SR Slovenije.
Predlagamo, da skupščina SR Slovenije sprejme predloženi odlok in pooblasti republiškega sekretarja za finance, da sklene pogodbo med Narodno
banko Jugoslavije in SR Slovenijo.
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 5.
1973, št. 44-31/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
28. 5. 1973, št. 44-31/73
Začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 7. 6. 1973, št. 44-31/73.

PREDLOG ODLOKA
o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije
v znesku 80 000 000 dinarjev
I.
Socialistična republika Slovenija najame pri Narodni banki Jugoslavije
posojilo v znesku 80 000 000.— dinarjev po 6. členu zakona o ureditvi določenih
obveznosti, ki so s federacije prenesene na republike in avtonomni pokrajini
(Uradni list SFRJ, št. 5-34/73).
II.
Pogodbo o najetju posojila iz prejšnje točke sklene za Socialistično republiko
Slovenijo republiški sekretar za finance.
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SR Slovenija bo sredstva najetega posojila uporabila za izpolnjevanje obveznosti, ki so bile nanjo prenesene po zakonu o prenosu sredstev, pravic in
obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike in avtonomni
pokrajini (Uradni list SFRJ št. 29-348/71).
IV.
Posojilo iz I. točke odloka bo SR Slovenija vrnila Narodni banki Jugoslavije iz republiškega proračuna po določbah pogodbe iz II. točke tega odloka.
V.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Po 6. členu zakona o ureditvi določenih obveznosti, ki so s federacije prenesene na republike in avtonomjii pokrajini (Uradni list SFRJ št. 5/73) se poleg
SR Hrvatske dovoli SR Sloveniji najetje posebnega kredita pri Narodni banki
Jugoslavije v višini 80 000 000.— dinarjev v treh enakih anuitetah po 26 668 000
dinarjev od leta 1974 do 1976. leta za dobo 20 let in z l'°/o obrestno' mero.
Predvsem zaradi obsega prevzetih inozemskih posojil in kreditov po »znanih« in
neznanih koristnikih do Narodne banke Jugoslavije in Jugoslovanske investicijske banke od leta 1971 do 1975 predlagamo skupščini, da se tudi ta sredstva
namensko usmerijo za izpolnjevanje obveznosti do inozemstva.
Po 109. členu zakona o financiranju DPS (družbenopolitičnih skupnosti)
v SR Sloveniji (Uradni list SRS št. 36/64, 43/67, 40/68 in 43/70) odloča o zadolžitvi DPS skupščina. Odlok o najetju posojila pri Narodni banki Jugosavije
mora torej za SR Slovenijo sprejeti skupščina. Predlagamo, da skupščina
SR Slovenije z odlokom o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v
znesku 80 000 000,00 dinarjev pooblasti republiškega sekretarja za finance, da za
SR Slovenijo sklene pogodbo z Narodno banko Jugoslavije.

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 5.
1973, št. 44-32/73
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
28. 5. 1973, št. 44-32/73
Začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 7. 6. 1973, št. 44-32/73.
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POROČILO
k programu usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji
in zakonodajnega dela v letu 1973
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na sejah dne 26. marca in 28. marca 1973 obravnavala program usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji in zakonodajnega dela
v letu 1973, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
Uvodoma je bilo poudarjeno, da je predloženi program usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji in zakonodajnega dela v letu 1973
nujen zaradi realizacije spremembe ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev k ustavi SR Slovenije, ki je v decembru preteklega leta podaljšal
rok za uskladitev zakonov, ki niso bili usklađeni zaradi objektivnih vzrokov
v letu 1972, do 31. 12. 1973.
Predloženi program je po mnenju komisije skrbno pripravljen, saj temelji
na sprejetih ustavnih amandmajih, na izhodiščih za drugo fazo ustavnih sprememb in upošteva naloge in sprejete resolucije o družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije. Prav tako predloženi akt upošteva še vedno aktualne
cilje in naloge, ki jih je določila resolucija o temeljih zakonodajne politike republike, zlasti glede načel, da naj zakonodaja ureja le tista vprašanja in odnose,
ki so splošnega pomena za republiko, materialno-pravna razmerja, in da naj
republiški predpisi pospešujejo nadaljnji razvoj samoupravljanja v občinah
in krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih ter organizacijah
združenega dela. Bodoča zakonodaja naj še vnaprej omogoča in pospešuje proces družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja in zakonsko
intervenira le takrat, če samoupravno ne bodo uresničeni socialistični samoupravni odnosi in interesi delovnih ljudi v organizacijah združenega dela in
interesi širše družbene skupnosti.
V razpravi je bilo zlasti poudarjeno, da naj posamezne zakonodajne rešitve
v čimvečji meri upoištevajo koncepcijo druge faze ustavnih sprememb, da kjer je
le mogoče ne bodo potrebne ponovne revizije po sprejetju zaključne faze ustavne
reforme. Na vseh področjih sicer to ne bo mogoče in bo potrebno v tem programu navedene zakonske rešitve kasneje še dopolnjevati oziroma prehodno
sprejeti začasne rešitve. V letošnjem letu bo vsekakor potrebno vgrajevati v
zakonodajo vse možnosti in rešitve, ki dopolnjujejo ustavo iz leta 1963, in ki
niso v nasprotju s sedanjo ureditvijo, hkrati pa čimbolj upoštevati vsebinske
usmeritve, ki so izražene v zasnovi za drugo fazo ustavnih sprememb. Komisija
pa je zlasti opozorila, da bo moral biti z bodočo zakonodajo narejen bistven
premik od dosedanjih organizacijskih zakonov na zakone, ki bodo vsebovali
materialno-pravna vprašanja. Doseči bo treba zlasti uspešno1 sodelovanje med
posameznimi nosilci nalog, da se ne bodo ponavljale nekatere napake, ki so
bile v dosedanji zakonodajni praksi. Proučiti bo treba, če ni mogoče še nekaterih sorodnih področij združiti v enotnih zakonih, ker bo le s takim pristopom
doseženo, da bodo bodoči zakoni kvalitetni, trajni in učinkoviti. Komisija za
sistem in zakonodajo pri izvršnem svetu bo marala v tej smeri koordinirati naloge in usmerjati to delo s pravno-sistemskega in političnega vidika. Ta komisija pa bo lahko opravila pomembno delo glede združevanja posameznih
zakonskih področij le, če ji bodo taki zakoni pravočasno predloženi.

1112

Priloge

V prihodnje bo treba pri uresničevanju zakonodajne dejavnosti čimbolj
težiti k temu, da bodo zakoni predvsem urejali temeljna vprašanja. Zato
bo treba dati večji poudarek pooblastilu, ki ga ima izvršni svet na podlagi 4.
točke LIL amandmaja k ustavi SR Slovenije, za izdajo uredb in drugih predpisov za izvrševanje republiških zakonov iz 1. in 2. točke XLIII. amandmaja,
splošnih aktov skupščine SR Slovenije ter zveznih zakonov v okviru republiških pristojnosti. Ta možnost v dosedanji zakonodajni praksi ni bila dovolj
realizirana. Pri tem pa ne gre prezreti, da bodo morala ostati še naprej predmet
zakonskega urejanja materialno-pravna razmerja, ki jih ne morejo urejati
izvršilni predpisi.
Izraženo je bilo tudi, da bi moral biti v programu dan poudarek medrepubliškemu sodelovanju, zlasti na področjih, ki so bila doslej v zvezni pristojnosti.
Tudi to bo pripomoglo, da bo naša zakonodaja dobila trajnejši značaj.
Komisija je pozitivno ocenila strukturo programa, ki v prvem delu vsebuje
prioritetne zakone, predvsem glede na njihov vsebinski pomen. To so zlasti
zakoni, od katerih je odvisno uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov
v združenem delu in ki pomenijo nove sistemske rešitve ter vsebinske premike
glede na sedanjo ureditev. V naslednjih poglavjih so našteti zakoni, ki so nekoliko manj pomembni glede na vsebinsko problematiko. To so predvsem zakoni,
ki zahtevajo daljše in temeljito razčiščevanje; zakoni, ki so bili predvideni za
usklajevanje v daljšem roku (14. člen republiškega ustavnega zakona); zakoni,
ki izhajajo iz spremenjenega obsega zakonodajnega urejanja s strani federacije
in so sedaj delno v pristojnosti republike, in novi zakoni, ki jih ne vsebuje
ustavni zakon in so izven usklajevanja z novimi ustavnimi amandmaji.
Ob zaključku obravnave programa je komisija poudarila, da zakonodajni
program ne obvezuje le izvršnega sveta oziroma drugih zakonodajnih nosilcev,
temveč vse družbenopolitične, samoupravne in strokovne skupnosti, da se
aktivno vključijo v zakonodajno dejavnost. Tudi republiška skupščina naj bi
bila zakonodajni nosilec s tem/ da bi pripravila zakone, za katere meni, da so
potrebni.
Program zakonodajne dejavnosti izvršnega sveta določa rok, ko bo skupščini
predložen zakonski akt. Postavlja se vprašanje, ali je potrebno, da pristojni
zbori republiške skupščine pripravijo temu programu primeren program svoje
dejavnosti do konca tega leta, ki naj zajame delo zborov in eventualno tudi delo
drugih predlagateljev zakonskih aktov, ki bi se pojavili.
Zaradi časovne stiske in dela pri pripravi nove ustave je vsekakor realnejša
rešitev, da vsi skupščinski zbori razpravljajo o predloženem programu, dajo
svoja mnenja in pripombe, ki naj jih nato izvršni svet sprejme. S tem bi se
tudi skupščinski zbori ustvarjalno vključili v izvajanje ustavnih amandmajev, se
seznanili z obsegom in vsebino dela v tem letu in dali potrebno zagotovitev,
da bo delo v največji meri opravljeno.
St.: 010-20/73
Ljubljana, 29. 5. 1973
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POROČILO
o izidu nadomestnih volitev poslanca gospodarskega zbora
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. 5-20/69) gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije tole
poročilo :
Za nadomestne volitve poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije
v 9. volilni enoti Žalec, ki jih je razpisalo predsedstvo skupščine SR Slovenije
z odlokom dne 5. februarja 1973 (Uradni list SRS, št. 5-25/73), je bila potrjena
kandidatura kandidacijske konference za kandidata Ivana Košana, kmeta iz
Crnove 29.
O predlaganem kandidatu je glasovalo volilno telo dne 27. marca 1973.
Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po opravljenih nadomestnih volitvah prevzela od občinske volilne komisije Žalec, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da sta bila postopek za določitev kandidata in volitve izvedena v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi
lahko vplivale na kandidaturo ali izid volitev.
Po ugotovitvi izida volitev pristojne občinske volilne komisije je v 9. volilni
enoti Žalec 106 članov volilnega telesa, in sicer 36 odbornikov občinskega zbora
skupščine občine Žalec, 36 odbornikov zbora delovnih skupnosti skupščine
občine Žalec in 34 delegatov delovnih skupnosti iz območja občine Žalec. Skupaj
je glasovalo 83 članov volilnega telesa.
Pri glasovanju je prejel kandidat Ivan Košan 82 glasov.
Neveljavna je bila ena glasovnica.
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 Košan, ki je
dobil večino glasov vseh članov volilnega telesa.
St.: 5-1/73
Ljubljana, 13. 4. 1973
POROČILO
o izidu nadomestnih volitev poslanca gospodarskega zbora
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. 5-20/69) gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije tole
poročilo :
Za nadomestne volitve poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije
v 21. volilni enoti Novo mesto, ki jih je razpisalo predsedstvo skupščine SR
Slovenije z odlokom dne 26. februarja 1973 (Uradni list SRS, št. 8-67/73), je
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bila potrjena kandidatura kandidacijske konference za kandidata Antona Pezdirca iz Metlike, CBE 40 a.
O predlaganem kandidatu so glasovala volilna telesa dne 19. aprila 1973.
Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po opravljenih nadomestnih volitvah prevzela od občinske volilne komisije Novo mesto,
preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da sta bila postopek za določitev
kandidata in volitve izvedena v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti,
ki bi lahko vplivale na kandidaturo ali na izid volitev. B01 ugotovitvi izida
volitev pristojne občinske volilne komisije je v 21. volilni enoti Novo mesto
363 'članov volilnih teles, in sicer 57 odbornikov občinske skupščine Črnomelj
in 23 delegatov delovnih skupnosti z območja občine Črnomelj; 50 odbornikov
občinske skupščine Metlika in 24 delegatov delovnih skupnosti z območja občine
Metlika; 89 odbornikov občinske skupščine Novo mesto in 39 delegatov delovne
skupnosti z območja občine Novo mesto; 58 odbornikov občinske skupščine
Trebnje in 23 delegatov delovnih skupnosti z območja občine Trebnje. Skupaj
je glasovalo 236 članov volilnih teles, in sicer 44 članov volilnih teles v občinski skupščini Črnomelj, 46 članov v občinski skupščini Metlika, 87 članov
v občinski skupščini Novo mesto in 59 članov v občinski skupščini Trebnje.
Pri glasovanju je prejel kandidat Anton Pezdirc 230 glasov.
Neveljavnih je bilo 6 glasovnic.
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 Anton Pezdirc, ki je
dobil večino glasov vseh članov volilnih teles v občinah z območja volilne enote.
St.: 6-1/73
PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnic okrožnega sodišča v Celju in Kopru
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter 12. in 19. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list
SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora 1973 sprejela
ODLOK
o razrešitvi sodnic okrožnega sodišča v Celju in Kopru
Razrešita se:
Mihaela Nečemar, dolžnosti sodnice okrožnega sodišča v Celju
in
Zorka Bradarič, dolžnosti sodnice okrožnega sodišča v Kopru.
OBRAZLOŽITEV
Sodnica okrožnega sodišča v Celju Mihaela Nečemar je dne 30. 3. 1973
vložila zahtevek za razrešitev dolžnosti sodnice okrožnega sodišča v Celju.
Predsedništvo okrožnega sodišča v Kopru je z dopisom opr. št. Su 87/72-11
z dne 5. 4. 1973 sporočilo, da je sodnica okrožnega sodišča v Kopru Zorka
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Bradarič prosila za razrešitev dolžnosti sodnice okrožnega sodišča v Kopru,
ker je bila od pristojnih občinskih skupščin imenovana za namestnika javnega
pravobranilca v Kopru.
Na podlagi določbe 1. točke 46. člena temeljnega zakona o splošnih sodiščih,
po kateri se sodnik razreši, če sam zahteva razrešitev, predlaga komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja republiškemu zboru skupščine
SR Slovenije, da razreši Mihaelo Nečemar dolžnosti sodnice okrožnega sodišča v
Celju in Zorko Bradarič dolžnosti sodnice okrožnega sodišča v Kopru.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi in imenovanju člana 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 dejavnosti (Uradni list SRS, št. 26-148/70)
je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
sprejela
ODLOK
o razrešitvi in imenovanju člana začasnega upravnega odbora
sklada Borisa Kidriča
1. Dolžnosti člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča se
razreši:
Franc Tavčar, generalpodpolkovnik, Ljubljana, Kersnikova 12.
2. Za člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča se imenuje:
Andrej Cetinski, generalmajor, Ljubljana, Kersnikova 12.

OBRAZLOŽITEV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 26. 3. 1973
sprejela vlogo generalpodpolkovnika Franca Tavčarja, v kateri prosi, da ga
skupščina SR Slovenije razreši dolžnosti kot člana začasnega upravnega odbora
sklada Borisa Kidriča. Funkcije člana začasnega upravnega odbora Borisa
Kidriča ne more upravljati zaradi preobremenjenosti na novem delovnem mestu.
Na seji dne 23. aprila 1973 je komisija razpravljala o vlogi generalpodpolkovnika Franca Tavčarja in jo sprejela kot utemeljeno.
Na podlagi razprave komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da imenuje za novega člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča Andreja Cetinskega, generalmajor j a na ljubljanskem armadnem področju.
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o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina
SR Slovenije v svet zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo
Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152, člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter prvega odstavka II. amandmaja k ustavi Socialistične
republike Slovenije in 7. člena zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno
varstvo (Uradni list SRS, št. 8-55/73) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina
SR Slovenije v svet zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstw
1. V svet zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo se imenujeta:
Franc Pentek, dipl. inž. strojništva, tehnični.svetovalec generalnega direktorja, Titovi zavodi Litostroj, Ljubljana;
mgr. dr. Maks i milj un G o 1 o b i č , polkovnik, specialist za splošno medicino,
vojna bolnica, Ljubljana.
2. Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati VIII. točka odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svetu zdravstvenih delovnih organizacij, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije in o določitvi samoupravnih
in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora dne 14. februarja 1973
in na seji socialno-zdravstvenega zbora dne 28. februarja 1973 sprejela zakon
o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo.
Po določbah 7. člena zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo
v svetu zavoda sodeluje 8 predstavnikov družbene skupnosti, od katerih 2 imenuje skupščina SR Slovenije, po enega pa delegirajo: Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja, skupnost zdravstvenih delovnih organizacij SR Slovenije, raziskovalna skupnost Slovenije, skupnost za varstvo okolja SR Slovenije,
skupščina mesta Ljubljane in skupščina občine Ljubljana-Center.
Glede na to, da je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora dne
19. julija 1972 v skladu z določbami 40. člena zakona o zdravstvu imenovala
v svet zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo kot predstavnika družbene
skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije, Franca Pentka, dipl. inž.
strojništva, tehničnega svetovalca generalnega direktorja Titovih zavodov Litostroj Ljubljana in mgr. dr. Maksimiljana Golobiča, polkovnika, specialista za
splošno medicino v vojni bolnici Ljubljana, komisija predlaga, da republiški
zbor skupščine SR Slovenije ponovno imenuje za člana sveta zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo dosedanjega člana tega sveta.
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PREDLOG ODLOKA
o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga imenuje
skupščina SR Slovenije v svet delovno-varstvenega zavoda Ponikve
Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter prvega odstavka II. amandmaja k ustavi Socialistične
republike Slovenije in 5. člena zakona o delovno-varstvenem zavodu Ponikve
(Uradni list SRS, št. 29-266/72) je skupščina Socialistične republike Slovenije
na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga imenuje
skupščina SR Slovenije v svet delovno-varstvenega zavoda Ponikve
V svet delovno-varstvenega zavoda Ponikve se imenuje
Anica Okršlar, višji laboratorijski tehnik, zdravstveni dom Ljubljana,
enota Šiška.
OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji socialnozdravstvenega zbora dne 28. junija 1972 sprejela zakon o delovno-varstvenem
zavodu Ponikve. Po določbah 5. člena zakona o delovno-varstvenem zavodu
Ponikve v svet zavoda delegirajo po enega predstavnika: skupščina SR Slovenije, skupščina občine Grosuplje in krajevna skupnost Ponikve. Oskrbovanci
zavoda delegirajo dva predstavnika.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga za predstavnika družbene skupnosti, ki ga imenuje skupščina SR Slovenije, Anico
Okršlar, višjega laboratorijskega tehnika, zdravstveni' dom Ljubljana, enota
Šiška.
Anica Okršlar je bila rojena 22. 10. 1917, Žlebe pri Medvodah. Srednjo
šolo za laboratorijske tehnike je končala v letu 1952, posebni strokovni izpit
za višjega laboratorijskega tehnika pa leta 1966.
Vsa leta po vojni je aktivno sodelovala v družbenopolitičnih organizacijah
in predstavniških organih, od leta 1967 dalje je poslanec socialno-zdravstvenega
zbora skupščine SR Slovenije.

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 XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št.
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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 121 sodnikov porotnikov.
II.
Za sodnike porotnike se izvolijo:
Štefan A n t a 1 i č , član občinske konference SZDL Murska Sobota;
Štefan An to lin, ravnatelj, osnovna šola Bakovci, p. Murska Sobota;
Ludvik Barbarič, zasebni kmetovalec, Turnišče 157, p. Turnišče;
Aleksander B e e r , dipl. inž. gozdarstva, šef odseka za izkoriščanje gozdov,
kombinat Pomurka, obrat za gozdno gospodarstvo, Murska Sobota;
Franc Belak, samostojni obrtnik-sodar, Moravci 31, p. Bučkovci;
Verona B e n k o , gospodinja, Murska Sobota, Kopitarjeva 5;
Milka Bolkovič, blagajničarka, skupščina občine Murska Sobota;
Cilka Bo m bek, računovodja, trgovsko podjetje Sloga, Gornja Radgona;
Anton Crnkovič, učitelj, osnovna šola Rogaševci, p. Rogaševci;
Aladar C a huk, zasebni kmetovalec, Križevci v Prekmurju 43, p. Križevci v Prekmurju;
Stanko Cernel, zasebni kmetovalec, Slaptinci 18, p. Videm ob Sčavnici;
Karel C e r n j a v i č , direktor, gostinsko podjetje hotel Zvezda, Murska
Sobota;
Klara David, gradbeni tehnik, obrtno komunalno podjetje Lendava;
Jožef Deutscha, zasebni kmetovalec, Petanjci 57, p. Tišina;
Jože Duh, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje Vesna, poslovalnica
Železnina, Ljutomer;
Franc Fajhtinger, tehnolog, tovarna oblačil, perila Mura, Murska
Sobota;
Koloman Farič, zasebni kmetovalec, Vidonci 149, p. Grad;
Jože Farkaš, zasebni kmetovalec, Rakičan 95, p. Murska Sobota;
Jože Farkaš, tehnolog, kmetijski kombinat Gornja Radgona;
Mihael Far te k, zasebni kmetovalec, Kuzma 115, p. Kuzma;
Marija F e r j a n , upokojenka, Murska Sobota, Titova 15/1;
Sarika F i c k o , socialna delavka, tovarna oblačil, perila Mura, Murska
Sobota;
Marija F i 1 i p i č , kontrolorka izdelkov v šivalnici, tovarna oblačil, perila
Mura, Murska Sobota;
Štefan Filo , zasebni kmetovalec, Selo 37, p. Prosenjakovci;
Franc Fišer, upokojenec, Ljutomer, Cankarjeva 5;
Jože Gal, vodja delovne enote opekarne, gradbeno podjetje Gradbenik,
Lendava;
Anica G er i č , socialna delavka, osnovna šola France Prešeren, Crenšovci;
Štefan Graj, rudarski tehnik, INA, industrija nafte, Lendava;
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Radmila Grozdanič, pravni referent, trgovsko podietie Potrošnik
Murska Sobota;
Darinka G r u t, krojaški mojster, tovarna oblačil, perila Mura, Murska
Sobota, obrat Ljutomer;
Dionezij Hari, upokojenec, Murska Sobota, Cankarjeva 33;
Avgust Hidič, knjigovodja, kmetijsko industrijski kombinat Pomurka,
obrat tovarna mlečnega prahu, Murska Sobota;
Slavica Hojer, upokojenka, Murska Sobota, Kidričeva 29;
Janez H o 1 s e d 1, kvalificirani tesar, podjetje za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo Sobota, Murska Sobota;
Anton Horvat, upokojenec, Beltinci, Ravenska 5;
Franc Horvat, upokojenec, Murska Sobota, Mikloša Kuzmiča 45;
Ludvik Horvat, vodja obrata, Varstroj, industrijsko podjetje, Lendava;
Alojz Hrelja, poslovodja proizvodnje, INA, industrija nafte, Lendava;
Štefan Jakopec, karoserist, Avtoremont, Gornja Radgona;
Evgen K a k aš , trgovski poslovodja, trgovsko podjetje Potrošnik, Murska
Sobota, poslovalnica Prošenj akovci;
Gizela Kasaš, učiteljica, osnovna šola Lendava;
Franc Kiš, zasebni kmetovalec, Dolina 31, p. Lendava;
Jože Klemenčič, avtokaroserist, Agroservis, obrtno podjetje za remont kmetijskih, mehanskih in motornih vozil, Murska Sobota;
Zlata Kočiš, kvalificirana šivilja, industrija dežnikov in pletenin INDIP,
Lendava;
Estera Kojzek, učiteljica, osnovna šola II, Lendava;
Jože Kolbl, materialni knjigovodja, Križevske opekarne, Križevci pri
Ljutomeru;
Karel Ko loš a , zasebni kmetovalec, Prosenjakovci 96/a, p. Prošenj akovci;
Kristina K o loš a, medicinska sestra, Pomurski zdravstveni dom, Murska
Sobota;
Janko Koren, ravnatelj, osnovna šola Križevci pri Ljutomeru;
Anton Korošak, zasebni kmetovalec, Videm ob Sčavnici 2, p. Videm
ob SčaVnici;
Josip Kos, končni kontrolor, kovinska in elektro industrija Panoniia
Murska Sobota;
Janez K r a n e r , predmetni učitelj, osnovna šola Videm ob Sčavnici, p.
Videm ob Sčavnici;
Ivanka Krapež, upokojenka, Apače 14, p. Apače;
Karel K u t o š, kvalificirani natakar, zdravilišče Radenska, hotel Diana,
Murska Sobota;
Pavla Lainer, defektologinja, osnovna šola Drago Lugarič, Lendava;
Djoko L a k e t a , vodja obrata klavnice, kmetijska zadruga Lendava;
Ivo Lašič, direktor, podjetje Mizarstvo, Ljutomer;
Drago Lepoša, dipl. inž. agronomije, tehnolog, kmetijski kombinat Gornja Radgona;
Josip Lipie, zasebni kmetovalec, Tešanovci 24, p. Martjanci;
Elizabeta Majerič, dežnikarka, industrija dežnikov in pletenin INDIP,
Lendava;
Emil M a 1 a č i č , zasebni kmetovalec, Kančevci 24, p. Križevci v Prekmurju;
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Ivan Merčnik, vodja skladišča, Moda, konfekcija, krojaštvo, Gornja
Radgona;
Viljem Meric, obračuno valeč prevoznih storitev, podjetje za komunalno
in stanovanjsko gospodarstvo Sobota, Murska Sobota;
Ludvik M e r k 1 i n , upravnik proizvodnega sektorja, kmetijsko industrijski kombinat Pomurka, obrat za sodelovanje s kmeti, Murska Sobota;
Štefka M1 i n a r i č , učiteljica, osnovna šola Štefana Kovača, Turnišče,
p. Turnišče;
Franc Miiller, gradbeni delovodja, podjetje za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo, Murska Sobota;
Metoda N a d a i, načelnik oddelka za zdravstveno zavarovanje, komunalni
zavod za socialno zavarovanje Murska Sobota;
Ivan Nemec, upokojenec, Murska Sobota, Otona Župančiča 11;
Ivo Orešnik, ravnatelj, osnovna šola III, Murska Sobota;
Janez Pailschmidt, zasebni kmetovalec, Hodoš 48, p. Hodoš;
Viktor Pele, vodja kontrole, industrijsko podjetje Elrad, Gornja Radgona ;
Robert Peterka, tehnik za obratovanje, Elektro Maribor, enota Gornja Radgona;
Ferdo P i h 1 a r , odbornik skupščine Ljutomer;
Zdenka Požar, upokojenka, Murska Sobota, Kocljeva 6;
Branko P u con j a, ravnatelj, osnovna šola Cezanjevci, p<. Ljutomer;
Terezija Rauter, socialna delavka, skupščina občine Gornja Radgona;
Mujaga R o s i č , pravnik, temeljna izobraževalna skupnost Lendava;
Viljem R o u s , obratovodja, komunalno podjetje Komuna, Beltinci;
Albert Sever, zavarovalni zastopnik, zavarovalnica Sava, poslovna enota
Murska Sobota;
Franc Sever, upokojenec, Cernelavci 20, p. Murska Sobota;
Janko Sever, vodja tehnične kontrole, Panonija, industrija kovinske
galanterije, Murska Sobota;
Franjo Sitar, vodja komercialnega sektorja, Tehnostroj, industrija prikolic in servis motornih vozil, Ljutomer;
Mirko Skuhala, zasebni kmetovalec, Križevci pri Ljutomeru 15, p. Križevci pri Ljutomeru;
Anton Slavič, računovodja, Slovenija vino, obrat vinogradniško živinorejski kombinat, Ljutomer;
Jože Slavič, zasebni kmetovalec, Stara Nova vas 42, p. Križevci pri
Ljutomeru;
Nežka Slavič, preddelavka, Mariborska tekstilna tovarna, obrat Ljutomer ;
Jožef Smej, zavarovalni zastopnik, zavarovalnica Sava, poslovna enota
Murska Sobota;
Štefan Sobočan, zasebni kmetovalec, Lipa 80, p. Turnišče;
Martin S r e š , razredni učitelj, osnovna šola Beltinci, podružnica Ižakovci:
Marija Stanisavljevič, referent za plan in analize, skupščina občine
Lendava;
Stojka Sto j či č, tajnik, vinogradniško gospodarstvo Kapela, p. Radenci;
Jože Stvarnik, učitelj, osnovna šola Puconci;
Franc Sukič, zasebni kmetovalec, Otovci 61, p. Mačkovci;
Ludvik Svetec, zasebni kmetovalec, Zbigovci 35, p. Gornja Radgona;

Priloge

1121

Janez Sabjan, zasebni kmetovalec, Dobrovnik 265, p. Dobrovnik;
Julijana Sabjan, gospodinja, Murska Sobota, Kopitarjeva 7;
Emilija Sadi, učiteljica, osnovna šola Beltinci;
Janez Sar kan j, vodja strojnega oddelka, Ledava, mizarstvo, pisarniška
oprema, Murska Sobota;
Ivanka S e r u g a , ravnateljica, otroški vrtec Murska Sobota;
Vera S er u g a , kvalificirana šivilja, tovarna oblačil, perila Mura, Murska
Sobota;
Ida Šiftar, računovodja, zavarovalnica Sava, poslovna enota Murska
Sobota;
Aleksander S i mon k a , upokojenec, Lendava, Kranjčeva 4;
Dezider S o os, vodja obračunsko-kalkulacijskega oddelka, trgovsko podjetje Merkur, Murska Sobota;
Cilka S o š t a r i č , referent za delovna razmerja, tovarna oblačil, perila
Mura, Murska Sobota;
Marija S t'u b e 1, upokojenka, Murska Sobota, Borovnjakova 16;
Vinko Tirš, pomočnik direktorja gospodarsko-računskega sektorja, zdravilišče Radenska, Radenci;
Anica Titan, vodja likvidature, splošno gradbeno podjetje Konstruktor,
Maribor, temeljna organizacija združenega dela Pomurje, Murska Sobota;
Slavko Tratnik, šef gradbene enote, Imgrad, industrija gradbenega materiala in gradbeništva, Ljutomer;
Slavko Valenčič, predsednik Občinskega sindikalnega sveta Lendava;
Francka Veršič, gospodinja, Murska Sobota, Štefana Kovača 21;
Miha VeršiČ,. ravnatelj, osnovna šola Karla Destovnika Kajuha, Murska Sobota;
Ivanka Vidic, telefonistka, uprava javne varnosti Murska Sobota;
Marta Vršič, blagajnik, Slovenija vino, obrat vinogradniško živinorejski
kombinat, Ljutomer;
Viktor Vukan, delovodja, opekarniško podjetje Gornja Radgona;
Zlatko Zdovc, profesor psihologije, posebna osnovna šola Ljutomer;
Darinka Zoreč, vodja pravne službe, Ljubljanska banka, podružnica
Murska Sobota;
Renata Zupančič, strojni knjigovodja, splošna bolmšnnca Murska
Sobota;
Lojze Z a 1 i g , načelnik uprave za dohodke, skupščina občine Lendava;
Cilka Zerdin-Dimec, direktor, posebna osnovna šola Gornja Radgona;
Ervin Znidarič, učitelj, osnovna šola Cankova;
Anka Z u n i č , referent za gospodarsko-upravne zadeve, skupščina občine
Ljutomer.
OBRAZLOŽITEV
Meseca aprila 1973 je potekla mandatna doba sodnikom porotnikom okrožnega gospodarskega sodišča v Murski Soboti.
Pri pripravi predlogov kandidatov za sodnike porotnike so sodelovale
družbenopolitične organizacije dri organi družbenega samoupravljanja v delovnih organizacijah.
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Med predlaganimi kandidati za sodnike porotnike je 81 moških in 40 žensk.
10 sodnikov porotnikov je madžarske narodnosti, kar odgovarja deležu prebivalstva madžarske narodnosti, ki znaša na tem področju 7,8 ®/o prebivalstva.
Med predlaganimi kandidati je 21 kandidatov iz industrije in rudarstva, 12
kandidatov iz kmetijstva in gozdarstva, 11 kandidatov iz trgovine in gostinstva,
12 iz gradbeništva, 2 iz obrti, 21 iz vrst zasebnih kmetovalcev, 31 kandidatov
iz družbenih služb in 11 z ostalih področij dejavnosti. Predlagani kandidati
za sodnike porotnike za mladoletnike (17) so vsi iz prosvetne stroke.
Komisija .skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
23. aprila 1973 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Murski Soboti in na podlagi razprave predlaga, da republiški zbor
skupščine SR Slovenije izvoli v predlogu odloka navedene kandidate za sodnike
porotnike okrožnega sodišča Murska Sobota.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
in izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena k ustavi Socialistične
republike Slovenije in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter v zvezi s 6. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 20-221/65) in v zvezi s tretjim odstavkom 45. člena zakona
o gospodarskih sodiščih ter prvim odstavkom 50. člena zakona o- gospodarskih
sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
in izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
1. Razreši se
Adolf Dobovišek, dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani;
2. za sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani se izvoli
Adolf Dobovišek, sodnik okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani.

OBRAZLOŽITEV
Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je obvestilo komisijo skupščine SR
Slovenije za volitve in imenovanja, da so prosta sodniška mesta pri višjem
gospodarskem sodišču v Ljubljani.
Kandidat za sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani je Adolf
Dobovišek, sodnik okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Mnenje k predlogu kandidata za sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani so dah:
višje gospodarsko sodišče v Ljubljani, koordinacijski odbor za kadrovska vpra-
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šanja pri mestni konferenci SZDL Ljubljana in koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri republiški konferenci SZDL Slovenije.
Adolf Dobovišek je bil rojen 25. 9. 1907 v Šmarju pri Jelšah. Na pravni
fakulteti univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1934. Od leta 1934 do leta
1935 je bil sodniški pripravnik pri okrajnem sodišču Šmarje pri Jelšah. Od
leta 1935 do leta 1949 je bil finančni referent v carinarnicah Subotica, Rakek,
Ljubljana in sekretar inšpektorata Carinskega inšpektorata v Ljubljani; od leta
1949 do leta 1951 sekretar Elektronabave Ljubljana; od leta 1951 do leta 1955
višji referent —• šef kazenskega oddelka v carinarnicah Jesenice in Ljubljana;
od leta 1955 dalje sodnik okrožnega gospodarskega sodišča V Ljubljani.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da razreši Adolfa Doboviška dolžnosti
sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in ga izvoli za sodnika
višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani.

PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter 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
Anica R a j i č , sedanji sodnik okrožnega soclišča v Ljubljani.

OBRAZLOŽITEV
Okrožno sodišče v Ljubljani je obvestilo komisijo skupščine SR Slovenije
za volitve in imenovanja, da je potekla 8-letna mandatna doba sodnici okrožnega
sodišča v Ljubljani Anici Rajič.
Vrhovno sodišče SR Slovenije in okrožno sodišče v Ljubljani sta mnenja,
da Anica Rajič izpolnjuje vse pogoje za ponovno izvolitev za sodnika okrožnega
sodišča v Ljubljani.
Anica Rajič je bila rojena 26. 7. 1925 v Ljubljani. Od leta 1948 do leta 1954
je študirala na pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 1954 do leta 1955 je bila
pripravnik pri okrožnem sodišču v Novem mestu; od leta 1955 do leta 1958
sodnik okrajnega sodišča v Novem mestu; od leta 1958 do leta 1963 sodnik
okrožnega sodišča v Novem mestu; leta 1963 je bila izvoljena za poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije in leta 1965 izvoljena za sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani.
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Vsa leta po vojni je aktivno sodelovala v družbenopolitičnih organizacijah
in v organih oblasti. Bila je sekretar mestnega komiteja SKOJ v Ptuju; član
okrajnega odbora SZDL Novo mesto; član komisije za družbeno aktivnost žensk
v Novem mestu; član občinskega odbora društva prijateljev mladine v Novem
mestu; predsednik konference za družbeno aktivnost žena občine Novo mesto;
član republiške konference za družbeno aktivnost žensk; član sveta za notranje
zadeve OLO Novo mesto; član sveta za varstvo družine občine Novo mesto;
predsednik sveta za socialno skrbstvo pri OLO Novo mesto; član republiškega
sveta za socialno skrbstvo; član občinskega LO; član upravnega odbora centra
za socialno delo itd.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da
republiški zbor skupščine SR Slovenije ponovno izvoli Anico Rajič za sodnika
okrožnega sodišča v Ljubljani.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi in imenovanju predsednika začasne komisije enotnega zbora
delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in
samoupravnih skupnosti
Na podlagi ustavnega amandmaja VIII k ustavi Socialistične republike
Slovenije in 156. člena poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije
ter v zvezi z odlokom o ustanovitvi in imenovanju začasne komisije enotnega
zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, je skupščina SR Slovenije na seji enotnega
zbora dne 20. aprila sprejela
ODLOK
o razrešitvi in imenovanju predsednika začasne komisije enotnega zbora
delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih
in samoupravnih skupnosti
I.
Razreši se Anton Zimšek, predsednik začasne komisije enotnega zbora
delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in
samoupravnih skupnosti.
II.
Za predsednika začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti
se imenuje Lojze F o r t u n a , poslanec gospodarskega zbora skupščine SR
Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Poslanec Anton Z i m š e k , član začasne komisije enotnega zbora delovnih
skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti in predsednik te komisije, je zaprosil zaradi preobremenjenosti
na svojem službenem delovnem mestu za razrešitev dolžnosti predsednika in
člana začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj
financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti. Ker velja za komisijo načelo paritete med zbori delovnih skupnosti, je treba izvoliti novega člana
iz vrst poslancev gospodarskega zbora. Naloge komisije so ekonomskega značaja
in zato naj bo tudi predsednik komisije iz vrst članov komisije, ki so poslanci
gospodarskega zbora. Gospodarski zbor je za delo v komisiji enotnega zbora
predlagal svojega poslanca Lojzeta Fortuno.

PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter v zvezi s tretjim odstavkom 12. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je skupščina SR Slovenije na seji
republiškega zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije
Za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije se izvoli
Ivan Bele, občinski javni tožilec v Celju.

OBRAZLOŽITEV
Na seji republiškega zbora skupščine SR Slovenije dne 15. 5. 1973 je bil
razrešen dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije Albin Dobrajc.
Z razrešitvijo Albina Dobrajca dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča SR
Slovenije je izpraznjeno sodniško mesto pri tem sodišču.
Kandidat za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije je Ivan Bele, občinski
javni tožilec v Celju. Mnenje k predlogu kandidata za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije so dali: vrhovno sodišče SR Slovenije, koordinacijski odbor
za kadrovska vprašanja pri občinski konferenci SZDL Celje, koordinacijski
odbor za kadrovska vprašanja pri republiški konferenci SZDL Slovenije, ki
menijo, da Ivan Bele izpolnjuje vse družbenopolitične in strokovne kriterije
za izvolitev za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Ivan Bele je bil rojen 11. 7. 1937 v Celju. Na pravni fakulteti je diplomiral
23. 5. 1960. Pravosodni izpit je opravil 5. 7. 1963. Ima magistraturo iz kazen-
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skega prava. Od leta 1960 do leta 1962 je bil pripravnik na okrajnem javnem
tožilstvu v Ljubljani, v letu 1962 je bil nato pripravnik na okrajnem javnem
tožilstvu v Celju. Od 1. 10. 1962 je občinski javni tožilec v Celju.
Je član ZK, član sekretariata osnovne organizacije ZK in predsednik
idejno-politične komisije osnovne organizacije ZK. Ima še druge manj pomembne funkcije.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da izvoli za sodnika vrhovnega sodišča
SR Slovenije Ivana Beleta, občinskega javnega tožilca v Celju.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
in izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter v zvezi s 6. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 20-221/65) in drugega odstavka 45. člena zakona o gospodarskih sodiščih ter prvega odstavka 50. člena 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
in izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
1. Razreši se
Francka Strmole-Hlastec, dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
2. Za sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani se izvoli
Francka Strmole-Hlastec, sodnica okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
OBRAZLOŽITEV
Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je obvestilo komisijo skupščine SR
Slovenije za volitve in imenovanja, da je dne 25. 4. 1973 umrl sodnik višjega
gospodarskega sodišča v Ljubljani dr. Marijan Mehle. Zbor sodnikov višjega
gospodarskega sodišča v Ljubljani je predlagal, da komisija za volitve in imenovanja evidentira kot možnega kandidata za izpraznjeno sodniško mesto Francko
Strmole-Hlastec, sodnico okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, ki že
dalj časa uspešno opravlja delo predsednika senata na gospodarsko kazenskem
oddelku okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
Francka Strmole-Hlastec je bila rojena 30. 9. 1934 v Kragujevcu. Na pravni
fakulteti univerze v Ljubljani je diplomirala leta 1963. Pravosodni izpit je napravila leta 1967. Od leta 1961 do leta 1963 je bila na CK LMS, od 1963 do leta

Priloge

1127

1965 predsednik okrajnega odbora SZDL Ljubljana, od leta 1965 do leta 1967
član izvršnega odbora glavnega odbora SZDL Slovenije in predsednik skupine
za šolska in mladinska vprašanja pri republiški konferenci SZDL Slovenije,
od leta 1697 do leta 1972 je bila strokovni sodelavec-tajnik pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani. Leta 1972 je bila izvoljena za sodnico okrožnega
gospodarskega sodišča v Ljubljani.
Je član komisije skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo, član
komisije CK ZKS za družbenopolitični sistem in član komiteja mestne konference ZKS Ljubljana.
Bila je poslanka republiškega zbora skupščine SR Slovenije, član raznih
odborov in komisij skupščine SR Slovenije, član predsedstva CK ZMJ, član
CK ZMS, član CK ZKJ in član predsedstva republiške konference SZDL. Član
ZK je od leta 1957.
Mnenje k predlogu kandidata za sodnika višjega gospodarskega sodišča
v Ljubljani je dal tudi koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri republiški konferenci SZDL Slovenije.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da razreši Francko Strmole-Hlastec
dolžnosti sodnice okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in jo izvoli
za sodnico višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju in Mariboru
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike
Slovenije ter v zvezi z drugim odstavkom 12. člena zakona o sodiščih splošne
pristojnosti in prvim odstavkom 19. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega
zbora sprejela
ODLOK
o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju in Mariboru
Razrešita se
Miloš Blagotinšek, dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Celju
z 31. julijem 1973 in
Ivan Justin, dolžnosti sodnika, okrožnega sodišča v Mariboru s 30.
junijem 1973.
OBRAZLOŽITEV
Na razpisano prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem sodišču
v Celju se je prijavil Miloš Blagotinšek, sodnik okrožnega sodišča v Celju. Da
bi zagotovili nemoteno delo okrožnega sodišča v Celju, komisija v dogovoru
z Milošem Blagotinškom predlaga, da se ga razreši dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Celju z 31. julijem 1973.
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Okrožno sodišče v Mariboru je odstopilo v nadaljnji postopek zahtevo sodnika okrožnega sodišča v Maribora Ivana Justina, ki želi, da ga skupščina SR
Slovenije na lastno željo razreši dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Mariboru.
Ivan Justin, sodnik okrožnega sodišča v Mariboru v svoji vlogi navaja,
da je bil na seji pedagoško-znanstvenega sveta višje pravne šole v Mariboru
izvoljen za predavatelja na tej šoli. Novo delo bo nastopil s 1. 7. 1973.
Na podlagi razprave na seji komisije skupščine SR Slovenije za volitve
in imenovanja dne 22. 5. 1973 komisija predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da razreši Miloša Blagotinška dolžnosti sodnika okrožnega
sodišča v Celju z 31. julijem 1973 in Ivana Justina, sodnika okrožnega sodišča
v Mariboru s 30. junijem 1973.

PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter v zvezi z drugim odstavkom 12. 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 izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju
Za sodnika okrožnega sodišča v Celju se izvoli
Zdravko M i 1 i č , sodnik občinskega sodišča v Celju.

OBRAZLOŽITEV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 22. 3.
1973 razpisala prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Celju. Na razpisano prosto sodniško mesto se je v določenem roku prijavil Zdravko Milič.
Zdravko Milič je bil rojen 1. 10. 1935 v Kruševici-Lazarevac. Na pravni
fakulteti univerze v Beogradu je diplomiral leta 1964. Sodniški izpit je napravil
leta 1967 v Ljubljani. Od leta 1964 do leta 1966 je bil vodja splošnega oddelka
v podjetju Plinarna-Vodovod Celje. Od leta 1966 do leta 1967 sodniški pripravnik pri občinskem sodišču v Celju. Od leta 1968 do leta 1969 sodnik občinskega sodišča v Šoštanju, od leta 1969 dalje pa sodnik občinskega sodišča
v Celju.
Član ZK je od leta 1963.
Po mnenju koordinacijskega odbora za kadrovska vprašanja pri občinski
konferenci SZDL Celje je aktiven kot družbenopolitični delavec v Celju in upravičeno pričakujejo, da bo zadovoljeval zahtevam dela sodnika okrožnega sodišča
v Celju na kazenskem oddelku. V skladu z določbami XXIII. amandmaja k
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ustavi Socialistične republike Slovenije je dalo mnenje tudi vrhovno sodišče
SR Slovenije.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da
republiški zbor skupščine SR Slovenije izvoli za sodnika okrožnega sodišča
v Celju Zdravka Milica, sodnika občinskega sodišča v Celju.

PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter v zvezi s tretjim odstavkom 45. člena zakona o gospodarskih sodiščih
(Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega
zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju
Za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju se izvoli
Miloš Blagotinšek, sodnik okrožnega sodišča v Celju.

OBRAZLOŽITEV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpisala
prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem sodišču v Celju. Na razpisano
prosto mesto pri okrožnem gospodarskem sodišču v Celju se je v predpisanem
roku prijavil Miloš Blagotinšek, sodnik okrožnega sodišča v Celju.
Mnenje k prijavljenemu kandidatu so dali vrhovno sodišče SR Slovenije,
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo in koordinacijski odbor
za kadrovska vprašanja pri občinski konferenci SZDL Celje.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da izvoli za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju Miloša Blagotinška, sodnika okrožnega sodišča
v Celju.

PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter v zvezi s tretjim odstavkom 45. člena zakona o gospodarskih sodiščih
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(Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega
zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru
Za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča se izvoli
Miroslava Jovanović, sodnica občinskega sodišča v Mariboru.

OBRAZLOŽIT EV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 22. 3.
1973 razpisala prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem sodišču v
Mariboru. Na razpisano prosto sodniško mesto se je v določenem roku prijavila
Miroslava Jovanović, sodnica občinskega sodišča v Mariboru.
Miroslava Jovanović je bila rojena 25. 7. 1931 v Cezanjevcih. Na pravni
fakulteti univerze v Ljubljani je diplomirala leta 1958, sodniški izpit je opravila
leta 1960.
Od leta 1955 do leta 1956 je bila pripravnik pri vrhovnem sodišču LRS
in nato pri okrožnem sodišču v Ljubljani. Od leta 1958 do leta 1960 referentpripravnik pri okrožnem sodišču v Ljubljani. Od leta 1961 do leta 1969 sodnik
pri občinskem sodišču v Slovenski Bistrici. Od leta 1969 dalje sodnica pri
občinskem sodišču v Mariboru.
Koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri občinski konferenci SZDL
Maribor je poslal mnenje, da imenovana izpolnjuje pogoje za delovno mesto
sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. Mnenje je posredovalo
tudi višje gospodarsko sodišče v Ljubljani.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da
republiški zbor skupščine SR Slovenije izvoli za sodnico okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru Miroslavo Jovanović, sodnico občinskega sodišča
v Mariboru.
PREDLOG ODLOKA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru
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
okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru
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I.
Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru ima 100 sodnikov porotnikov.
II.
Za sodnike porotnike se izvolijo:
Annunziata Ahlin, fakturist, obrtni center Koper;
Franc Arčon, višji statistik, služba družbenega knjigovodstva Nova
Gorica;
Majda B a š a , kontrolor oplemenitilnih plošč, Lesonit, tovarna lesovinskih
plošč, Ilirska Bistrica;
Danilo B a š i n , dipl. pravnik, pravni referent, PTT Nova Gorica;
Karla B a t i s t a , kalkulant, splošno gradbeno podjetje Stavbenik, Koper;
Maks Benčič, vodja operativne proizvodnje, tovarna motornih vozil
Tomos, Koper;
Mario Bertok, kalkulant, Primorski tisk, časopisno založniško podjetje
Koper;
Milovan Bile, vodja operativne komerciale, Intereuropa, mednarodni
transport, špedicija in pomorska agencija, Koper;
Franc Bizjak, vodja proizvodnega okoliša Branik, kmetijski kombinat
Vipava;
Iva Bole, finančni knjigovodja, splošno gradbeno podjetje Gradnje,
Postojna;
Pavel Boscarol, šef knjigovodstva, Fructal-Alko, sadno likerski kombinat, Ajdovščina;
Ratko Božič, vodja enote vzdrževanja, Luka Koper;
Angel Br a j ko, vodja obračunske službe pri sektorju transporta, Intereuropa, mednarodni transport, špedicija in pomorska agencija, Koper;
Olga Brecelj, inž. agronomije, šef laboratorija, Fructal-Alko, sadno
likerski kombinat, Ajdovščina;
Zvonka B r i c e 1 j , dipl. inž. agronomije, novinar-komentator, RTV Ljubljana, radio Koper, Koper;
Silvo B r o c h e , receptor, hotel Park, Nova Gorica;
Jože Cetina, samostojni projektant, Investbiro, podjetje za urbanizem,
projektiranje in urejanje stavbnih zemljišč, Koper;
Ernest Col j a, vodja splošnega sektorja, Vodna skupnost Primorske,
Koper;
Silvester C e h o v i n , dipl. inž. gozdarstva, referent za izkoriščanje gozdov, zavod za pogoadovanje in melioracijo Krasa, Sežana;
Miroslav Celigoj, pomočnik obratovodje, Topol, lesna industrija, Ilirska Bistrica;
Vojko Cok , dipl. ekonomist, vodja biroja za plan in analize, luka Koper;
Srečko Damjan, knjigovodja, splošno gradbeno podjetje Stavbenik,
Koper;
Simo D j u r d j i č , dipl. ekonomist, vodja odseka za carinsko upravne
zadeve, carinarnica, Koper;
Josip Domijan, gradbeni tehnik-projektant, splošno gradbeno- podjetje
Gorica, Nova Gorica;
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Slobodan D r a ž i ć , dipl. ekonomist, svetovalec za gospodarstvo, skupščina
občine Izola;
Vojka F a b r i s , referent za kreditno bilanco, služba družbenega knjigovodstva Koper;
Gvido Filip čič, šef oddelka, podružnica Ljubljanske banke, Nova
Gorica;
Marija Filipič, finančni knjigovodja, Investbiro, podjetje za urbanizem, projektiranje in urejanje stavbnih zemljišč, Koper;
Dušan F leg o, blagajnik-likvidator, Soške elektrarne, Nova Gorica;
Ivan F o r t e , vodja splošne službe pri potniškem prometu, Slavnik, avtobusno in turistično podjetje, Koper;
Nada F r i t z , referent za kadre in organizacijo, služba družbenega knjigovodstva Koper;
Alfonz Gabrijelčič, vodja centralnih delavnic, Salonit, industrija
cementa in azbestcementa, Anhovo;
Bruno G i a c h i n , komercialist, Delamaris, kombinat konservne industrije, Izola;
Sergio Gob bo, vodja enote sestavljalnice igrač, Mehanotehnika, tovarna
igrač in kovinskih izdelkov, Izola;
Branka Godec, dipl. inž. agronomije, analitik za blagovni promet, skupščina občine Koper;
Marta G o s a r , dipl. inž. agronomije, strokovni svetovalec, obalni svet
Koper;
Ivan Gruden, oddelkovodja površinske obdelave, lesno podjetje Oprema, Izola;
Jožef Gruden, dipl. inž. strojništva, industrijsko podjetje elektrotermičnih aparatov ETA, Cerkno;
Jože G r u n t a r , nadzornik strojev, Iskra, tovarna avtoelektričnih izdelkov v združenem podjetju Iskra, Kranj, Šempeter pri Gorici;
Katarina J a s n i č , računovodja, komunalni zavod za socialno zavarovanje, Nova Gorica;
Ema Javoršek, raziskovalec v sektorju razvoja, Delamaris, kombinat
konservne industrije, Izola;
Metod J a z b e c , dispečer, tovarna motornih vozil Tomos, Koper;
Aleksander Jug, gradbeni tehnik-planer v pripravi dela, splošno gradbeno podjetje Gorica, Nova Gorica;
Stane Jurca, šef krajevnega urada Kanal, skupščina občine Nova
Gorica;
Viljem Kancler, analitik, komunalni zavod za socialno zavarovanje
Koper;
Anton Kikel, pomočnik finančnega direktorja, Meblo, tovarna pohištva,
Nova Gorica;
Lazar Kocjan čič, referent za zemljiškoknjižne zadeve, kmetijsko prehrambeni zadružni kombinat Agraria, Koper;
Franc Kodeli, vodja nabave, tovarna igel in kovinskih izdelkov Kobarid ;
Franc Kokalj, referent za reklamacije, luka Koper;
Marija Kokalj, knjigovodja osebnih dohodkov, Iskra, tovarna avtoelektričnih izdelkov v združenem podjetju Iskra, Kranj, Šempeter pri Gorici;
Srečko Kompare, vodja tajništva, Elektro Gorica, Nova Gorica;
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Mihajlo Konstantinović, referent za prodajo na domaćem trgu,
Mehanotehnika, tovarna igrač in kovinskih izdelkov, Izola;
Gvido Koren, dipl. ekonomist, analitik, splošno gradbeno podjetje Stavbenik, Koper;
Miloš Košpenda, analitik, obrtni center Koper;
Baldomir Kovačič, vodja nabavnega oddelka, cestno podjetje Koper;
Ferdo Križan, vodja komercialnega sektorja, Iskra, tovarna radijskih
sprejemnikov v združenem podjetju Iskra, Kranj, Sežana;
Mar jetka Lampo, elektrotehnik, vodja tehnične kontrole, Iskra, tovarna
radijskih sprejemnikov v združenem podjetju Iskra, Kranj, Sežana;
Hilarij Lasič, dipl. pravnik, pomočnik glavnega direktorja, Avtopromet
Gorica, Nova Gorica;
Sonja Leben, fakturist, Elektro Gorica, Nova Gorica, poslovna enota
Koper;
Milan L e s j a k , tehnični direktor, Avtoelektro, Tolmin;
Sonja Ličen, strojni knjigovodja, služba družbenega knjigovodstva Nova Gorica;
Dušan Marinkovič, dipl. ekonomist, vodja odseka kontrolnoinšpektorske službe, carinarnica Koper;
Miran Marušič, dipl. inž. agronomije, analitik za kmetijstvo, skupščina občine Koper;
Viktor Medved, dipl. inž. strojništva, analitik, tovarna motornih vozil
Tomos, Koper;
Lidija Miklavec, višji kreditni referent, podružnica Ljubljanske banke
Nova Gorica;
Silvan Mikloš, šef proizvodnje, Vozila Gorica, Šempeter pri Gorici;
Metka Mozetič, kreditni-strokovni sodelavec, podružnica Ljubljanske
banke Nova Gorica;
Albina Možina, vodja računovodstva, skupščina občine Nova Gorica;
Jože M u n d a , vodja vinogradništva, kmetijska zadruga Izola;
Lidija M u z n i k , asistent direktne prodaje za domači trg, Meblo, tovarna
pohištva, Nova Gorica;
Gvido M u že nič, lanser, tovarna motornih vozil Tomos, Koper;
Jože Novak, prometni inženir, šef komercialne službe, združeno železniško transportno podjetje Ljubljana, transportno podjetje Postojna;
Milena Padežnik, analitik, Salonit, industrija cementa in azbestcementa, Anhovo;
Ivica Pahor, modelar oblačil, Oblačila Ideal, Nova Gorica;
Pavel Pečar, dipl. pravnik, direktor, komunalni zavod za socialno zavarovanje Koper;
Vittorio Pit taco, novinar, RTV Ljubljana, radio Koper, Koper;
Arpad Podlesek, šef oddelka za civilni sektor narodne obrambe, obalni
svet Koper;
Vilma P resi, glavni knjigovodja, Rižanski vodovod, Koper;
Miha Prime, vodja splošnega sektorja, Lesonit, tovarna lesovinskih
plošč, Ilirska Bistrica;
Ivan Roža n c, referent za kmetijsko zavarovanje, zavarovalnica Sava,
Ljubljana, poslovna enota Koper;
Helena S a i k o , vodja prevzemnega oddelka, tovarna motornih vozil Tomos, Koper;
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Leopold Skok, kalkulant-normirec, Slavnik, avtobusno in turistično
podjetje Koper;
Ivan S a u p e r 1, preddelavec v obratu opreme, Iplas, industrija plastičnih
mas in umetnih smol, Koper;
Marjan Š a v e 1 j , dipl. inž. gozdarstva, sef gozdnega obrata, Soško gozdno
gospodarstvo Tolmin;
Teo S i r c e 1 j , inž. strojništva, obratovodja vzdrževanja, Lesonit, tovarna
lesovinskih plošč, Ilirska Bistrica;
Mitrofan Sorn, pomočnik direktorja, služba družbenega knjigovodstva
Koper;
Hermina Tomšič, knjigovodja osnovnih sredstev, Stanovanjsko podjetje
Koper;
Edi T o n č i č , vodja prodajne službe, Mlinotest, proizvodno trgovski kombinat, Ajdovščina;
Jože Topolovec, referent linije v komerciali, Splošna plovba, Piran;
Ana T o š k a n , vodja odseka za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, kreditna banka Koper;
Anamarija T u r k , dipl. inž. agronomije, vodja hladilnice, kmetijski kombinat Vipava;
Dora T u r k, šef oddelka kontrole, služba družbenega knjigovodstva
Koper;
Tomaž Valenčak, dipl. inž. elektrotehnike, strokovni sodelavec, luka
Koper;
Dušan V a s o v i č , planer-analitik, Splošna plovba, Piran;
David V o u k , samostojni zunanjetrgovinski referent, Adriakommerce,
izvoz-uvoz, Koper;
Savo Vuk, tehnolog, Iskra, tovarna avtoelektričnih izdelkov v združenem
podjetju Iskra, Kranj, .Šempeter pri Gorici;
Kamilo Zavrtanik, vodja proizvodnje, Meblo, tovarna pohištva, Nova
Gorica;
Anton Zrimšek, sekretar, hotel Metropol, Lucija, p. Portorož;
Cvetka Zupane, šef recepcije, Slavnik, avtobusno in turistično podjetje,
Koper;
Bruno Ž v a n u t, referent za postao službo, PTT Koper.

OBRAZLOŽITEV
Sodnikom porotnikom okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru je potekla
mandatna doba 10. februarja 1973.
Predsedstvo okrožnega gospodarskega sodišča predlaga, da se število sodnikov porotnikov pri okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru poveča od dosedanjih 90 na 100 sodnikov porotnikov. To povečanje je po mnenju predsedstva
okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru potrebno, ker se je število senatnih
zadev povečalo.
Kandidate za sodnike porotnike so predlagali: delavski sveti, sveti zavodov,
sveti delovnih skupnosti, upravni odbori in drugi samoupravni organi ter
družbenopolitične organizacije.
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V skladu s 3. alineo 1. točke XXVI. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije so o kandidatih za sodnike porotnike pri okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru razpravljali tudi koordinacijski odbori za kadrovska
vprašanja pri občinskih konferencah SZDL na območju tega sodišča.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpravljala
o predlogih kandidatov za sodnike porotnike okrožnega gospodarskega sodišča
v Kopru in na podlagi razprave predlaga, da republiški zbor skupščine SR Slovenije izvoli v predlogu odloka navedene kandidate za sodnike porotnike okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru.
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SEZNAM GOVORNIKOV
Republiški zbor
Baškovič Milan 83
Bencina Drago 148
Borko Franc 88
Budihna Karmelo 123
C a d e ž Vladimir 139
C e r n e Jakob 22
Č e sn i k Janko 69, 70, 81, 116
Crne Vlado 98, 99, 144
Dernovšek Jože 55, 68, 69, 113
Dolenc Marjan 12, 30
Dolinšek Zdravko 133
Florjančič Jože 8, 42, 44, 49, 88, 103
Gantar Pavle 106, 152
Gerbec Franci 25, 129
G o s 1 a r Miran 48, 49
Ho r jak Dušan 60, 111
Jenko Stane 23, 77
J e r e Franc 30
Klememčič Ivo 136, 140
K o s i n Marko 4
Kreft Ivan 10, 11, 25, 40, 58, 66, 74, 110,
140, 152, 154, 156
K u s t er Janko 43
Lešnik Zoran 80, 105, 144
Levstik Ljubo 96
Maček Polde 48
M a r u s s i g Milan 63
M i h e 1 i č Magda 9, 28, 44, 52

M i k 1 i č Rado 94
M i k o š Boris 53
M i 1 i n o v i č Branko 47
Petelin Andrej 134
Pirjevec Roman 138
Polič Miloš 21, 46, 52
Pušenjak Rado 20, 66, 79, 105, 126,
140, 141
Presetnik Franc 96
Rovan Mara 89
Rus Vojan 34
S a m b t Štefan 78, 129
Se iti Viktor 127
Svetel j Franc 77, 117
S a r e c Aleš 64
Škraban Aleksander 6
Šnajder Stanko 28
Šnuderl Boris 90
Š u g m a n Rajko 32
Tomič Zora 50, 93, 120
T O't h Štefan 133
Ulrih Ela 142
V e r b i č Janez 62, 79, 87
Zaje Ludvik 44
Zemljarič Janez 118
Zidar Milovan 71, 83
2 n i d a r š i č Jože 36

Gospo arski zbor
Antončič Alojz 196
A t e 1 š e k Ivan 207
Baškovič Milan 217
Bernot Natan 182
E r j a v e c Milani 170
Florjan čič Jože 161, 168, 188
F o r t u n a Lojze 206
Gabrijel Miloš 205
Gantar Pavle 197
Javornik Jože 183, 211, 221
Ker t Miro 192, 196
Klemenčič Ivo 165
Kogovšek Ivan 173
K oi 1 a r i č Franc 181
Komel Lojze 164, 208
Kovič Pavle 169
Kučan Janez 201

L a j e v e c Stanko 189
Lesar Jože 215
Levstik Ljubo 162, 195, 223, 224
Mak ove c Stojan 169, 184, 214, 222
M i k 1 u š Ivo 214
Mlinar Martin 166, 186, 187, 188
Oblak Slavko 223
P a p i č Ferdo 180, 212, 224
Petauer Franc 168, 191
Petelin Andrej 216
Saje Miroslav 166
Simšič Stane 171, 204
Š a j i n a Boris 192
Škraban Aleksander 193, 194
Šulin Miloš 171, 172
Žlebnik Mara 185
2 i gon 2arko 213

Pros vetno-ku11urni zbor
Bizjak Franc 244, 246
Brodar Demetrij 254, 255
F e 1 d i n Boris 245
G a z v o d a Jože 249
G 1 u h a r Peter 260, 262

Gol 1 i Danica 238
H asi Miran 235-, 251
K e j ž a r Leopold 255, 259
Kornhauser Aleksandra 229, 233, 234
Kramar Vinko 247, 277

Priloge
Lenič Jernej 251
L i p u ž i č Boris 236
Melanšek. Jože 23«, 249, 251, 261
M i k o š Boris 263
Oblak-Čarni Marija 270
Poljanšek Majda 232, 233, 276
Poljanšek Miloš 231, 239
Presetnik Franc 240
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Roj c Emil 237
Šega Drago 248, 257
Sla jmer-Japelj Majda 237
Š n u d e r 1 Borut 258
U j č i č Andrej 242, 246, 252, 255, 268
Urleb Franjo< 274
Veršaj Vili 232, 245
V i 1 d Jože 264

Socialno-zdravstven i zbor
Dolenc Elica 314
D r o 1 c Adolf 282, 284
F i 11 i Boris 302, 312
J a v h Zdravko 285
Jure Franc 281
Kopač Ivan 304
Koren Srečko 285, 290, 311
Kosi Miroslav 284
Kosmač Franc 285, 310
Košir Anton 286, 296
Košuta Srečko 309

L a j e v e c Stanko 280, 283, 284, 288
Majcen Nada 318
Majhen Jože 287
M i s Dušan 301
O k r š 1 a r Anica 291
Pečar Samo 290
Pratengrazer Jože 290
Šuštar Emil 287
Tomič Zora 294, 295, 297, 298, 300, 308
Zemljarič Janez 303, 310

Enotni zbor delovnih skupnosti
Antončič Alojz 329
E k a r t Marjan 325, 326
F e 1 d i n Boris 325, 326
Gale Edvard 366
H a s 1 Miran 328, 329, 354
Kornhauser Aleksandra 367
Kosmač Franc 357
M a k o v e c Stojan 355
M i k oš Boris 342
M u š i č Vladimir 358, 360

Na p rudnik Milan 351
Nemec Štefan 363
N o v i n š e k Jože 348
P a p i č Ferdo 361
Pole Peter 330
Pungerčar Stane 334, 366
Simšič Stane 366
Š i n i g o j Dušan 325, 327
T u r n š e k Viktor 330
2 i g o n Žarko 356

Zasedanje delegatov občin
A1 j a n č i č Peter 416
A š i č IMarjan 477, 485
Baškovič Milan 445, 492
Bizjak Ivan 443
Bizjak Renato 443, 455, 456
B 1 a j Silvij 472
Budihna Karmelo 431, 444, 467, 476
B u t i n a r Josip 435
Č e r n e Jakob 402
D e ž m a n Nace 398, 475, 481, 489
D o m a d i n i k Štefan 483
Dragan Zvone 406
D r e m e 1 j Janez 380
Ebenšpanger Ernest 399, 408, 478
F erbežar Vekoslav 371
Gams Pavel 444
Golob Ludvik 394
J a g o d i č Vinko 379, 434
J a m n i k Lojze 376, 379, 463
Jan Jože 450
72

Jan Stane 449
Jogan Savin 385, 423, 444, 467
J u r k a s Vinko 393
K o g o v š e k Ivan 385
K o 1 a r i č Marjan 415, 423
Križnik Helena 403
K u m e r Jurij 437
Levstik Ljubo 454, 455, 456
L i p i č a r Rado 488
Marušič Miran 440
M i k 1 a v c Adi 424
M i k 1 i č Rado 459
M i koš Boris 411
M u r š e c Franjo 379, 484
Naprudnik Milan 414, 426, 427
N o v a č a n Stane 371
Novak Peter 479
Papič Ferdo 421
P e č a r i č Marjan 482
Peternel Anton 441
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Polič Miloš 381
Praznik Zdravko 419
Pungerčar Stane 451
Roje Roman 486
R o t Vladimir 477
Samar Milivoj 405
S b r i z a j Danilo 378, 396, 464, 489
Sever Jože 378
Suhadolnik Dušan 437
Sem rov Jože 474
Šepetavec Milan 401
S i f k o v i č Franc 425
S i m a c Rudi 470

Priloge
S k r a b a n Lado 482, 486
Š k r k Bojan 491
Štular Andrej 440
Š u 1 i n Miloš 453
Tratnik Mirko 471
U j č i č Andrej 490
Vidmar Zdravko 404
V o g a Jože 402
V o š n j a k Sergej 373, 376
V r a n i č a r Manko 465
Zaje Ludvik 369, 372, 374
Z n i d a r i č Jože 383
bkiusatitlji

VSEBINA

Republiški zbor
56. seja — 11. aprila 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

3

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda

3

3. Določitev dnevnega reda

3

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 55. seje republiškega zbora

4

2. Poslanska vprašanja

4

Govorniki :
Marko Kos in
Aleksander Skraban
Jože Florjančič
Magda Mihelič
Ivan Kreft

4
6
g
9

' ' '
......

3. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta
Ljubljana v SR Sloveniji

10

4. Predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu

11

Go vor n i k:
Ivan Kreft
5. Osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v
gospodarskih dejavnostih
Govorniki :
Marjan Dolenc
Rado Pušenjak
72*

H
12
12
20
I

Miloš Polič
Jakob Čenne
Stane Jenko
Ivan Kreft
Franci Gerbec
Stanko Šnajder
Magda Mihelič
Franc Jere
Marjan Dolenc

21
22
23
25
•

6. Predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih

^
30
30
32

Govornika :
Rajko šugman
Dr. Vojan Rus

32
34

7. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in
izobraževalnih zavodov .
Govornika:
Jože Znidaršič
Ivan Kreft

36
36
40

8. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973

41

9. Program, izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973 in finančni
načrt izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973

42

10. Predlog odloka o sofinanciranju graditve študentskega paviljona in
študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru

42

Govorniki :
Jože Florjančič
Janko Kuster
Jože Florjančič
Ludvik Zaje
Magda Mihelič

42

• • • • • • • •

11. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice

43

44
44
44

45

12. Osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil

4

13. Osnutek zakona o semenu in sadikah

4fi

14. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov

46

Govornik:
Miloš Polič
15. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe
16. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku
od sredstev skupne porabe
Govorniki :
Branko Milinovič
•••••'•
Polde Maček
II

25
2
&
2

5

46

47

47

47
4

®

Miran Goslar .
Jože Florjančič
Miran Goslar .

48
49
49

17. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973

50

18. Predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku
od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov
in storitev

50

19. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov
za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 ...

50

Govornik:
Zora Tomič

50

20. Predlog odloka o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik
Govorniki :
Miloš Polič
Magda Mihelič
Boris Mikoš

....

52
52
c,

57. seja — 15. maja 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

54

2. Določitev dnevnega reda

54

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 56. seje

55

2. Poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine
SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah
s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil

55

Govor nik :
Jože Dernovšek
3. Osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za
urejanje prostora
Govorniki :
Ivan Kreft
Dušan Horjak
Janez Verbič .
Milan Marussig
Aleš Šareč . .

55
58
58
60
g2
g3
64
III

4. Statut posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo

65

5. Dolgoročni razvojni (delovni) program posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo

66

6. Program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973 ....

66

Govornika :
Rado Pušenjak
Ivan Kreft

66
66

7. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih
1918—1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 in 1918

68

8. Predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku

68

Govornika :
Jože Dernovšek
Janko Česnik

68
69

9. Osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih
Govorniki:
Milovan Zidar
Ivan Kreft
Franc Svetelj
Stane Jenko
Štefan Sambt
Janez Verbič
Rado Pušenjak
Zoran Lešnik
Janko Cesnik
Milovan Zidar

71
: ... .

10. Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij)
Govorniki :
Milan Baškovič
Janez Verbič
Franc Borko

IV

71

74
77
77

78
79
79
80
81
83
83
83
87
88

11. Poslanska vprašanja

88

Govorniki :
Jože Florjančič
Mara Rovan
Boris Šnuderl
Zora Tomič
Rado Miklič
Ljubo Levstik
Franc Presetnik
Vlado Črne

88
89
90
93
94
96
96
98

12. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem
gradivu in arhivih

99

13. Osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu ...

99

14. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske
fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz republiških sredstev

99

15. Predlog odloka o financiranju druge etape gradnje šolskega centra
za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve
Ljubi jana-Tacen

100

16. Konvencija med vlado SFRJ in vlado republike Francije o varstvu
investicij

100

17. Volitve in imenovanja:
— predlog odloka o razrešitvi vrhovnega sodišča SR Slovenije ....
— predloga odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in o izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
— predlog odloka o razrešitvi dveh sodnikov okrožnega sodišča v
Celju in Kopru
— predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani
— predlog odloka o določitvi števila in o izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Murski Soboti

100
100
101
101
101

58. seja — 31. maja 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

102

2. Določitev dnevnega reda

102

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 57. seje republiškega zbora

103

2. Poslanska vprašanja

103

Govorniki :
Jože Florjančič
Rado Pušenjak
Zoran Lešnik
3. Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in delitev sredstev za
osebne dohodke
Govorniki :
Pavle Gantar . . . .
Ivan Kreft
Dušan Horjak
Jože Dernovšek
Janko Česnik
Franc Svetel j
4. Predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV

103
105
105

106
106
110
111
113
116
117
118
V

5. Poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani . . .

118

Govornika :
Janez Zemljarič
Zora Tomič

118
120

6. Osnutek zakona o gozdovih

123

Govorniki :
Karmelo Budihna
Rado Pušenjak
Viktor Seitl
Štefan Sambt
Franci Gerbec
Štefan Toth
Zdravko Dolinšek
Andrej Petelin
7. Osnutek zakona o graditvi objektov

123
I26
127
129
12»
133
133
134
•

Govorniki :
Ivo Klememčič
Roman Pirjevec
Vladimir Čadež

13®
138
I39

8. Osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin
v naseljih

139

Govornika :
Rado Pušenjak
Ivan Kreft

1^0
140

9. Osnutek zakona o gostinski dejavnosti
Govorniki :
Ivo Klemenčič
Rado Pušenjak
Ela Ulrih . . . .

140

•

I44®
1 1
i42

10. Osnutek zakona o orožju

143

11. Predlog zakona o javnih shodih in javnih prireditvah

143

12. Osnutek zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju
ročnega strelnega orožja in streliva .

144

Govornik:
Zoran Lešnik
13. Problematika realizacije 23. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
G ovorn i k i :
Vlado Črne
Drago Bencina
Ivan Kreft
Pavle Gantar
VI

136

I44
I44
44
I4
I ®

152

14. Predlog zakona o spremembi zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks, ki so
bili v letu 1972 izločeni na posebne račune

153

15. Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za določene kredite podjetja Inex Adria Aviopromet

153

16. Predlog zakona o koriščenju kreditov iz sporazuma med SFRJ in
ZSSR, sklenjenega 2. novembra 1972

154

17. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado
ZSSR o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji podjetij in drugih objektov v SFRJ

154

18. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu uporabe
sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici

154

19. Predlog odloka o najetju posojila iz stalne proračunske rezerve
federacije

154

Govornik:
Ivan Kreft

154

20. Predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v
znesku 58 834 800 dinarjev

156

21. Predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v
znesku 42 000 000 dinarjev

156

Govornik :
Ivan Kreft

156

22. Predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 80 000 000 dinarjev
.

157

23. Program usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji
in zakonodajnega dela v letu 1973

157

24. Volitve in imenovanja:
— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča
— predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki
jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet zavoda SR Slovenije
za zdravstveno varstvo
— predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki
ga imenuje skupščina SR Slovenije v svet delovno-varstvenega
zavoda Ponikve
— predlog odloka o izvolitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije
— predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in o izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
— predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju in
Mariboru
— predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju . . .
— predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju
— predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru
— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega gospodarskega sodišča -v Kopru

157
158
158
158
158
158
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159
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Gospodarski zbor
52. seja — 18. aprila 1973
Pred dnevnim redom:
. .

160

2. Določitev dnevnega reda

160

1. Odsotnost poslancev

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 51. seje gospodarskega zbora

160

2. Poslanska vprašanja in odgovori

161

Govorniki :
Jože Flotrjančič
Ljubo Levstik
Lojze Komel
Ivo Klemen čič
Dr. Miroslav Saje
Martin Mlinar
Franc Petauer
Jože Florjančič
Stojan Makovec
Pavle Kovic
Milan Erjavec
Stane Simšič
Miloš Šulin

161
162
164
165
166
166
168
168
169
169
170
171
171

3. Problematika odpravljanja vzrokov nelikvidnosti in nepokrite porabe
v SR Sloveniji
Govornik:
Miloš Sulin

172

4. Osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v
gospodarskih dejavnostih
Govorniki :
Ivan Kogovšek
Ferdo Papič
Franc Kolarič
Natan Bemot

183

Govornik:
Jože Javornik

183
184

6. Osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil
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180
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182

5. Osnutek zakona o semenu in sadikah

Govornik:
Stojan Makovec

171

. . .

184

7. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od
sredstev skupne porabe
Govornik :
Mara Žlebnik
8. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe
Govornika :
Martin Mlinar
Jože Florjainčič
Martin Mlinar
9. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov
za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za- leto 1973 ...
Govornik:
Dr. Stanko Lajevec
10. Predlog odloka o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik

185
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188
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53. seja — 23. maja 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

190

2. Določitev dnevnega reda

190

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 52. seje gospodarskega zbora

191

2. Verifikacija mandatov na novo izvoljenih poslancev gospodarskega
zbora Ivana Košana i.n Antona Pezdirca

191

Govorn i k:
Franc Petauer
3. Poslanska vprašanja in odgovori
Govorniki :
Miro Kert
Aleksander Skraban
Ljubo Levstik
Alojz Antončič
Miro Kert
4. Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev
za osebne dohodke

191
192
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193
195
196
196

196
IX

Govorniki :
Pavle Gantar
Janez Kučan
Stane Simšič
Miloš Gabrijel
Lojze Fortuna
Ivan Atelšek
5. Osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih
Govorniki:
Lojze Komel
Jože Javornik
Ferdo Papič
Žarko Zigon
Stojan Makovec
Ivo Mikluš
Jože Lesar
Andrej Petelin
6. Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij)
Govor n i ki :
Milan Baškovič
Jože Javornik
Stojan Makovec

197

201
204
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214
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7. Osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu 223
Govorniki:
Ljubo Levstik
223
Slavko Oblak
223
Ferdo Papič
224
Ljubo Levstik
224
8. Konvencija med vlado SFRJ in vlado republike Francije o varstvu
investicij

225

Prosvetno-kulturni zbor
44. seja — 11. aprila 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

226

2. Določitev dnevnega reda

226

3. Sporočila pred prehodom na dnevni red

226

Dnevni red:

X

1. Odobritev zapisnika 43. seje prosvetno-kulturnega zbora

227

2. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta
Ljubljane v SRi Sloveniji

227

3. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnoiziobraževalnih zavodov

227

4. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim Izobraževalnim skupnostim v letu 1973

228

5. Program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973
Govorniki:
Dr. Aleksandra Kornhauser
Miloš Poljanšek
Majda Poljanšek
Vili Veršaj
Dr. Aleksandra Kornhauser
Majda Poljanšek
Dr. Aleksandra Kornhauser
6. Delovni program zavoda za šolstvo SR Slovenije za leto 1973 ....
Govornika:
Miran Hasl
Boris Lipužič
7. Delovni načrt za leto 1973 pedagoškega inštituta pri univerzi v
Ljubljani .
Govorniki :
Majda Šlajmer
Emil Roje
Danica Golli
Jože Melanšek
Miloš Poljanšek
8. Poslanska vprašanja
Govorniki :
Fraince Presetnik
Andrej Ujčič
Franc Bizjak
Vili Veršaj
Boris Feldin
Franc Bizjak
Andrej Ujčič
Vinko Kramar
Drago Sega
Jože Gazvoda
Jože Melanšek
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232
233
233
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239
240
240
242
244
245
245
246
246
247
248
249
249

45. seja — 31. maja 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

250

2. Določitev dnevnega reda

250

Govorniki :
Jernej Lenič
Miran Hasl
Jože Melanšek
3. Sporočila pred prehodom na dnevni red

251
251
251
251
XI

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 44. seje prosvetno-kulturnega zbora

252

2. Poslanska vprašanja

252

G ovorni k i :
Andrej Ujčič
Dr. Demetrij Brodar
Andrej Ujčič
Dr. Demetrij Brodar
Leopold Kejžar
Drago Šega
Borut Snuderl
Leopold Kejžar
Peter Gluhar
Jože Melanšek
Peter Gluhar
Boris Mikoš

252
254
255
255
255
257
258
259
260
261
262
263

3. Predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih
Govornik :
Jože Vild
4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem
gradivu in o arhivih
Govornika :
Andrej Ujčič
Marija Oblak-Carni

264
267
268
270

5. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske
fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz,
republiških sredstev

272

6. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje študentskega paviljona in
študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru

272

7. Predlog odloka o financiranju druge etape gradnje šolskega centra za
strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve LjubIjana-Tacen

273

8. Statut izobraževalne skupnosti za gozdarstvo
Govornik:
Franjo Urleb

273
274

9. Dolgoročni razvojni (delovni) program posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo

275

10. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana začasnega upravnega
odbora sklada Borisa Kidriča

275

11. Predlog programa dela prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR
Slovenije do izteka podaljšanega poslanskega mandata
Govornika:
Majda Poljanšek
Vinko Kramar
XII

264

276
276
277

Socialno-zdravstveni zbor
43. seja — 4. aprila 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

279

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda

279

3. Določitev dnevnega reda

279

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 42. seje socialno-zdravstvenega zbora

280

2. Poslanska vprašanja

280

Govorniki :
Dr. Stanko Lajevec
Dr. France Jure
Dr. Adolf Drolc
Dr. Stanko Lajevec
Dr. Adolf Drolc
Dr. Stanko Lajevec
Miroslav Kosi
Franc Kosmač
Dr. Zdravko Javh
Dr. Srečko Koren
Dr. Anton Košir
Dr. Jože Majhen
Emil Šuštar

. . . .

280
281
282
283
284
284
284
285
285
285
286
287
287

3. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine
mesta Ljubljana v SR Sloveniji

287

4. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice

288

Govornik:
Dr. Stanko Lajevec
5. Predlog programa dela socialno-zdravstvenega zbora za obdobje od
1. septembra 1972 dO 1. julija 1973
Govorniki:
Dr. Samo Pečar
Dr. Srečko Koren
Jože Pratengrazer
Anica Okršlar

288
289
290
290
290
291

XIII

44. seja — 28. maja 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

292

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda

292

3. Določitev dnevnega reda

292

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 43. seje socialno-zdravstvenega zbora

293

2. Poslanska vprašanja

293

Govorniki :
Zora Tomič
Dr. Tone Košir
Zora Tomič
Dr. Dušan Mis
Boris Filli
3. Poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani . . .
Govorniki :
Janez Zemljarič
Dr. Ivan Kopač
Zora Tomič
Dr. Srečko Košuta
Franc Kosmač
Janez Zemljarič
Dr. Srečko Koren
Boris Filli

302
303
304
306
309
310
310
311
312

4. Predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne

312

5. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih
1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 in 1918

313

6. Proigram republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973 ....
— zaključni račun sklada republiške skupnosti otroškega varstva
za leto 1972
— finančni načrt sklada republiške skupnosti otroškega, varstva za
leto 1973
Govornika :
Elica Dolenc
Nada Majcen
7. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga
imenuje skupščina SR Slovenije v svet delovno-varstvenega zavoda
Ponikve
— predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti,
ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet zavoda SR Slovenije
za zdravstveno varstvo
XIV

294
296
297
301
302

313
313
314
314
318

321
321

Enotni zbor delovnih skupnosti
27. seja — 20. aprila 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

. .

2. Določitev dnevnega reda
Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 26. seje enotnega zbora

323

2. Predlog zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji

323

3. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov

324

4. Predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku
od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov
in storitev
Govorniki :
Dušan Sinigoj
Boris Feldin
Marjan Ekart
Boris Feldin
< •
Marjan Ekart
5. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973
Govornik :
Dušan Šinigoj

325
325
325
325
326
326

326
327

6. Predlog ugotovitev in sklepov o investicijski politiki na področju
negospodarskih investicij
Govornik:
Miran Hasl

328

7. Osnutek programa dela službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1973

329

Govorniki :
Alojz Antončič
Peter Pole
Viktor Turnšek

327

329
330
330

8. Predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu

331

9. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za
proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti . . .

332

28. seja — 15. maja 1973
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

333

2. Določitev dnevnega reda

333

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 27. seje enotnega zbora

333

2. Poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj
samoupravnega prava v delovnih organizacijah, s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil

334

Govorn ik :
Stane Pungerčar

334

3. Uvodna obrazložitev k izdelavi regionalnega prostorskega plana za
območje SR Slovenije
Govorniki :
Boris Mikoš
Jože Noivinšek . . .
Milan Naprudnik

342
348
351

4. Razprava o poročilu o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega -prava v delovnih organizacijah s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil
Govornik:
Miran Hasl

.

6. Osnutek urbanega sistema SR Slovenije
Govornik:
Štefan Nemec

XVI

354
354

5. Osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za
urejanje prostora
Govorniki :
Stojan Makovec
Zanko Zigon
Franc Kosmač . . ...... . . .. .....
Vladimir Mušič
Ferdo Papič

342

355
355
356
357
358
361
363
363

7. Obravnava poročila o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije v obdobju 1968 do 1972

364

8. Obravnava programa dela pri regionalnem prostorskem planiranju
za območje SR Slovenije v obdobju 1973 do 1977 .

365

9. Predlog odloka o financiranju programa regionalnega prostorskega
planiranja SiR Slovenije v obdobju 1973—1977
10. Predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku

365
365

Govorniki :
Edvard Gale
Stane Pungerčar
Stane Simšič
Dr. Aleksandra Kornhauser

366
366
366
367

Zasedanje delegatov občin
33. zasedanje — 10. aprila 1973
Pred dnevnim redom:
1. Določitev dnevnega reda

368

2. Sporočila pred prehodom na dnevni red

368

Dnevni red:
1. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih
in izobraževalnih zavodov
Govorniki :
Ludvik Zaje
Stane Novačan
Vekoslav Ferbežar
Ludvik Zaje

369
369
371
371
372

2. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973

373

3. Program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973

373

Govornika :
Sergej Vošnjak
Ludvik Zaje
Sergej Vošnjak

373
374
376

4. Predlog za izdajo zakona o ureditvi pogojev za vračanje posojil za stanovanjsko gradnjo
Govorniki :
Lojze Jamnik
Jože Sever
Danilo Sbrizaj
Lojze Jamnik
Franjo Muršec
Vinko Jagodič
73*

- . . .

376
376
378
378
379
379
379
XVII

5. Informacija o dosedanjem delu odbora za gradnjo doma borcev NOV
in mladine Jugoslavije v Kumrovcu
Govorniki :
Janez Dremelj
Miloš Polič
Jože Znldarič
6. Ugotovitev navzočnosti delegatov
Govornik:
Savin Jogan
7. Osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih
Govorniki :
Ivan Kogovšek
Vinko Jurkas
Ludvik Golob
Danilo Sbrizaj
Nace Dežman
Ernest Ebenšpanger
Milan Šepetavec
Jakob Černe
Jože Voga
Helena Križnik
Zdravko Vidmar
Milivoj Samar
Zvone Dragan
Ernest Ebenšpanger

380
380
381
383
385
385
385
385
393
394
396
398
399
401
402
402
403
404
405
406
408

34. zasedanje — 9. maja 1973
Pred dnevnim redom:
1. Določitev dnevnega reda

410

2. Uvodna obrazložitev k predlaganim točkam dnevnega reda

411

Govornik :
Boris Mikoš

414

Dnevni red:
1. Izhodišča, poglavitni smotri in smernice za urejanje prostora z osnutkom sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora
G ovorn iki :
Milan Naprudnik
Marjan Kolarič . ;
Peter Aljančič
Zdravko Praznik
Ferdo Papič
XVIII

414
414
415
416
419
421

2. Ugotovitev navzočnosti delegatov
Govornik:
Savin Jogan
3. Splošne zasnove regionalnega prostorskega razvoja — osnutek urbanega sistema SR Slovenije
Govorniki:
Marjan Kolarič
Adi Milavc
Franc Šifkovič
Milan Naprudnik
4. Poročilo o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega
plana za območje SR Slovenije v obdobju 1966—1972
Govornik:
Milan Naprudnik
5. Program dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje
SR Slovenije v obdobju 1973—1977 in odlok o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije v obdobju
1973 do 1977

423
423

423

423
424
425
426

427
427

428

35. zasedanje — 18. maja 1973
Pred dnevnim redom:
1. Določitev dnevnega reda

430

Dnevni red:
1. Osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih
Govorniki :
Karmelo Budihna
Vinko Jagodič
Josip Butinar
Jurij Kumer
Dušan Suhadolnik
Andrej Stular
Miran Marušič
Anton Peternel
Renato Bizjak
Ivan Bizjak
Pavel Gams . . .
Karmelo Budihna
2. Ugotovitev navzočnosti delegatov
Govornik :
Savin Jogan

431
43
*
434
435
437
437
440
44
®
441
443
443
444
444
444

444
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3. Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
Govornika:
Milan Baškovič
Stane Jan

. ... .

4. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona 01 starostnem zavarovanju kmetov
Govornik:
Jože Jan

449

44o

4go

5. Poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj
samoupravnega prava v delovnih organizacijah, s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil
Govornik:
Stane Pungerčar

451
4gl

6. Poročilo delovne skupine izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za
pripravo predlogov v zvezi z akcijo za odpravljanje nelikvidnosti in
nepokrite porabe
Govornik:
Miloš Sulin

452

4gg

7. Osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu ...
Govornika :
Ljubo Levstik
Renato Bizjak
Ljubo .Levstik
Renato Bizjak
Ljubo Levstik

44g

.

'

'

454

454
45g

455
4gg
4g6

36. zasedanje — 28. maja 1973

Pred dnevnim redom:
1. Določitev dnevnega reda

458

Dnevni red:
1. Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev
za osebne dohodke
Govorniki :
Rado Miklič
Lojze Jamnik
Danilo Sbrizaj
Marko Vraničar
XX

459
459
463
464
465

2. Ugotovitev navzočnosti delegatov
Govornik:
Savin Jogan

467

3. Osnutek zakona o gozdovih

4 7

467

®

Govorniki :
Karmelo Budihna
Rudi Simac
Mirko Tratnik
Silvij Blaj
Jože Šemrov
Nace Dežman
Karmelo Budihna

4 7

®
470
471
472
474
47
^
47

®

4. Osnutek zakona o graditvi objektov
Govorniki:
Vladimir
Marjain Ašič
Ernest Bbenšpanger
Peter Novak
Nace Dežman
Lado Škrabam
Marjan Pečarič
Štefan Domadinik
Franjo Muršec

476

•

5. Osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin
v naseljih
G o v O' r n i k i :
Marjan Ašič
Lado Škraban
Roman Roje
6. Osnutek zakona o gostinski dejavnosti
Govorniki:
Rado Lipičar
Nace Dežman
Danilo Sbrizaj
7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem
gradivu in o arhivih
Govornik:
Andrej Ujčič
8. Poročilo komisije izvršnega sveta za usklajevanje dela inšpekcijskih
organov ter drugih organov odkrivanja in pregona
Govornik:
Bojan Skrk
9. Program usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji
in zakonodajnega dela v letu 1973
Govorniki :
Milan Baškovič
•'

477
477
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485

485
48
®
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488
488
489
489
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4

90

491
491

4

91

492

XXI

Priloge
1. Pismena vprašanja poslancev:
— Drago Bencina, poslanec republiškega zbora
— Franjo Bobovec, poslanec republiškega zbora
— Jože Dernovšek, poslanec republiškega zbora
— Ivan Kreft, poslanec republiškega! zbora
— Miha Prosen, poslanec republiškega zbora
— Rado Pušenjak, poslanec republiškega zbora
— Štefan Toth, poslanec republiškega zbora
— Vladimir Vrečko, poslanec republiškega zbora
— Egon Prinčič, poslanec gospodarskega zbora
— Stane Pungerčar, poslanec gospodarskega zbora
— Dr. Vladimir Bračič, poslanec prosvetno-kulturnega zbora ....
— Miran Hasl, poslanec prosvetno-kulturnega zbora
— Jernej Lenič, poslanec prosvetno-kulturnega zbora
— Jože Melanšek, poslanec prosvetno-kulturnega zbora
— Dr. Tone Košir, poslanec socialno-zdravstvenega zbora
— Nikolaj Šabjan, poslanec socialno-zdravstvenega zbora

495
496
496
497
498
499
500
500
501
502
502
503
504
505
507
507

2. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščin
mesta Ljubljane v SR Sloveniji
Obrazložitev
'

508
50g

3. Predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu
511
Informacija o nočnem delu žena in mladine
513
Mnenje delegatov občin
516
Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora
— začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev
vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj
financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti . . .
— odbora za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora
— zakonodaj no- pravne komisije
zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo
odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora
— odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora ....
4. Osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih
Obrazložitev
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
Poročila:
— odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose ter za
družbenopolitični sistem in notranjo politiko
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ...
— odbora socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno
zavairovanje
— odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora
— zakonodajno-pravne komisije
5. Predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih
Obrazložitev
Amandmaji izvršnega sveta
XXII

517
517
518
5ig
521
522
522
522
559
566

573
576
577
578
582
589
592
595

Poročila:
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora
■ •
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora — dodatno poročilo
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za telesno kulturo
— zakonodajno-pravne komisije
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo

596
598
599
601
602

6. Predlog odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov
Obrazložitev
Mnenje in predlogi delegatov občin

602
602
603

7. Predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v
letu 1973
Obrazložitev
Mnenje delegatov občin

604

604
605

Poročila:
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora
— zakonodajno-pravne komisije

605
606

8. Predlog odloka o soglasju k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973
Obrazložitev
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin

606
606
607

Poročila:
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora
608
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora — dodatno poročilo 609
— zakonodajno-pravne komisije
612
9. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje študentskega paviljona in
študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru
Obrazložitev
• • •

612
613

Poročila:
— odbor prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno-raziskovalno delo
in odbora za vzgojo in izobraževanje
— odbora za finance in proračun republiškega zbora ........
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora — mnenje . . .
— zakonodajno-pravne komisije

615
616
617
617

10. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice
Obrazložitev
Poročila:
— odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo in odbora socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
— zakonodajno-pravne komisije
11. Osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil
Obrazložitev

621
623
630

Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ... 633
odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora 634
— zakonodajno-pravne komisije
635
XXIII

12. Osnutek zakona o semenu in sadikah
Obrazložitev

. . .

636
650

Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ... 655
odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora 656
— zakonodajno-pravne komisije
657
13. Predlog zakona o uporabljanju nekaterih določb zveznega zakona o
vojaških vojnih invalidih
Obrazložitev
Ponočilo:
— zakonodajno-pravne komisije

@59
659
600

14. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov
Obrazložitev
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— zakonodajno-pravne komisije

661
661

\ '

662
@62

15. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe
Obrazložitev

662
gg9

Poročila:
— odbora za finance gospodarskega zbora
— zakonodajno-pravne komisije
— odbora za finance in proračun republiškega zbora

662
664
664

16. Predlog za izdajo zakona za dopolnitev zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe
Mnenja, stališče in predlogi delegatov občin
' ^ '
Poročila:
— odbor za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za finance gospodarskega zbora
— zakonodajno-pravne komisije

664
665

\ \

666
667
668

17. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti
in civilnih pravnih oseb v SiR Sloveniji za leto 1973
Obrazložitev

668
@09

Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— zakonodajno-pravne komisije
— skupine poslancev socialno-zdravstvenega zbora — mnenje ....

674
674
674

18. Predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od
prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in stoTitev

676
676

Obrazložitev
Poročilo:
— zakonodajno-pravne komisije
XXIV

.

677

19. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov
za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 ....
Obrazložitev
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije . .
— odbora za finance gospodarskega zbora
20. Predlog odloka o razglastvi določenih trofej za naravni spomenik ...
Obrazložitev

677

678
°7°
678
679

Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora. . 680
— zakonodajno-pravne komisije
680
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora 680
21. Poročilo k delovnemu programu zavoda za šolstro SR Slovenije za leto
' 1973
.........
22. Poročilo k delovnemu načrtu pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani za leto 1973
23. Poročilo o obravnavi problematike odpravljanja vzrokov nelikvidnosti
in nepokrite porabe v SR Sloveniji
.
24. Poročilo k osnutku programa dela službe družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji za leto 1973
25. Predlog resolucije o uresničevanju ustavnih dopolnil XXII do XXX k
ustavi SR Slovenije
»•».•'
Poročilo: o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine
SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah
s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil
Poročila:
odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose
— zakonodajno-pravne komisije

680
681

682
684

686

690
701

701

26. Osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za
urejanje prostora
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin

^
71U

Poročila:
— komisije skupščine SR Slovenije za varstvo okolja in odbora republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo •
— zakonodajno-pravne komisije
začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanja s področja
družbenoekoinmoskih odnosov

lit

27. Regionalni prostorski plan za območje SR Slovenije
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin

7 7

^

718
732

Poročila:
—■ komisije za varstvo okolja skupščine SR Slovenije in odbora republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno
gospo733
darstvo
začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev
vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti .... 734
XXV

28. Poročilo o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega
plana za območje SiR. Slovenije v obdobju 1968—1972
Mnenje delegatov občin
• • • •
Poročila:
komisije za varstvo okolja in odbora za urbanizem ter stanovanjsko
in komunalno gospodarstvo
začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov

735

750
750

29. Predlog odloka o potrditvi programa dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973—1977
751
Obrazložitev
• • • ^
Mnenje delegatov občin
.
751
Poročila:
začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov
752
— zakonod a j no-pravne komisije
752
30. Predlog odloka o proigramu za financiranje regionalnega prostorskega
planiranja SR Slovenije v obdobju 1973—1977
Obrazložitev
Mnenje delegatov občin
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
komisije za varstvo okolja in odbora za urbanizem- ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov
zakonodajno-pravne komisije
31. Predlog odloka o potrditvi statuta posebne izobraževalne skupnosti
za gozdarstvo
Obrazložitev
Poročila:
odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje .
— zakonodajno-pravne komisije
'
32. Predlog odloka o soglasju k dolgoročnemu razvojnemu (delovnemu)
programu posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo
Obrazložitev
....
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
— odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora . . .

755
755
755
755
755
756
756
757
758

753
758

33. Predlog odloka o soglasju k programu republiške skupnosti otroškega
varstva za leto 1973
Obrazložitev
...
Poročila:
odbora za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora
— zakonodajnoHpravne komisije

760
762

34. Predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku
Obrazložitev

763
766

Poročila:
odbora za finance in proračun republiškega zbora
odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose
XXVI

752
753
755

759

^

768
769

— začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev
vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov
— zakonodajno-pravne komisije
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo

771
773
775

35. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih
1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918
Obrazložitev

777
777

Poročila:
— odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ....
— odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko
varstvo socialno>-zdravstvenega zbora
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— komisije za vprašanja borcev NOV
— zakonodajno-pravne komisije
36. Osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih
Obrazložitev
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin

778
778
778
778
778
779
8 3
^
809

Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ...
— odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno< gospodarstvo
republiškega zbora
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora
— zakonodajno-pravne komisije
37. Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij)
Obrazložitev
Mnenja delegatov občin
Poročila:
— odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ...
— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
republiškega zbora
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora . .
— zakonodajno-pravne komisije
38. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem
gradivu in o arhivih
Obrazložitev
Mnenje delegatov občin
Poročila:
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti
— zakonodajno-pravne komisije

814
816
818
818
820
825
831
837

838

839
839

840
841
842
849

851
851
851
853

39. Osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu . . .
Obrazložitev
Mnenje delegatov občin

854
®
872

8 8

XXVII

Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora . . .
— odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora
— zakonodajno-pravne komisije

874
877
878

40. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske
fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz republiških sredstev
Obrazložitev

880
881

873

Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— zakonodajno-pravne komisije
— odbora za znanstvenoraziskovalno delo in odbora za vzgojo in
izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora

886

41. Predlog odloka o financiranju druge etape gradnje šolskega centra
za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve
Ljubljana-Tacen
Obrazložitev

886
887

Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— zakonodajno-pravne komisije
— odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora . . .

889
890
890

42. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije med.
vlado SFR, Jugoslavije in vlado republike Francije o varstvu investicij

890

Poročila:
— odbora za finance in proračun gospodarskega zbora
— komisije za finance gospodarskega zbora
— komisije za vprašanja mednarodnih odnosov
— zakonodajno-pravne komisije

'

885
886

891
891
892
892

43. Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev
za osebne dohodke
892
Obrazložitev
905
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
gig
Poročila:
— odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora . . .
— komisije za razvoj samoupravnega praiva v delovnih organizacijah
enotnega zbora delovnih skupnosti
— zakonodajno-pravne komisije

928
929

44. Predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne
Obrazložitev

932
932

Poročila:
— komisije za vprašanja borcev NOV
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora
— zakonodajno-pravne komisije

933
933
933
933

XXVIII

918
921
923

45. Poročila o obravnavi poročila o gradinji in financiranju kliničnega
centra v Ljubljani
— odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora ....
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialiHvzdravstvenega zbora

933
933
935

46. Osnutek zakona o gozdovih
Obrazložitev
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin

938
970
981

Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ...
— odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose ....
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora
— komisije za varstvo okolja
— zakonodajno-pravne komisije
Pismeni prispevki poslancev k razpravi:
— Franjo Kordiš
— Ivan Kreft
47. Osnutek zakona o graditvi objektov
Obrazložitev
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin

936

985
986
988
990
991
994
995
996
1019
1023

Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora . . . 1027
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora . . 1030
— komisije za varstvo okolja
1032
— zakonodajno-pravne komisije
1033
48. Osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin
v naseljih
1037
Obrazložitev
1041
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
1042
Poročila:
— komisije za varstvo okolja
— zakonodajno-pravne komisije

.

49. Osnutek zakona o gostinski dejavnosti
Obrazložitev
Mnenja in predlogi delegatov občin

1044
1046
1047
I®5"
1053

Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora . . . 1054
— zakonodajno-pravne komisije
1055
50. Osnutek zakona o orožju
Obrazložitev

1055
1068

Poročila:
— odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
1072
— zakonodajno-pravne komisije
1973
51. Predlog zakona o javnih shodih in javnih prireditvah
Obrazložitev

1074
1081
XXIX

Poročila:
— odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
— zakonodajno-pravne komisije
1084
52. Osnutek zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju
ročnega strelnega orožja in streliva
1085
Obrazložitev
'
1089
Poročila:
— odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
—• odibora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora . . . 1093
odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora . . 1093
— zakonodajno-pravne komisije
1093
53. Predlog zakona o spremembi zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks, ki so
bili v letu 1972 izločeni na posebne račune
1094
Obrazložitev
^94
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za finance gospodarskega zbora
— zakonodajno-pravne komisije

1094
1094
1094

54. Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za določene kredite podjetja Inex Adria Aviopromet
1095
Obrazložitev
1095
Poročila:
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora . . . 1099
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
1099
— zakonodajno-pravne komisije
IO99
— odbora za finance gospodarskega zbora
1099
55. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o koriščenju kreditov
iz sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
Zvezo sovjetskih socialističnih republik, sklenjenega 2. nov. 1972 1 099
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za finance gospodarskega zbora
— zakonodajno-pravne komisije

1100
1100
HOO

56. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma
med vlado Socialistične republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju
pri graditvi in rekonstrukciji podjetij in drugih objektov v SFR Jugoslaviji
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— odbora za finance gospodarskega zbora
— komisije za vprašanja mednarodnih odnosov
— zakonodajno-pravne komisije

1100
1101
lioi
1101

57. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu uporabe
sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici
1101
Obrazložitev
1102

Poročila:
— odbora za finance gospodarskega zbora
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
— zakonodajno-pravne komisije

1103
1104
1104

58. Predlog odloka o najetju posojila iz stalne proračunske rezerve federacije
1104
Obrazložitev
1105
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
1105
— zakonodajno-pravne komisije
1105
— začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov
1105
59. Predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v
znesku 58 834 800 dinarjev
1106
Obrazložitev
1106
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
1108
— zakonodajno-pravne komisije
1108
— začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov
1108
60. Predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v
znesku 42 000 000 dinarjev
1108
Obrazložitev
1108
Poročila:
— odbora za finance in proračun republiškega zbora
1109
— zakonodajno-pravne komisije
1109
— začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov
1109
61. Predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v
znesku 80 000 000 dinarjev
1109
Obrazložitev
1110
Poročila:
— odbora za finance
in proračun republiškega zbora
1110
— zakonodajnojpravne komisije
1110
— začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov
1110
62. Poročilo k programu usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi
amandmaji in zakonodajnega dela v letu 1973
1111
63. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca gospodarskega zbora
skupščine SR Slovenije . . .
1113
64. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca gospodarskega zbora
skupščine SR Slovenije
1113
65. Predlog odloka o razrešitvi sodnic okrožnega sodišča v Celju in Kopru 1114
Obrazložitev
1114
66. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana začasnega upravnega
odbora sklada Borisa Kidriča
1115
Obrazložitev
1115
4

XXXI

67. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki
jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet zavoda SR Slovenije za
zdravstveno varstvo
1116
Obrazložitev
1116
68. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga
imenuje skupščina SR Slovenije v svet delovno-varstvenega zavoda
Ponikve
1117
Obrazložitev
1117
69. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Murski Soboti
1117
Obrazložitev
1121
70. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Ljubljani in izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v
Ljubljani
1122
Obrazložitev
1122
71. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani . . . 1123
Obrazložitev
1123
72. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za
proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti . . . 1124
Obrazložitev
1125
73. Predlog odloka o izvolitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije 1125
Obrazložitev
1125
74. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Ljubljani in izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v
Ljubljani
1126
Obrazložitev
1126
75. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju in
Mariboru
1127
Obrazložitev
1127
76. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju .... 1128
Obrazložitev
1128
77. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Celju
1129
Obrazložitev
1129
78. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
v Mariboru
1129
Obrazložitev
1130
79. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru
1130
Obrazložitev
1134
80. Seznam govornikov

XXXII

1136

Izdala in založila
Skupščina SR Slovenije
Odgovorni urednik
Milan Megušar-Borut
Natisnila
Tiskarna »Jože Moškrič«
v Ljubljani
maja 1974
v 300 izvodih
Obseg 1172 strani

Z odločbo republiškega sekretariata za prosveto in kulturo SR Slovenije, št. 421-2/72,
z dne 28. 9. 1972, je edicija oproščena temeljnega davka od prometa proizvodov.

,

.
'

.

'

.

'

*

SKUPŠČINA SRS
DOKUMENTACIJA

......-i..

